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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  26ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ބުރާސްފަތި ވީ  2016 ޖެނުއަރީ 14ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  26ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބި ގައި ހދ. 01:00ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2016 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހަރީ ޗުއްޓީ އަށް އެދިފައިވާތީ ޗުއްޓީ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2
 ވޯކްޕްލޭން ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ  2016ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 5 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 މުޖުތަބާއަޙްމަދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް .1
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  ކައުންސިލްގެ .2
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް  ކައުންސިލްގެ .3
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .1
 

ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކުއްލި ވަނަ  26ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  :ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.ކައުންސިލްގެ 

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

ِحيِم، " ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "واله الحمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومنبِْسِم اللَـّ
. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ 5ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ކުއްލިވަނަ  26ވަނަދައުރުގެ 

ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު  .1ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  .4ޢަދަދު 
 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. 
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  އެވެ.މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވިރިޔާސަތުން  :އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން
ވަނަ  2016އިތުރު ކުރިއެވެ. އެއީ " ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

ނު ހުށަހެޅު އެހެންކަމުން  ލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެވިފައެއް ނުވއެވެ.އިސްއެޖެންޑާއަށް އިތުރު  ސްކުރުން" އެވެ.ފާއަހަރުގެ ވޯކްޕްލޭން 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:އިސްލާހާއިއެކު 

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3

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

  0 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 3ފެންނަ ކަމަށް 
 

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައި ކަމަށެވެ. 2016ދެންނެވީ ރިޔާސަތުން 
 2016އެއަށްފަހު )އޭގެ ތެރޭގައި ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުން، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުން، ޕްރީސްކޫލް ފާޚާނާ ހެދުން ހިމެނެއެވެ.( 

މިކަމާއި  ނެވެ.އަދި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ކިޔައިދި  ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓް ކިޔައިދެއްވިއެވެ.
މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ކުރަން ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން 

 ގޮތަކީ:ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި  2016ރިޔާސަތުން  ރަނގަޅުކަމަށެވެ.
   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް  .1  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލް  .3

 

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

  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން  2016މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަ ކަމަށް 

 ނިންމެވިއެވެ.
 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ނެގުމަށް  5އަށް  21/01/2016އިން  17/01/2016އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި މާލެދިއުމަށް  ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
ކައުންސިލަށް ދަތިނުވާނެ އެދިފައިވާތީ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ 

ހިންގުން ގޮތަކަށް އެބޭފުޅަކަށް ހައްޤުވާ ޗުއްޓީ ލިބެންވާނެ ކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ 
 ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  ނައިބުރައީސްއާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ޗުއްޓީދޭން ފެންނަކަމަށެވެ.

 ޗުއްޓީދޭން ފެންނަކަމަށެވެ.
އަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޗުއްޓީދޭން ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށެވެ.  21/01/2016އިން  17/01/2016ރިޔާސަތުން އެއްސެވީ 

 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.
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   5 އަދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3

 

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

  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
އަށް ޗުއްޓީގައި ހުންނަވާނެ  21/01/2016އިން  17/01/2016މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް   3ފެންނަ ކަމަށް 

 .އިބުރައީސް ކަމަށް ނިންމެވިއެވެކަމަށާއި، މިމުއްދަތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް އަދާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ ނަ
 

ޕްލޭން  ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްޕްލޭން މިހާރުވަނީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައިކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ވޯކް  2016ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކައުންސިލްގެ 
އެހެން  ވޯކް ޕްލޭން އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު އެރުވިއެވެ.އެއަށްފަހު  ކިޔައިދެއްވިއެވެ.

ވަތަ އުނިއިތުރެއް ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭންއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނު  2016ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އެހެންކަމުން ވޯކްޕްލޭން ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވިއެވެ. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

   5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:  4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .1  3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙްކައުންސިލް މެންބަރ  .2
 ކައުންސިލް މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ  .3

 

  3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  0 އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ 

  0 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކް ޕްލޭން ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން  2016މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ނިންމެވިއެވެ.

 
ކުއްލި ވަނަ  26އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ : ނިންމުންޖަލްސާ 

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ ނިންމާލާނަން.  ންބުމިހިސާ ބައްދަލުވުން
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 01:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2016 ޖެނުއަރީ 14ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ނަ ވަ 26ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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