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

 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ އާދިއްތަ ވީ  2102 ޖޫން 21ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  20ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:52
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ނޑައެޅުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0  ރަމަޟާން މަހު ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ކަ

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 ޙާޟިރުވީ މެންބަރުންމިބައްދަލުވުމަށް 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .0
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .3
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .5

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ނައިބުރައީސް ކައުންސިލްގެ  .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ވަނަ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 ކުއްލި ވަނަ  21ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهاحلمدهلل ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

ޙާޟިރުވެ  5. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  0ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
 އެވެ.ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވި
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ނޑައެޅުމާމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތުން ރަމަޟާން މަހު ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ކަ
މިނެޓް ފަހުން  31މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އާންމު މަސްތަކުގައި ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑިއަކީ އޮފީސް ހުޅުވާތާ 

މަުތ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތި ވީމާ ރަމަޟާން މަހުވެސް ބައިގަޑިއިރު ތަފާތެއް ދޭން ފެންނަކަމަށް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށެވެ.
هللا ކަމުގައި ނިންމަން ފެންނަކަަމށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 01:31ން ގަޑިޖެހޭ ގަޑިއަކީ ރުންއިނާޔާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަ

މިނެޓް ލަހުން ކައުްނސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ނިންމަން  31ވަސީމް ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ގަޑިޖެހޭ ގަޑިއަށްވުރެ 
ގައި ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭ ގަޑި  01:31ށެވެ. ރިޔާސަތުން ދެްނނެވީ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުންވެސް އެނގުނީ ފެންނަކަމަ

 ނިންމަން ފެްނނަކަމަށެވެ. ވީމާ މިކަން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުމަށް އެއްސެވިއެވެ. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: 

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 5 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .3

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ކަމުގައި  01:31ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭ ގަޑިއަކީ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 

 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ނިންމާލާނަން.  މިހިސާނުން ބައްދަލުވުން ކުއްލި ވަނަ  21އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު
 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 00:02ވަނަ ދުވަހުގެ  2102ޖޫން  20ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ނަ ވަ 21ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0531ރަމަޟާން  12  

 2102 ޖޫން 22
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