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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  15 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ހޯމަ() 4102 އޮކްޓޯބަރ 13 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:ދުޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 އިވެރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބަބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 މްބަރކައުންސިލްގެ މެ 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:
ތުން ރިޔާސަ ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  05ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވާލިއެވެ. ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅު
އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް

 ނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.ނުވަތަ އު
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  01ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -0
 އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  02ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -4
 ކުނިގޮނޑު ބަންދު ކުރާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1
 ކޯޒްނެޓް އޮމިނީތަށް ހަރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2
 ނުދިއްލިހުންނަ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އް މަގުބައްތިތަ އްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅު -5
ނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -6 ދަ

 ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 އާ ޕްރީސްކޫލް އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ވާ މައްސަލަ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއް -7

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  01ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -0

ލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ އާންމު ބައްދަ 01ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނިބ ކައުންސިލްގެ 
އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނި އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އިސްލާހެއް ނުވަތަ 
އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާިލ ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ 

ގެންނެވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެންނަ ނުފެންަނ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނު
 ވޯޓަކަށް އެއްސެވިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 2 ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުމަށް 01ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

މްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
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  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމް އެވެ.هللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  02ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތިލަދުންމަތީ  .4

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  02ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނިބ ކައުންސިލްގެ 
ނުވަތަ އުނި ިއތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް  އަށް އިސްލާހެއް

ންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ފެ . ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކުކުދިކުދި އިސްލާޙް ގެނެވުނެވެ
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: އެއްސެވުން

 5 ރުންގެ އަދަދު:ޖުމްލަ މެމްބަ
 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 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:

 1 މަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:ފާސްކުރު
 2ވަަނ އާންުމ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ާފސްކުރުމަށް  02ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

މްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

 ުނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ންސިލްގެ ކައ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ުވަސީމް އެވެ.هللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 

 
 
ނޑު ބަންދު ކުރާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  .1   ރިޔާސަތުންރާކުރުން ކުނިގޮ

ނޑު ގައި ވޭޖް  މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ ކުނިގޮ
އެމްޕްލޯއީމެންޓްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މަސައްކަތު މީހުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމަށް ގޮތެއް 

ނޑު މަަސއްކަތު މީހުންނާއި  4102އޮްކޓޯބަރ  02 ނިންމުމަށެވެ. އެެހންކަމުން ރިާޔސަތުން އެންގެވީ ގައި ކުނިގޮ
 ބައްދަލުކުރުމަށެވެ.
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 
 އޮމިނީތަށް ހަރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  އެކްސްނެޓްކޯލަ: ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަ ރިޔާސަތުން .2

ރުން މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ މެމްބަ
ރުކުރަންޖެހޭ ގޭގޭގެ މީހުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެމީހުންުހއްދަ ހޯދުމަށެވެ. އިއްތިފާގުވެފައިވަނީ އޮމިނީ ހަ

 އަދި އެކަން ކުރާނީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށްވެސްވަނީ ނިންމާަފއެވެ.
 
 އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މަގުބައްތިތައް ނުދިއްލިހުންނަ މައްސަލަ: ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ރިޔާސަތުން  -5

ދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މަގުބައްތިތަށް މެމިކަމާއި
މަށެވެ. މުޙަްއމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިކަން މިހާރު ކަންބޮޑުވާ ގިނަދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބާެވ ހަލާކުބަމުން ދާކަ

ށާއި މިޒަމާނަކީ ހިލޭސާބަހައް އެއްވެސް މީހަކު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ޒަމާނަކަށް ނުވާީތ ހިސާބައް ގޮއްސި ކަމަ
ތަންމަތި ފަދަ ތަެކތި ސްޓޮކަށް ގެނެސްގެން އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަްނ 

 ވަސީްމ އަފްރާޙްގެ ބަހައް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.هللا އަބްދު ފެންނަކަމަށެވެ.
ން އެންގެވީ މިމަސައްކަތަށް ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަްނ އެނގޭނީ ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ރިޔާސަތު

ބެލުމަށްފަހުކަަމށެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި މަގުތަކުގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހިފައިވާ 
 މަގުބައްތިތަކުގެ އަދަދު ހޯދާނެކަަމށެވެ.

 
ނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އްސަލަ: ހުށަހަޅުއްވާ މަ ރިޔާސަތުން -6 ދަ

 ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޮނުވާވާފައިވާ މެސެޖު ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު 

ކަށް އެއްސެވުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ މިކަމާއިމެދު އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ މަޝްވަރާއަ
ނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފަިއ އެމީހުންގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށްފަހު ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ  ދަ

ނޑުވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށެވެ.  މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދަ
 
 ޕްރީސްކޫލް އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  އާ: ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  ރިޔާސަތުން -7

މިކަމާއި މެދު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަދެގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެންމެން އިއްތިފާގު ވެލެއްވީ 
ނޑައެޅުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާއި ަބއްދަލުކޮށްފައި އެ  2ޕްރީސްކޫލު އެޅުމައްޓަކައި ކައުންސިލުން  ވަރަކަށް ތަން ކަ

ގެ ތެރެއިން ޕްރީސްކޫލެއް އެޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކޮންތަނެއްތޯ ބެލުމަށް ިހޔާލު ހޯދުމަށެވެ. ތަނު 4
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ޔަލް ބީޗް ކޯނަރ ރޯތަނަކީ ކުރިނބީ ސްކޫލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި އޮތް ހުސްބިމާއި،  2އެގޮތުން ކައުންސިލަށް ފެނުނު 
 ލޮނުގެ ހުރި ހިސާބެވެ. ގެ އިރުމަތީ އޮތް ހުސްބިމާއި، ވޮލީ ކޯޓް ސަރަހައްދު އަދި

ނޑައެޅުމަށްޓަ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ކައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މިކަމަށް ގޮތެއް ކަ
ނޑަނޭޅިއެވެ.  ސްކޫލަށް އިތުރަްށ ކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރާނެ ވަކި ދުވަެހއް އަދި ވަނީ ކަ

 ވުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތައް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ.އެނގުުމން އެ ަބއްދަލު ބޭނުންވާ މިން
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