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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  11 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ބުރާސްފަތި() 4102 ޖުލައި  3 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 03:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 03:21 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:ޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ދުކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ބައިވެރިވި މެމްަބރުން: ދަލުވުމުގައިބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 މެމްބަރ ކައުންސިލްގެ ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ.ކުރިނބި هللا އަބްދު ޢަލްފާޟިލް 5

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ސަތުން ރިޔާ ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  00ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ 
ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު 

އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ެގނައުމަށްހުޅު
  .ނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެއިސްލާހެއް ނުވަތަ އުއެޖެންޑާއަށް 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ރަށުތެރޭ ކުނި އަންދަމުންދާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -0
ނޑައެޅުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -4  ޕްރީސްކޫލް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 : ރަށުތެރޭ ކުނި އަންދަމުންދާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކުރުންހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން  -0

ރިޔާސަތުން އެންގެވީ މީގެކުރިން ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި ކުނިއެންދުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުްނ  ނަމަވެސް މިހާރު އެގޮތަށް ކުނިނޭންދޭނެގޮަތށް ފާސްކޮށްފައިވާެނކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް

 އާއި އެކަން ކައުންސިލަށް ނުހުއްުޓވޭކަމުގެ ޝަކުވާ މިހާރުވެސް ބައެއް ގޭގޭގައި ކުނިއަންދާކަމުގެ ޝަކުވާ
 ލިބެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ީވމާ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

މެމްބަރުްނ ާވހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން  މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުުރސަތުގައި  ހުރިހާ
ނޑައަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަ

ނިއަންދާ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނައިން ދިމާވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކު
ފަރާތްތަށް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްަތކަށް ނަސޭހަތްދިނުމަށް ފެންނަަކމަށެވެ. އަދި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެފަރާތްތަކަްށ 

ނޑައެޅުން މުހިއްމު ކަމަށް ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަބްދު ވަސީމް ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް އާއި هللا އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަ
ނޑައަޅަންވީ ކަމަށެކަމާއި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފިދުފުޅެއްތެޞިޔާޙް އެވިދާޅުވީ  ފާތިމަތު އިނާޔާ  .ވެޔަވަޅުތަށް ކަ

ންވެއްޖެ ރަވިދާޅުވީ އެމައްސަލަ އެގޮތަށް ިދމާވަނީ އެފަރާތްތަކަްށ ދެވޭނެ ައދަބެއް ނެތީމާ ކަަމށާއި މިކަން ަހއްލުކު
 ކަމަށެވެ.

އިްސލާހުކޮށް އަލުްނ އެކުލަވާލަްނ  ކުނިއުކާލުމާއި ކުިނ ނައްތާލުމާއިެބހޭ ޤަވާއިދުރިޔާސަތުން 
އެންެގވުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ލިުބީނ  ފެނޭތޯ ނުަވތަ އެއްއުސޫލަކުން އަމަލަކުރަން ފެނޭތޯ

 އަމަލުކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.އެއްއުސޫލަކުން 
ެގ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ "ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްާތލުމު

އަދި އެބާބުގައި "އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރެވޭނެނަމަ  ވަނަ ބާބު އިސްލާޙް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. 7ޤަވާއިދު" ގެ 
ނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށްވެސް އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން މިކަމަށް  ދެވޭނެ ފިޔަވަޅުތަށް" ކަ

 ންނަ ވޯޓަަކށް އެއްސެވިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:އީދު އޮތްތޯ ބެލުަމށްޓަކައި ފެްނނަ ނުފެތާ

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:



c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

  ޞަފްޙާ: 5 ގެ 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ، ދިވެހިރާއްޖެ

 kurinbicouncil@live.comމެއިލް އެޑްރެސް: -/ އީ  6520036(960)+/ ފެކްސް ނަންބަރ:  6520036(960)+ރ: ފޯން ނަންބަ

 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމަބަުރންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 ވަސީމްهللا އަބްދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 އަފްރާޙް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
ވަނަ ބާބު އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު  7ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ "ކުނިއުކާލުމާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ 

 .އިތުރަށް އިސްލާހްކުރުމަށް އެހެން ބައްދަލުވުމަކުން ފުރުސަތު އަރުވާނެކަމަށެވެ
 

ނޑައެޅުންރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -4  ޕްރީސްކޫލް ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ
ސްކޫލް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަވާލުިވކަން ރަސްމީކޮށް އެންގުމުެގ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ޕްރީ 

ހަރަކާތްތެރިވާެނ   ގޮތުގައި ކުރިން ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަނޑައަޅަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ
ޅަކު ހުރިނަމަ އެފަރާތަކަްށ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ނަަމވެސް އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ނުލެއްވުމުްނ ބޭފު

 މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.
އްެގ މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުުރސަތުގައި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ފޯކަލް ޕްއިންޓެ

ނެ ބޭފުޅަކު ނަގާގޮތުގައި ކޮންމެވެސް އެކަކު އައްޔަނު ކުރަންޖެހޭނެކަމަެށވެ. އަދި އަމިއްލަފުޅަށް ިއސް
 ކައުންސިލްެގ ރައީސް ފޯކަލް ޕޮއިންޓާއި ހަވާލުވާން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.ނުވާކަމުގައިވަނީނަމަ 

ރީސްކޫލުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓާއި ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ތައުީލމީ ދާއިރާއާއި ހަވާލުވެ ހުރެ ޕް
ހަވާލުވުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައުންސިލް ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެ ކަމަށް 
ނޑައެޅިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އިނާޔާގެ މި ާވހަކަފުޅަށް ހުރިހާ  ވާނަކަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ޮގުތގައި ކަ

 އިދު ކުރައްވާ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ވިދާުޅވިއެވެ.މެމްބަރުން ތާ
ޕްރީސްކޫލުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  ރިޔާސަތުން

 މެމްބަރުން ވޯްޓދެއްވި ގޮތަކީ: ންނަ ނުފެްނނަ ވޯޓެއް ނެގުމުންހަމަޖެއްސުމަށް ފެ

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާ
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 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

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

 4 :ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމަބަުރންނަކީ:
  ެޞިޔާޙް ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގ 
 ވަސީމްهللا އަބްދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަފްރާޙ 

 
 3މަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަ

 ރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ އެަކން އެގޮތަށް ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.މެމަބަ
_____________ 
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 ޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ. މި
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