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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kurin’bi, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ.ކުރިނބި

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  36ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 ޖުލައި 08ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  36ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަށް ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުނުވާ 

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  .0
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  36ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ފެށުން ޖަލްސާ 

ވަނަ އާންމު  36ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
ހާޟިރު ނުވާ  5. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަ. 2މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްޖަ )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓް. 02ކަ

 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(
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 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
 

އިކޮށްފައި ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އޮންނަންޖެހޭނީ ސޮ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ
ނޑައެޅީމާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް ހިމެނޭ  އެތައް ފަސޭހަތަކެއް ވާނެ ކަމަށާއި މިގޮތަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަ

ނޑެއް މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ލިބިފައި ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.  ކުރުމަށް ފުރުސަތު ވީމާ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްގަ
 ހުޅުވާލިއެވެ.

ވެސް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްަމދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދާއިރާތަށް ބަހާލެވިފައި ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަ
 ވީމާ މިކަން ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމުން ރަނގަޅު  ހަރުދަނާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ކަމަށެވެ.

 ކަމަށްވެސް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުރިހާ މެންބަރުން ހަމަވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަން ނިންމަން ފެންނަ 

ނެވީ ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަމުގައި ވާހަކަ ރިޔާސަތުން ދެން
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތައް އެކުލެވޭގޮތައް ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާތު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.ދެއްކުމުގެ ކުރިން 

 
 ނިންމުން ޖަލްސާ 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  13އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:01ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 ޖުލައި 10ނިމުނީ  ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން 13ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0313 ރަމަޟާން 22  

 2102 ޖުލައި 10
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