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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  16 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

  4102 އޮކްޓޯބަރ 23 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 04:24 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 01:11 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލެވުނު:ދުކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 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 4

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:
ރިޔާސަތުން  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  01ހދ.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

 ރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.ނުވަތަ އުނިއިތު 
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
މުޙައްމަދު / ޕެނަމާ، ހދ.ކުރިނބި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ )މިރަށު ކުނިގޮނޑު هللا އަބްދު ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0

ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ބަކަރި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ލިބޭނެ 0111ދެކުނު ސަރަހައްދުން 
 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ( ހިއްސާކޮށް އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯފަންކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާގެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4
 ހިއްސާކޮށް އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން ( ސިޓީ 4102އޮކްޓޯބަރ  01) BVISM/010/2014ނަންބަރ 

 ފަނުގައި ބޮޅުލައިގެން ފަންވަރާ ޝަކުވާ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
ނޑު މުޙައްމަދު / ޕެނަމާ، ހދ.ކުރިނބި ހުށަހަޅާފައިވާ ސިޓީ )މިރަށު ކުهللا : އަބްދުރިޔާސަތުން ހުށަލަޅުއްވާ މައްސަލަ  -0 ނިގޮ

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ބަކަރި ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދި  0111ދެކުނު ސަރަހައްދުން 
 ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ( ހިއްސާކޮށް އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން 

ވެ. ރިޔާސަތުން ސިޓީ އިއްވެވުމަށްފަހު މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެ 
ފުރުސަތުގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ  މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި

 ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެގޮތަށް އެބިން އެފަރާތަށް ކުއްޔައް ދޫކުރުމަށެވެ.
ށް ސަރކިއުލަރ އެއް ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ބިމާއި ބެހޭ އެއްވެސް މުއާމަލާއެއް ނުކުރުމަ

ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި އެހެން ރަށްރަށުން ބިމުގެ މުއާމަލާތް ކުރާފަދައިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން މިކަން ކުރިއަށް 
ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު ކޯސް ނިންމާފައި އައުމުން  މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ  ގެންދާނެކަމަށެވެ.

  މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯފަންކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާގެ ސަލަ: ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައް .4

 ކުރުން ( ސިޓީ ހިއްސާކޮށް އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާ 4102އޮކްޓޯބަރ  01) BVISM/010/2014ނަންބަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯފަންކުދިންގެ ހައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާގެ ނަންބަރ 

BVISM/010/2014 (01  ސިޓީ 4102އޮކްޓޯބަރ )  ިރިޔާސަތުން އިއްވެވިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައ
ސިޓީގައި އެދިފައިވާފަދައިން ދީނީ އެ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލެއްވީ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހުރިހާ

ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން 
 .އެންގެވިއެވެ. އަދި ސިޓީގެ ޖަވާބު ލިޔުމަކުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ހާމަކުރެއްވިއެވެ

 
 ފަނުގައި ބޮޅުލައިގެން ފަންވަރާ ޝަކުވާ އާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުން މައްސަލަ:  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ .1
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް މިކަމާއިމެދު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާުކރެވުނެވެ. 
އެން ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް އެހެން ވިދާޅުވީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ރުކުން ބޮޅުލައިގެން ފަންވެރުމަީކ މައްސަލަ

ނަމަ އެއީ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ މިކަމަްށ ފަންވަރާ ބައެއްގެ ރުއްރުކުން އެގޮތަށް
ނޑުގެ  ހައްލެއް ހޯދަމުއްޓަކައި އިޢުލާނެއް ބަހައްޓަން ފެންނަކަމަށާއި ކުރީަދއުރުގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާފަދައިން ރޭގަ
އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި ފަންހޮވުމަނީ މަނާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ިއއުލާނުގައި ހިމެނުމަށް ެފންނަަކމަށެވެ. އިތުރު 

ކަމާއި އިއުތިރާޒެން ނެތުމުްނ އިއުލާންގައި ެއވާހަކަތައް ހިމަނައިގެން އިއުާލން ބެހެއްޓުަމްށ މިމެމްބަރަކު 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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