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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  38ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ  2102 އޮގަސްޓް 05ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  38ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11

 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 

 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .2
 އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .1
 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  22ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  .4
 ބަނދަރުގައި އަޅަމުންދާ ހޮޅުގަނޑާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  .2
 ގެވަޅު ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ  .3

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 3 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ވަސީމް هللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  13ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 
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ވަނަ އާންމު  13ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ   والهاحلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، 
ނުވާ ހާޟިރު 1. ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު . 2މެންބަރުންގެ އަދަދު 
)އެއަށްފަހު ރިޔާސަތުން އެޖެންޑާ އެހެންވީމާ މިހާހިސާބުން އެޖެންޑާ އިއްވާލާނަން.  .ގަޑިއިރު 0ކަނޑައެޅިފައިމިވަނީ  ލްސާއަށްޖަ

 ކިޔައިދެއްވިއެވެ.(

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

އެއަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެވެ.އެޖެންޑާ ކިޔައިދެއްވިރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމުގެ 
އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކަށް އެޖެންޑާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. 

އެޖެންޑާ ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން  އިސްލާހެއް
 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

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

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 މުޖުތަބާ  ރައީސް އަޙްމަދު ކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  1ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  11ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  11ގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނި
 އި ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކަ

 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ 

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ފާތިމަތު އިނާޔާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ  .1

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  11ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ މިހާރު ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް  13ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވާނީ ލިބިފައިކަމަށެވެ. ވީމާ

ންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް އުނިއިތުރެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދެމެވެ. އެއްވެސް މެ 
 ނުގެންނެވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި 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 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 

 މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 
 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކައުމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

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

 10އޭޕްރީލް  2102ލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣު
ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  13ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  13ދައުރުގެ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 13މިބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

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

 10އޭޕްރީލް  2102ހާޟިރުވި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނުވަތަ އަޣުލަބިއްޔަތު ހަމަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް 
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ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  13ދުވަހު ބޭއްވުނު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ވަނަ 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މި ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ  22ދައުރުގެ 

 ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެއެވެ. 22ބައްދަލުވުމުގައި ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މި
 

އެސަރަހައްދުގައި ހޮޅުއަށި އެޅެމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ 
ންތިޒާމެއް އެތަނައް ކަރަންޠު ލެބޭނެ އި  އެބޭފުޅުންގެ އެދުމަކީ އެ ސަރަހައްދަކީ އެކަމަށް ރަނގަޅު ސަރައްދެއްކަން ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. 

 އި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.ހަމަޖައްސައިދިނުން ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމާ
ކަމަށެވެ.  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އެތަނުގައި ހޮޅުއަށި އަޅަމުން ގެންދަނީ ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކުން

ވާނަމަ އަދި އެ ހޮޅުއަށި ހިޔާކުރުމަށް އީޓު ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ ދައްކާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ކައުންސިލްގައި ހުރި އީޓުތައް ހޯދަން ބޭނުން
ކަތްކުރާ ނަސީމް އާއި ރަސްމީކޮށް ސިޓީއަކުން އެދެންވާނެ ކަމަށްވެސް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަރަންޓުލުމަށްޓަކައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައް 

 ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު އެކަން އޮންނަގޮތެއް ބަލަންވީކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފޭނެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދުގައި ހޮޅުއަށްޓެއް ހުރެއްޖެނަމަ އޭގެ ބޭނުން ވަރަށްގިނަ މީހުންނަށް ހި

 ޓުލެވޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލުން ކޮށްދޭންވާނެ ކަމަށްވެސް އިނާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަށް ކަރަން 
ގައި ހޮޅުއަށި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކަރަންޓްލުމުގެ ކަންތައް އޮންނަގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަނދަރުސަރަހައްދު

  ވުމަށް އެއްސެވުމުން މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:ބެހެއްޓުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓްދެއް
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ 

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ  .0
 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ  .1

 އެކަން އެގޮތަށް ހަމަޖެހުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން އެންގެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  3ފެންނަކަމަށް 
 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ސިޓީ ހުށަހަޅާފައި އެބަހުރިކަމާއި އަނގަބަހުންވެސް ބައެއް ގެވަޅުހޯދުމަށް ޔާސަތުން ދެންނެވީ ރި
 ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާއެވެ.

ންކޮށްގެން ގެވަޅު ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްފަހު ފޯމް ހުށަހަޅެމުން މިނިސްޓްރީން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އިޢުލާ
ހުއްދަ ހޯދަ ނަގައިގެން ގެވަޅު ދޫކުރުމގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން 

 ފެންނަކަމަށްވެސް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.
 ކަމަށެވެ.މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގެވަޅު ދޫކުރަން ފެންނަ ކައުންސިލްގެ 

 .ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ޕްރޮސީޖަރ އޮންނަގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ 
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
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ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  13އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އިތުރު 
 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

 ގައެވެ. 01:21ވަނަ ދުވަހުގެ  2102 އޮގަސްޓް 12ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  13ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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