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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ ން ވަނަ ޢާ  47ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ  ބުދަވީ  2015 އޮކްޓޯބަރ 28މު ބައްދަލުވުން ންވަނަ ޢާ 47ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  45ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  46ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .2
 މައި އުސޫލުތެއް ނިންގޮކުރުމުގެ އުސޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުތަކާއިމެދު ދަނޑުވެރިކަން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 ފާސްކުރުން 
 ކުރުން ކައުންސިލްގެ ބްރީފިން ބާއްވާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4
ޅީސް ފަސްހާސް( ރުފިޔާގެ ލޯނުއެހީ )ސާ 45,000/-ހދ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ނަގާފައިވާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .5

 އަނބުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .6
 ބައެއް މަގުތަކަށް ފަސްއެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާ .7
 ރުން ވަރާކުފެނަކަ ކުރިނބީ ބްރާންޗުން އެދިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .8

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .2

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

 ރައީސް އުންސިލްގެ މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކަންވަނަ ޢާ 47ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 މުޖުތަބާއެވެ.އަޙްމަދު 

 
 ބައްދަލްވުން ކެންސަލް ކުރެއްވުން 
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ކުރިއަށް  ކު ބައްދަލްވުންމިނިޓް މަޑުކުރުމަށްފަހު ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް މެންބަރުން ވަޑައިގެން ނެތުމާއިއެ 15މިއަދުގެ ބައްދަލްވުމަށް 
 ނުގެންދެވޭނެކަން އަންގާ ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ.

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 10:45ގެ ވަނަ ދުވަހު  2015އޮކްޓޯބަރ  28ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  47ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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