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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އް ވަނަ ޢާ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3 ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

 10:30ދުވަހުގެ  ބުދަ ވީ  2017 އޮގަސްޓް  30މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 12ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.

 ފެށުން ޖަލްސާ 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 12ވަނަ ދައުރުގެ  03ންސިލްގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައު

هِِ بِْسمِِ نِِ اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِِ الرَّ ދައުރުގެ  ތިންވަނަ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ   واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
ހާޟިރުނުވާ  .2ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  3ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  12

 ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  .1ންގެ އަދަދު މެންބަރު

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 3 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުންމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ 
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .2

 
 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ  .1

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 ވެ.މުޙައްމަދު އަފްރާހެ ރައީސް 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 11ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
އަޟްޙާ ޢީދު ކުޅިވަރަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާ އެހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން  .2

 މަޝްވަރާކުރުން.
 

 ސްކުރުން އެޖެންޑާ ފާ
އެޖެންޑާ  ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލިއެވެ. މުގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުމިބައްދަލުވުރިޔާސަތުން 

 ވިގޮތަކީ:އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއް

 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  11ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން 
 ހުޅުވާލިއެވެ. ލިބިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ގެނެވުނު އިސްލާހާއިއެކު . ގެނެވުނެވެއިސްލާހެއް  ކުދިކުދިހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޔައުމިއްޔާއަށް 
 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  10ދައުރުގެ  ތިންވަނަމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަ ކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އީދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ބައެއް ހަރަކާތްތަށް މިހާރު ރޭވިފައިވާ ދުވަސް އެބަ ލިބޭ ކަމަށާއި،  4ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ޢަޟްޙާ އީދު ބަންދަށް 
ޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހަރަކާތްތަށް ބާއްވާނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅާ ތާވަލް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހު

 މުނުގޮތް ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.ށްފަހު ނިންކައުންސިލް މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަ
 
 )ހުކުރު(  2017ސެޕްޓެމްބަރ  1

 ކުރީގެ ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި  ކައްލި ކުޅުން  އަށް  11:00އިން  9:00
 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި  މަސްރޭހަށް ފުރުން  ގައި  14:00

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .1
 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .2

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް .1
 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .2

 

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  0 ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް 
  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި  ވަނަތައް ކަނޑައަޅައި އިނާމް ދިނުން  ގައި  20:00
ތިންމުގޯލި )ފިރިހެން/އަންހެން އަދި  ގައި  16:00

 ކުޑަކުދިންގެ(
 ކުރީގެ ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި 

 
 )ހޮނިހިރު( 2017ސެޕްޓެމްބަރ  2

 އަމީނީމަގު )މައިމަގުގައި( ރިލޭރޭސް، ދުވުމުގެ ރޭސް  އަށް  11:00އިން  9:00
 ސަރަހައްދުގައި ކުރީގެ ވޮލީ ކޯޓް  ތިންމުގޯލި މުބާރާތް )އަންހެން( ގައި  16:00

 
 )އާދިއްތަ( 2017ސެޕްޓެމްބަރ  3

 އަމީނީމަގު )މައިމަގުގައި( ސްކާފް ގެންދިއުން، ދުވާ ބައިބަލާ  އަށް  11:00އިން  9:00
 ކުރީގެ ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި  ތިންމުގޯލި މުބާރާތް )އަންހެން( ގައި  16:00

 
 )ހޯމަ( 2017ސެޕްޓެމްބަރ  4

 އަމީނީމަގު )މައިމަގުގައި( ލާ ހޭވައް އަށް  11:00އިން  9:00
 އަމީނީމަގު )މައިމަގުގައި( މާލި ޕެރޭޑް  ގައި  14:00
 ކުރީގެ ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދުގައި  ތިންމުގޯލި ފައިނަލް  ގައި  16:00
             

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 10:55ވަނަ ދުވަހުގެ  2017 އޮގަސްޓް 30ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  12ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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