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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ  އަންގާރާވީ  2016 ޖެނުއަރީ 05ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 11:30
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
މެސެޖާއި  )2015ޑިސެމްބަރ  CB/2015/475-226 (28ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޢަދަދު:ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .1
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .3

 
 މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .2

 
ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކުއްލި ވަނަ  25ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  :ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.ކައުންސިލްގެ 
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
ِحيِم، " ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهبِْسِم اللَـّ

. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 5ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ކުއްލިވަނަ  25ވަނަދައުރުގެ 
ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު  .2ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  .3ޢަދަދު 

 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 
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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 ވ ޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވ   ނުގެންނެވިއެވެ.

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  3 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .3

  3 ވ ޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  0 ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 
CB

ދެންނެވީ އެމެސެޖުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން މިނިސްޓްރީތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށްޓަކައި މާލެދަތުރެއް ރިޔާސަތުން 
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮންފަރެންސް ކ ލްއެއް  އެދިފައިވާކަމަށެވެ.ދާތީ އެދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހ ދުމަށް 

ސަންޖެހޭނީ ބޭއްވިފައިވާކަމަށާއި، ކޮންފަރެންސް ކ ލުގައި ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށުކައުންސިލުން ދާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައް
. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ފުރުސަތު ށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެމިނިސްޓްރީ އާއި ބައްދަލުކުރުމަ 5ރަށުކައުންސިލުން ކަމަށާއި 

ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ރަށުގައި ހުރި 
ގެއް ފެނޭތ  ކުރައްވާ ދަތުރަކަށްވާތީ މިކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިދަތުގައި ކަންބޮޑުވުންތައް މިނިސްޓްރީތަކާއި ހިއްސާކޮށް އަލިމަ

އަފްރާޙް އެ ވިދާޅުވީފަދައިން މިކައުންސިލުންވެސް ބައިވެރިވާން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ 
ކަން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ރާވާފައިވާ ދަތުރެއް ކަމަށްވާތީ މިދަތުރު ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމަށެވެ. އަދި ކަންމާލެގޮސް މިނިސްޓްރީ ތަކުގައި 

ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިވެދިވާނެތ  އެއްސެވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދިފައިވަނީ ކޮންމެ  2މިދަތުރުގައި 
ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި މިދަތުރު ދިއުމުގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށިން އެންމެން އެއްކޮށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާއި  ފަރާތް  1ރަށަކުން 

ރިއަށްދާ މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށްވެސް ދެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޖުތަބާއަށް ބައިވެރިވެވެން ނެތް ކަމަށް )ރަށުގައި ކު
ދެންނެވިއެވެ. މިކަމާއިމެދު އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  )ބައިވެރިވެފައިވާތީކ ހެއްގައި 

ން މިދަތުރަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވ ޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރު ޞިޔާޙް ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.
 ވ ޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .1  3 ވ ޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .3

 

  3 ފެންނަކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ނުފެންނަ ކަމަށް ވ ޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 ވަކި ގޮތަކަށް ވ ޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
މިދަތުރަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެންބަރުން ވ ޓް ދެއްވާފައިވާތީ  3ފެންނަ ކަމަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.
 

ކުއްލި ވަނަ  25އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ : ޖަލްސާ ނިންމުން
 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ ނިންމާލާނަން.  ންބުމިހިސާ ބައްދަލުވުން
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