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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

 Hdh. Kurin’bi, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ.ކުރިނބި

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  34ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 01:11ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 ޖޫން 24ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  34ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރުގެ  .2
 ފުރިފައިވާތީވެ، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސްވަރާކުރުން.ގަބުރުސްތާނު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1
ހިނަވާގެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކާއި  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 ކުރިމަތިވާތީވެ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސްވަރާކުރުން.
ނޑުވެރިކަމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމާއި ބަހުސްކުރުން. މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ  .2  ދަ
ނޑުގައި އަޅާނެ ތަނެއް ނިންމުން. ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .6  ފު

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޢަދަދު:ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ 
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު  .2
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .4

 
 މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.
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 ޖަލްސާ ފެށުން 
ވަނަ އާންމު  14ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَـِّه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 

. ޖަލްސާ 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 
ނޑައެޅިފަ ލްސާއަށްކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަ  0އިމިވަނީ ކަ

 )އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  ގަޑިއިރު.

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން 
އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ނަމަވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 3 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ  .0
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

 ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޖެންޑާމެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ޤާނޫނުގެ ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ 
ލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަ 

 12އޭޕްރީލް  2102މަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަ
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  10ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ ނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަވަ 22ދައުރުގެ 
 ނުކުރެވޭނެއެވެ.ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް 22މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

ވަނަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  002ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައުމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމަށް  ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ 

 12އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
ނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ވަ 10ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  11ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 11ރުގެ މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައު



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

 
 

ފުރިފައިވާ ކަމަށާއި، މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ވަޅުލެވޭވަރަށް ގަބުރުން ޖާގަ ހޯދަން ވަރަށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިރަށު ގަބުރުސްތާނު މިހާރު 
 ވެ.އުނދަގުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއްތޯ އެއްސެވިއެ 

ޅުވީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިންވެސް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަހަރު މިކަންތައް ވަސީމް ވިދާهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު
ކަމައްވެސް ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ވީމާ އެބައި ނުލައި ނަމަވެސް މިހާރުން މިހާރަށް ގަބުރުސްތާނު  މަޑުޖެހިލާފައިވަނީ ސޯލިހުބޭ ގެއާއި ހިސާބުން

އިތުރުކުރަން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކިައ ލްތްޕޯސްޓާ ދިމާލުން ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކުރަން ފެންނަކަމަށާއި ހެ 
 ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށްވެސް ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވަސީމް ގެ ބަހައް ތާއީދު ކު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ އަބްދު
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖާގަ ލިބޭ ވަރަކުން ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

އަވަސް ން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރަން ނުވަތަ އާގަބުރުސްތާނެއް އަޅަން ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި މިކަ 
 ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް އިނާޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޖެހޭކަމަށް ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް ފާހަގަ ކުރައްވައިފި ކަމަށެވެ. އަދި ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރަން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރަން

 ވަނަ ފުރުސަތެއް ރިޔާސަތުން ދެއްވިއެވެ. 2ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބަޖެޓު ހޯދާނީ ކިހިނެއްތޯ އެއްސެވިއެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް 
މެންބަރ ފާތިމަތު  ވަސީމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ހޯދަން ފުރަތަމަ ތަނެއް ނިންމުމަށްފަހު ކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

 ގެ މަޖިލިސް މެންބަރާއި ވާހަކަ ދައްކަންވެސް ހިޔާލު ހުށަހެޅިއެވެ.ރާއަދި މިދާއިދު ކުރާ ކަމަށެވެ. ވީ ވަސީމްގެ ބަހައް ތާއީޅުއިނާޔާ ވިދާ
ނޑައަޅާނީ ކަމަށެވެ.  ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ފުރަތަމަ ތަނެއް ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ބަހުސް ކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.
 ބޮޑުކުރާ ބަޔާއި އެއްކޮށް ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ޖާގަ ހޯދާނީ ކަމަށެވެ. ވަސީމް ވިދާޅުވީ ގަބުރުސްތާނު هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

 ކަމަށެވެ. އުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ މިއީވެސް ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމަށްވެސް ކުރެވޭނީ ބަޖެޓް ލިބިގެންކަ
ނޑައަޅައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުކުރަންވީ ކަމަށެވެ.  އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ތަނެއް ކަ

 ރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާލުވީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާނީ ކަމަށެވެ.ކައުންސިލްގެ މެންބަ
ގައި ރައްޔިތުންނާއި  2:02ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ގަބުރުސްތާނާއި ހިނަވާގެ އެޅުމަށް ތަނެއް ހޯދަން މިއަންނަ ހަފްތާގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 

 އަދި ރައްޔިތުންނާއި ބައްއދަލު ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ހޯދުމުގެ ކަންތަކުގައި އުޅޭނީ ކަމަށެވެ. ބައްދަލު ކުރާނީ ކަމަށެވެ.
 

ނޑުވެރިކަމުގެ އުސޫލަށް އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.  ދަ
 އިސްލާހް ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ނޑުވެރިކަމުގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހް:   ތިރީގައިވާގޮތަށް އިތުރުކުރުން. 2.5ށް އުސޫލަދަ
ނޑުބިން ދޫކޮށްލާނަމަ ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެގެން  2.5   ނޑުވެރިޔާ އަމިއްލައަށް ދަ ދަ

ނޑުގައި ވަޅުކޮނެފައިވާނަމަ އެވަޅެއް ފަސްއަޅާ ފޮރުވަން  ނޑުބިން ދޫކޮށްލާއިރު ދަ ދަ
 ވާނެއެވެ.

 
 ތިރީގައިވާގޮތަށް އިސްލާހު ކުރުން  2.1އުސޫލުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙް: 



  

 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
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+(960) 6520036 
 

 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެންމެހައި ޤަވާއިދުތަކާއި  2.1   ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަ
ނޑުގެ ގޮއުޞޫލުތަކާއި އެއް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާނަމަ ތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ދަ

)ތިނެއް( ފަހަރު އެންގުމަށްފަހު، އެކަންކަން ރަނގަޅު  1އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް 
 )އެކެއް( މަސް ދުވަހުގެ މައްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު، އެކަންކަން ރަނގަޅު  0ކުރުމަށް 

ތިޔާރު ނުކޮށްފިނަމަ އެއްވެސް ބަދަލެއް ދިނުމަކާއިނުލައި ބިން ވަކިކުރުމުގެ އިޙް
ކުރިނބި ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ދަނޑުގައި ކޮނެފައިވާ ވަޅުތައް 

ނޑުވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ފޮރުވާލުމަކީ ދަ
 

 ތިރީގައި މިވާގޮތަށް އިސްލާހް ކުރުން  4.2ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުސޫލުގެ  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙް:
)އެކެއް( މަސް ދުވަސްފަހުން  0އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  4.2  

ނޑުބިމުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ މަހަކަށް   -/100ދަ
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް )އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަ ނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަ

ން ބަޔާންކޮށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ރަނގަޅުކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަ
)ދެއެއް( މަސް ދުވަހަށްވުރެ  2ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހުށައެޅުމުން 

ނަމަވެސް  ދެވޭނެއެވެ.ދިގު ނޫން މުއްދަތަކަށް ދަނޑު ވާކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނޑަކަށް އުނގަދޫވާފަދަ ކަމެއް ވެގެން  މިގޮތަށްދެވޭ ފުރުސަތުގައި އިތުރު އެއްވެސް ދަ

 ނުވާނެއެވެ.
 

 ތިރީގައި މިވާގޮތަށް އިތުރުކުރުން  4.2ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙް: ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުސޫލުގެ 
ނޑު ވާކޮ  4.2   ނޑުވެރިޔާގެ އިހުމާލުން އެއްވެސް ދަ ށްލުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތުގައި ދަ

ނޑަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ކައުންސިލުން  ދަ
)ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔާއިން  -/500)އެއްސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި  -/100ބެލުމަށްފަހު 

 ންވެއެވެ.ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކައުންސިލަށް ލިބިގެ
 

 ކޮމެންޓް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހުށަހެޅުނު އިސްލާހްތައް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އަން ފޮނުވާ އަދި އިޢުލާނެއްގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓައި
 .ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ

 

ނޑޫފާ ކައިރި އޮތް ސަރަހައްދަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެހެން ނޑުގައު މިހާރު އަޅަމުންދަނީ ކުޑަކަ ތަނެއް ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ފު
ނޑާއިވީ  ކޮޅަށް އެޅުމަށެވެ. އެހެންވީމާ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ އެންޓަނާ މަގުން ފެށިގެން ކުނިގޮ

 ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.
އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަނީ ގޮނޑުދޮއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހިތައްއެރި ދިމާލަކަށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާޅުވީ 

ނޑުގައު އަޅަން ރަނގަޅު ނޫން  ތެލިދޮންނަން ޑަސްބިން އުކާލަން ފައިބާ ދިމާލަށް އެޅީމާ ކަމަކު ނުދާނެ ކަމަށާއި އެންޓަނާ މަގާއި  ކަމަށެވެ.ފު
ނޑުގައު އަޅަން ރަނގަޅު ކަމަށް   އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ދިމާ ފު

ނޑުގައު އެޅޭނެ ސަރަހައްދުގައި ބޯޑެއް ޖަހަން  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް ގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށެވެ. ފު
 ފެންނަ ކަމަށްވެސް އިނާޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ވަކިތަނެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެސަރަހައްދު ބަލާލާނީ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކަމަށެވެ.
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 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  14ން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އެއްޗެއް ދަންނަވާލަ އިތުރު 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 04:11ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 ޖޫން 24ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  14ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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