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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  41ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 އޮގަސްޓް 26ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  41ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:02

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  73ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  38ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  39ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .7
 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަށް ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .7
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  40ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  40ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

ނުވާ ހާޟިރު  .4. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަ . 0މެންބަރުންގެ އަދަދު 
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .7

 

)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  މިނެޓު. 71 ގަޑިއިރާ  0 ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ ލްސާއަށްޖަ
 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވި
އެޖެންޑާއަށް  އެއްވެސް މެންބަރަކަށްއެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން  ން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުންއިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަ 
 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 

 
 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  7ފެންނަކަމަށް 

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  37ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  37ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް  ށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށްއުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަ 
 ށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަ

   2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  7 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ . ކައުންސިލްގެ 0  7 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .2  7 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .7  1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

   1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
   3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  73މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  7ފެންނަ ކަމަށް 
 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  73ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  73ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކަށް  އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް
 ށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަ

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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    2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  7 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0  7 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2  7 ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަކަމަށް 

 ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .7  1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
    1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

    3 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  73މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  7ފެންނަ ކަމަށް 

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  އާންމުވަނަ  73ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އާންމުވަނަ  73ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

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

    2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  7 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0  7 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2  7 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  .7  1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
    1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

    3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވީ  73މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  7ފެންނަ ކަމަށް 

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ރުވާނީ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާފްޓެއް މިހާ
އެއަށްފަހު ޑްރާފްޓް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު  ންބަރުންނަށްވެސް ލިބިފައި ކަމަށެވެ.ހުރިހާ މެ 

 ހުޅުވާލުމުން:

އެގޮތުން މިހާރުގެ މެންބަރުންނަށް ބަހާލަންވީ ކަމަށެވެ.  2ކަންތައް  01ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މީގައި މިވާ 
އުސިން ދާއިރާތަކާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަށް ނެގުމުން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ވީމާ "ޓޫރިޒަމް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް" އަދި "ހަ

 އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ" އެ ދެބައި ނެގުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކަމަށް ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ "އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް" އަދި "ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑާ" ނެގުމަށް  ކައުންސިލްގެ
 ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކަމަށެވެ.
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މަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ "އެންވަރމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ" އާއި "ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް" ނެގު 
 ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކަމަށެވެ.

ގުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ކަމަށެވެ. ބާކީ އޮތް ދެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ "ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" އަދި "ހޯމް އެފެއާޒް" ނެ
ފަހު އެހެން ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްގެން ދާއިރާއާއި ބެހޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް

 ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަށް ފާސްކޮށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  40އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:23ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 އޮގަސްޓް 22ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  40ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0472 ޛުލްޤައިދާ 04  

 2102 އޮގަސްޓް 23
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