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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  37ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 ޖުލައި 15ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  37ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  12ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  20ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 މައްސަލަ: ގަބުރުސްތާނު އަޅާނެ ސަރަހައްދެއް ނިންމުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ  .3
ތުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ރައީސާ އަދި ނައިބުރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިކަމާއި ބެހޭގޮ .7

 މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 

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

 
 ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ 

 ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  .0
 ވަސީމް هللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  17ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
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 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  17ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ހާޟިރު ނުވާ  1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަ . 2މެންބަރުންގެ އަދަދު 

)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓް. 42ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްޖަ
 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
ވަނަ އަހަރުގެ  0413ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އިތުރު ކުރެވުނެވެ. އެއީ " 8ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއި އެކު އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

ރުގެ މުދަލުޒަކާތް ބެހުމަށް ނެގުނު ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ލިސްޓާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ވަނަ އަހަ 2102ފިތުރުޒަކާތް ބެހުމަށާއި 
 "ނިންމުން

 ހުށަހެޅުނު އިސްލާހާއި އެކު އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 
 1 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައް 

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ 17ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  11ދައުރުގެ 
 ވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ 11މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

ބަރުންނަށް ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެން  12ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އާންމު ވަނަ  12ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ައމީނީމަގު، ހދ.ުކރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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ވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނި
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޖުމްލަ 
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  12ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައް 

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ 17ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  13ދައުރުގެ 
 ވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ 13މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  ކުއްލިވަނަ  20ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  ކުއްލިވަނަ  20ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

އުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔަ
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި 
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ައމީނީމަގު، ހދ.ުކރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .1

ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ ކުއްލި ވަނަ  20ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައް 

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ 17ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  ކުއްލިވަނަ  22ދައުރުގެ 
 ވޭނެއެވެ.ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެ ކުއްލިވަނަ  22މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ވެސް ބައްދަލު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި ގަބުރުސްތާނު އަޅާނެ ތަނެއް ކައުންސިލުން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ނިންމައި  އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ގަބުރުސްތާނާއި ން އެބަޖެހޭ ކަމަށެވެ.ނިންމަ 

ކައުންސިލްގެ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވަން ތައްޔާރު ކުރަން ފަށާފައިވާނެކަމަށެވެ. އެ
ގަބުރުސްތާނަށް ބިން އިތުރު ކުރަން ނުވަތަ  ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރި ބައްދަލު ކުރުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ

ހު  އެބިން ގަބުރުސްތާނަށް ގަބުރުސްތާނުގެ ބިއްދޮށުގައިވާ ހުސް ބިމުގައި ގަބުރު ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަ އާ ގަބުރުސްތާނެއް އެޅުމަށް ކަމަށެވެ.
 އިތުރުކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް އިނާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގަބުރުސްތާނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ ގަބުރުސްތާނު ސަރަހައްދާ ގުޅިގެން ހުސްބިން އިތުރުކޮށް 
އެއްވެސް  ނު ބޮޑު ކޮށްފިނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ވިއްސަކަށް އަހަރު ވެސްބޮޑުކުރަން ފެންނަ ކަމަށާއި އެސަރަހައްދުން ގަބުރުސްތާ

 ތަން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.އެ ދައްޗެއް ނުވެ
ގަބުރު ސަރަހައްދެއްގަ  1ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެހެން ތަނަކުންވެސް ގަބުރުސްތާނަށް ބިން ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރުވެސް ރަށުގެ 

 ރިޔާސަތުން ހުރިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދާކަމަށެވެ. ބަޖެޓް ހޯދަން އެދެމުގެ ކުރިން ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ ކަމަށްވެސް
 ދެންނެވިއެވެ.

ށްޓަކައި އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް މިކަން ޅުވީ ކައުންސިލްގެ އެހެން މެންބަރުންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާ
 އެޖެންޑާ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

 ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރާނެކަމަށެވެ.
 

ތު ލިބުނު ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރިޔާސަރުން ދެންނެވީ އޭރު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ އާއި ނައިބުރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަމަށް މަޢުލޫމާ
މިކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ޅި ސިޓީ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.ރައީސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ހުށަހެކޮމެޓީގެ ރައީސާ އާއި ނައިބު  އަންހެނުންގެ

މިކަމާއި  އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ޅުވާލުމުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އިސްތިއުފާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހު

މެންބަރުން  2ޤަބޫލުކޮށް އަންގަންވީ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންވީ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާ ބަލައިގަނެ 
 ރުން ހަމަކުރަންވީ ކަމަށެވެ.ވަކިކޮށް ކޮމެޓީއަށް މެންބަ
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 ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެލް.ޖީ.އޭ.އަށް މިކަން އަންގާނެކަމަށެވެ.
 

 ސަރކިއުލަރ ރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. )0413ޖޫން  D/CIR/2015/5 (03-142 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ނަންބަރ 
ހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ލިބިފައި ކަމަށާއި މި ލިސްޓަށް އެއަށްފަހު ވިދާޅުވީ ފިތުރު ޒަކާތް ބެހުމަށް ނެގުނު ފަގީރުންގެ ލިސްޓްގެ މި 

ން އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ނުވަތަ މިކަމާއިމެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާނަމަ އެފުރުސަތު ދޭނެކަމަށެވެ. އެހެ 
ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ލިސްޓްގައި ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް 

 އޮތްގޮތަށް ފިތުރުޒަކާތް ބެހުމަށް ފެންނަ ނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 މެމްބަރުންގެ އަދަދު: ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .4
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .3

 އެކަން އެގޮތަށް ނިމުނީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  17އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:42ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 އިޖުލަ 02ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  17ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0413 ޝައްވާލް 17  

 2102 ޖުލައި 21
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