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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  23ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ބުރާސްފަތި ވީ  2102 ސެޕްޓެމްބަރ 05ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  23ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ބޭއްވުނެވެ.ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ބޭއްވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .0

 
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކުއްލި ވަނަ  23ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  :ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.ކައުންސިލްގެ 
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 ކުއްލި ވަނަ  23ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެހދ. "احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

ޙާޟިރުވެ  .4. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
ނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް  .0ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަ

 ގެންދާނަން. 

އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އެވެ.މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވިރިޔާސަތުން : އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
ޑައެއް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަ

 ޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯ  ނުގެންނެވިއެވެ.
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   2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0
 ވަސީމް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .3

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

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

  3 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 

 

 -/2100ދުވަހަށްވާ  7ސްހިންގައިދޭ ތަނަށް ކޯ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަކީދެންނެވީ މި ކޯސް މިރަށުގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި ރިޔާސަތުން 
ކޯސް ހިންގައިދޭ ފަރާތުގެ ހުރުން  ކަމަށެވެ. -/3500ރުފިޔާ، ޖުމްލަ  -/1400ދުވަހުގެ ކެއުމަށްވާ  7ރުފިޔާއާއި، ކޯސް ހިންގައިދޭ ފަރާތުގެ 

 ފުރަތަމަ އްސައިދީފައިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖަ
 ދެންނެވިއެވެ.މިނެޓްގެ ވަގުތު ލިބޭނެކަމަށް  01ފުރުޞަތުގެ ގޮތުގައި 

ރަށުގެ ގިނަބަޔަކަށް  އްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މި ކޯހުގެ ސަބަބުންބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙަ
މަގެއް ކަމަށާއި، ބަޖެޓުން އެ ޚަރަދުތައް ކުރެވޭނަމަ މި ކޯސް  ފައިދާ ކުރާނެކަމަށާއި، މިކަމަކީ ރަށުގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުޅުވައިދެވޭ

 ބާއްވަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.
ވަސީމް އާއި ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ މި ކޯސް ބޭއްވުމަށް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު
 ޚަރަދުކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

ން އެހެ  ވެ.ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މި ކޯހުގެ ސަބަބުން ހަގީގަތުގައި ރަށަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށާއި މިކޯސް ބޭއްވަން ފެންނަ ކަމަށެ
)ތިންހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރަން  -/3500ކައުން ކޭކު އަޅަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން 

 ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
   2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .0  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ވަސީމް هللا ކައުންސިލް މެންބަރ އަބްދު .2
 މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ކައުންސިލް .3

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

  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކޯސް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ ޚަރަދު ކުރުމަށް 3ފެންނަ ކަމަށް 
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 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީނިންމާލާނަން.  މިހިސާނުން ބައްދަލުވުން
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