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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އް ވަނަ ޢާ  53ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2016 ޖެނުއަރީ 06މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 53ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 KRB/LT/2015/018-FNK/HDH (18 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ ބްރާންޗްގެ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1
 ( ސިޓީ އާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން 2015ނޮވެމްބަރ 

އަހަރަށް އޮފީސް އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނަ  2016ވަސީމް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 މަޝްވަރާކުރުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ވޯކްޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  2016 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި 
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .3

 
 މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް އަޙްމަދު މު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އްވަނަ ޢާ 53ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

ِحيِم،  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهبِْسِم اللَّـِه الرَّ
 .4. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 5ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  އްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ.މު ބަވަނަ ޢާއް 50

ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. . 1ހާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  ރު.ގަޑިއި 1 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް  .3

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .1
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .3

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ށް ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަމިރިޔާސަތުން 
ވަސީމް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު ،އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައިފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް 

 " އެވެ.ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސް އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން  2016އިތުރު ކުރިއެވެ. އެއީ " 2އެޖެންޑާ ނަންބަރ 
ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ވޯކްޕްލޭން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭގޮތުން  2016އިތުރުކުރިއެވެ. އެއީ " 3ބަރ އަދި ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ނަން

 އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: އެއަށްފަހު ހުށަހެޅިފައި އިސްލާހުތަކާއިއެކު  " އެވެ.މަޝްވަރާކުރުން
 

 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.އެޖެންޑާ ފާސްވީ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

KRB/LT/2015/018-FNK/HDH

ރަޖިސްޓްރީ ފެނަކަ  މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ވާނެކަމަށެވެ.ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
އެހެންނަމަވެސް މަގުބައްތި ދިއްލުން ފެނަކަ އާއި  ދެކޮޅު ހައްދަވާފައި ނުވެއެވެ. ރައްޔިތަކުއެއްވެސް އެބައްދަލުވުމުގައި އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމާއިމެދު 

ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ  މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހަވާލުކުރުމަށްމަށް ހިޔާލުދެއްވާފައި ހުރިކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
އަށް  ވާކަމަށާއި އެބޭފުޅާއަށްވެސް ފެންނަނީ ރަޖިސްޓްރީ ފެނަކަވަސީމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންވެސް މިކަމާއި ދެކޮޅުހައްދަވާފައި ނުهللا އަބްދު

ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅުން  ބަދަލުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި މަގުބައްދި ބެލެހެއްޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.
 ލަސްނުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްދޭން ފެންނަކަމަށެވެ. ކޭބަލް ނެޓްވޯކް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށާއި 

ން ލިމިޓެޑް" އަށް ބަދަކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ފެނަކަ ހދ.ކުރިނބީ ބްރާންޗްގެ ރަޖިސްޓްރީ "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ
 އެއްސެވިއެވެ. މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 

 .އަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ރަޖިސްޓްރީ ފެނަކަ 3ފެންނަ ކަމަށް 
 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސަތު  ދެންނެވީ ރިޔާސަތުން
ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސް އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް ތައްޔާރުކުރުމުން ވަރަށް  2016ވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا އަރުވާނެކަމަށެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު

ޅު ކައުންސިލްގެ ޑުތަން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށާއި އެބޭފުޅާ ބައިވެރިވި ވޯކްޗޮޕުގައިވެސް އެބޭފުޅުން އެކަމަށް އެދިފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހދ.އަތޮބޮ

 5 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޖުމްލަ 
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 5 އަދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ 
 3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް 
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ށް ބޮޑަށް ފެންނަކަމެއް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރު ތައްޔާރުކުރުމަ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ހޯދާފައިވާނެކަމަށެވެ.
ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވި އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރަކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން  ކަމަށެވެ.

 ނެތުމުން ކަމަށެވެ.ވަރަށް މުޙިއްމު އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ގިނަ ކަންތައްތައް ނުވެ ދަނީވެސް އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރެއް 
 ރެވުނެވެ.މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމަށް މަޝްވަރާކު

 

ގެ ދެންނެވީ ވޯކްޕްލޭނަ ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ފޮނުވަން އަންގަވާފައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، ވޯކްޕްލޭން އާއި އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ މާދަމާ ރިޔާސަތުން
މިނެޓުގެ ވަގުތު  5ނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތަމަ ފުތުސަތުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭ 

ގެ ކުރިން ފޮނުވަންޖެހޭކަމަށް އަންގަވާފައިވާތީ މިއަދު މިމަސައްކަތާއިގެން  7ވަސީމް ވިދާޅުވީ ޖެނުއަރީ هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު އެރުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ  .ވަސީމްގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެهللا މުޙައްމަދު އަފްރާޙް، އަބްދުކައުންސިލް މެންބަރ ކުރިއަށްދާން ފެންނަކަމަށެވެ. 

 މިބައްދަލުވުމަށްފަހު ވޯކްޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  53އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 11:06ވަނަ ދުވަހުގެ  2016ޖެނުއަރީ  06ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  53ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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