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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  14ވަނަ ދައުރުގެ  3 ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ބުދަވީ  2017ސެޕްޓެމްބަރ  20މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 14ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 14ވަނަ 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  14

 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 
 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 މުޙައްމަދު ޝާފީމެންބަރ  ކައުންސިލް .2

 
 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .3

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރެވެ.ރައީސް ނައިބު
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 13ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމާމެދު  2017ސެޕްޓެމްބަރ  23ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ޤުރްއާން މުބާރާތް  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން  .2

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.
އްގައި ބޭނުން ހިފޭނެ ޒުވާނުންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަކީ ކައުންސިލަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެ :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ .3

ވާ ސެޕްޓެމްބަރ  22ކުރިނބީ ޒުވާނުންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރެވޭ ގިނަދުވަސްވީ ތަކެތި  ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި
 ހުކުރުދުވަހު ނީލަން ކިޔުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިއްމުން.

 
 ސްކުރުން އެޖެންޑާ ފާ

 
މުގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެޖެންޑާ މިބައްދަލުވުރިޔާސަތުން 

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

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

މިހާރު ވާނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރިޔާސަތުން 
 ހުޅުވާލިއެވެ. ލިބިފައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު 

އުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިފައެއް ނުވެއެވެ. ޔަ
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމުވަނަ  13ދައުރުގެ  ތިންވަނަމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  2ފެންނަ ކަމަށް 
 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކަމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިމުބާރާތަކީ ކައުންސިލާއި ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެއް 
އްސުމުގެ ގޮތުން މިނަންބަރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކައުންސިލްމެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ ވިދާޅުވީ ތުއްތު ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެ

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ .2

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

 

  2 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި 
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
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މަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ނޑިއެއް ހަމިއަހަރުވެސް މިމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރީސްކޫލް އާންޓީންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ގަ 
 ވިދާޅުވިއެވެ.

 މަށް ނިންމެވީކަމަށެވެ.ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވު 2017ސެޕްޓެމްބަރ  23ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލް ޤުރްއާން މުބާރާތް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
 ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތަކީ:މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ފެނަން ނުފެންނަ ވޯޓަކުންނެވެ. 

 

 

 
އެއިމާރާތް ސާފުކޮށް ޒުވާނުންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަކީ ކައުންސިލަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި 

ބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ރިޔާސަތުން ދެންނެވެއެވެ. މިނަންބަރަށް ވާހަކަފުޅު ދަކަވަމުން ކައުންސިލްގެ މެމްބޭއްވަންޖެހޭ ކަމަށް 
ގޮވާ ވީހާވެސް ވާހަކަފުޅައް ތާއީދު ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ އިޢުލާން ކުރުމަށް މިއީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ފަހު ލޯޑުން 
ރިޔާސަތުން ގިނަ އާންމުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެއިމާރާތް  ބޭނުންހިފޭނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. 

ކުރިނބީ  ދުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒަކީ ކައުންސިލަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފޭނެ ތަނަކަށް ހެ ދެންނެވީ 
ނީލަން ކިޔުމަށް  ގައި 14:00ގެ ދުވަހު ވާ ހުކުރު ސެޕްޓެމްބަރ  22ޒުވާނުންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ބޭނުންނުކުރެވޭ ގިނަދުވަސްވީ ތަކެތި 

  ނިންމެވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ.
 ނެގުނު ފެނަން ނުފެންނަ ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތަކީ:މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި 

 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 11:15ވަނަ ދުވަހުގެ  2017 ސެޕްޓެމްބަރ 20ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  14ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 1439މުޙައްރަމް  11

 2017 އޮކްޓޯބަރ 02

  

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

 

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

 

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް 
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