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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވީ  2102 ޖުލައި 05ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 00:01
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
( 2102ޖުލައި  10) A/2015/290 -226ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0

 މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0

 
 މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .0
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ފެށުން  ޖަލްސާ

 ކުއްލި ވަނަ  22ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

ޙާޟިރުވެ  .0. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
ނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް  .2ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަ

 ގެންދާނަން. 
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 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
 އެވެ.ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވި

 

A/2015/290 -226

( މެސެޖު މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ މެންބަރުން 2102ޖުލައި  10) A/2015/290-226ނަންބަރ  ހދ.އަތޮޅި ކައުންސިލްގެރިޔާސަތުން އެންގެވީ 
 ލިބިފައި ކަމަށެވެ. ވީމާ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ސްކް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކާއި ގުޅިގެން ޓާ
ފޯސްއެއް ފޯސްއެއް އުފައްދަން ފެންނަ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ޑެންގީ ހުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ޓާސްކް 

މެންބަރުންނާއި، ހެލްތް  0ކައުންސިލްގެ  ވީމާ އް ހަދާފައި ނުފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.ލިސްޓެބޮޑު އުފައްދަން އަންގާފައި ވީނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް 
 މެންބަރުން، ކުރިމަގު 0މެންބަރުން، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ކުރިނބީ ބްރާންޗުން  0މެންބަރުން، ކުރިނބީ ސްކޫލުން  0ސެންޓަރުން 

 00 މެންބަރުން ހިމަނައިގެން 0މެންބަރުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން  0މެންބަރުން، ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން  0ޖަމްއިއްޔާއިން 
   މެންބަރުން އެކުލެވޭ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކުލަވާލަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  0ޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުން މި ޓާސްކް ފޯސްގައި ބައިވެރިވާ ކައުންސިލްގެ މަންބަރުންގެ މެދުގައި މަ
 ދެން  ވަސީމް އާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ..هللا އަހްމަދު މުޖުތަބާއާއި ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

ޓާސްކް ފޯސްއެއް އެކަލަވާލަން ފެންނަ  މެންބަރުން ހިމެނޭ 00 ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމިއްޔާ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ ރިޔާސަތުން އެންގެވީ 
 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ.

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 0 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 0 ވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެރި 
 0 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:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0

 އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  0ފެންނަކަމަށް 
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ނިންމާލާނަން.  މިހިސާނުން ބައްދަލުވުން ކުއްލި ވަނަ  22އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު
 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 00:25ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 ޖުލައި 12ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ނަ ވަ 22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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