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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  19 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

  5102 ފެްބރުއަރީ 11 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 02:01 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ލެވުނު:ދުކަ   މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބައިވެބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ނައިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  ހދ ކުރިނބި ޞިޔާޙް/ ބަގީޗާގެމުޙައްމަދު ޢަލްފާޟިލް  2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 3

   
   

 

 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  ލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށްއެޖެންޑާއަށް އިސް

އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ހުރިހާ  ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ.
 .ންޑާ ފާސްވިއެވެމެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެޖެ
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމަށް ބިންދޫކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  -0  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ދަ
މުބާރާތް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ނެގުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޤުރުއާން  -5

 ބޭއްވުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން 
ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ރައްގިރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން  -1

 މަޝްވަރާކުރުން 
 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި -0
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކުރިނބީ ސްކޫލުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރުން -2
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތުން ފީނެގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  -6
 ސަލަ: ބައެއް އާންމު މައްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައް -7

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމަށް ބިންދޫކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  -0  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ދަ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި ބަކަރި ގެންގުޅުމަށް ބިންދޫކުރުމާއިމެދު  މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް   އަކަފޫޓުގެ 0111 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 2މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެމަތިން ދަ

ނޑު ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުން ދޫކުރުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތަކީ  02  :ދަ

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަ

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަށް  އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެނގެވިއެވެ.މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ  5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙ 
 ުއިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތ 

 
ވާ ފަރާތަށް ދޫކުރަން ފެނޭތޯ އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް އެދިފައި 0121ލި ނަގާގޮތަށް ބަކަރި ގެންގުޅުމަށް ކު ބިމު ކުނުން ކުނިގޮނޑުގެ ދެ 

 ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:
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 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 އިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބަ
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ފައިވާތީ އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެނގެވިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ  5ފެންނަ ކަމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމަބަރުންނަކީ:
  ްކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 
ގުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ނެ -5

 ބޭއްވުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން 
ކުރުމަށް އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ނެގުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާއިމެދު މަޝްވަރާ 

ސްކޫލް ޤުރުއާން  ޤުރުއާން މުބާރާތް ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ މިކައުންސިލުން ބާއްވާ  ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން 
ޖަޖުން ހޯދުން ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށް ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި މުރާތާތުގެ  މުބާރާތާއި އެއްކޮށް ބާއްވަން ފެންނަކަމަށާއި

ފާހަގަކުރެއްވީ ޤަވާއިދު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ބޭއްވަން ހިޔާލު ދެއްވިއެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްވެސް 
 ފެބްރުއަރީގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން ހިޔާލު ދެއްވިއެވެ. 57،52އެ ދެކަންތަކެވެ. އަދި 

މިރޭ ކުރިނބީ ސްކޫލާއި  މިކަމުގައި ކުރިއަށް ދާންވީ ގޮތެއް ނިންމާނީ ރިޔާސަތުން އެންގެވީ
 ކަމަށެވެ. ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު
 

އްގިރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖާއި ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ރަ -1
 މަޝްވަރާކުރުން 

މެސެޖު  F/2015/59-226 ރައްގިރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހދ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރ 
 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު 

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިތާގައި ހުރެގެން ރައްގިރާ ސަރަހައްދު ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި އެ މެސެޖުގައި ހޯދަން އެދިފައިވާ 
މަށެވެ. ފާތިމަތު އިނާޔާވެސް ހިޔާލު މަޢުލޫމާތުތަށް ހޯދުމަށް މާދަމާ ރަށުގެ ރައްގިރާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދާން ފެންނަ ކަ

 ދީފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ. ވީމާ ރިޔާސަތުން އެގޮތަށް އެކަން ނިންމެވިކަމަށް އެންގެވިއެވެ.
 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -0
 ޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން މިކައުންސިލަސް ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރބޯފެނާއި ބެހޭގޮތުން ނެ
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 EOC/221/2015/1-(MSG)MISL004  ުރިޔާސަތުން އިއްވެވުމަށްފަހު މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މެސެޖ
އްވާފައިވަނީ ރަށުގައި ހުރި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެލަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ރިޔާސަތުން ވަކި ދުވަހެއް މިކަން ކުރުމަށް ހަމައެއް  ތާންގީތަށް ބަލާލަން ކޮންމެވެސް ހުސްވަގުތެއްގައި ގޭގެއަށް ދިއުމަށެވެ.
 .ފަދައިން ލިބޭ ހުސްވަގުތެއްގައި މިކަން ކުރާގޮތަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެވި ނުޖައްސަވައެވެ. ނަމަވެސް މެމްބަރުން ވިދާޅު

 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކުރިނބީ ސްކޫލުން ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާއި މަޝްވަރާކުރުން -2
ސިޓީ  GS-95/2015/004 ކުޅޭ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ކުރިނބީ ސްކޫލުން އެދިފައިވާ ނަންބަރ 

މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި  ތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ރިޔާސަތުން އިއްވެވުމަށްފަހު މިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރިޔާސަ
ފުރުސަތުގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ކަންކަމަކީ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް ބިމުގެ އެއްބައި ސްކޫލަށް 

ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުންނާއި ދިނުމަށާއި  ބިންދޭއިރު އެބިން މަގަށްއަރާނަމަ އެމަގު ބަންދުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މަގު 
އަދި ސްކޫލަށް އެބިމުގެ އެއްބައި ދޭއިރު އަނެއްބައި ޕްރީސްކޫލަށް ދިނުމަށްވެސް ހިޔާލު  ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ.

 އައެވެ.
ތުގައި ސްކޫލުގެ ދެކުނުފަރާ އެންގެވީ އަންނަ ހަފްތާގައި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެކަމަށެވެ. ރިޔާސަތުން

 އޮތްބިން ސްކޫލާއި ޕްރީސްކޫލަށް ދޫކުރުމާއިމެދު ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަ 

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

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ދެއްވި ފެންނަކަމަށް ވޯޓް މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ.  5ފެންނަ ކަމަށް 
 މެމަބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލުން ދޭ ބައެއް ޚިދުމަތުން ފީނެގުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  -6

ވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމާއެކު ކައުންސިލުންދޭ ބައެއް ޚިދުމަތުން ފީނެގުމާއިމެދު މަޝް
ފީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އާންމުންނަށް ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައިދިނުމުގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 ވެ.ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހިޔާލުދީފައިވެއެ 5ޚިދުމަތެވެ. އަދި ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާކޮންމެ ފޮޓޯކޮޕީއަކަށް 
 5އެހެންކަމުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް މިކައުންސިލުން ފޮޓޯކޮޕީ ނަގައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް 

 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމާއިމެދު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވިގޮތަކީ:
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 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި މެމްބަރުން 

 5 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 5 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 5 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އެގޮތަށް ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން އެއްގެވިއެވެ.  5 ފެންނަ ކަމަށް
 މެމަބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 އްސަލަތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ބައެއް އާންމު މަ -7

ފައިވާ ޝަކުވާގެ ތެރޭގައި މަގުބައްތިތަށް ނުދިއްލި ހުންނަ ށްރިޔާސަތުން އެންގެވީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮ
 މައްސަލައާއި، ދޫކޮށްފައިވާ ގެވަޅުތަކުގެ މަގުމަތީ ހެދިފައިވާ ވިނަ ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ދަތިވާތީއާއި އަދި ބައެއް ގޭގޭގައި
ގެންގުޅޭ ކުކުޅު، ބުޅާ ފަދަ ތަކެތިން އުނދަގުވާ މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. ވީމާ މިކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު 

ހުޅުވާލިއެވެ. މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި ތިންމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުމަށް އެދި 
ފޫޓައްވުރެ ތިރީގައިވާ  01ފެންނަކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ބައެއް މަގުތަކުގައި  އިއުލާނެއް ބެހެއްޓުމަށް

މަށެވެ. ކުރުމަށްވެސް އިޢުލާނެއް ބެހެއްޓުބަނބުކެޔޮގަސްގަހުގެ ގޮފި ފަދަ ތަކެތިން ދުއްވާތަކެއްޗަށް ދަތިވާތީ އެކަން ހައްލު
ލާން ބެހެއްޓުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައވާތީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރަން ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ހުރިހާ މެމްބަރުން އިޢު

 ނިންމެވިކަމަށެވެ.
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