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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 ބުރާސްފަތި ވީ  2151 ފެބްރުއަރީ 22ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބި ގައި ހދ. 51:11ދުވަހުގެ 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ކާޅާއި ވައު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ކާޅާއި ވައު  މެރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -5

 މަޝްވަރާކުރުން 
ނޑައެޅުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -2  ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ
ރިބާ ޖު ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢުލޫމާތާއި ތަރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:  -1

ނޑައެޅުން   ފޯރުކޮއްދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމުގައިބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް ކަ
ޒުހުދާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ  ވާ ހދ.ކުރިނބީ ނޫރާނީވިލާ، ހައް ވަސީމް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު -2

ސާފުކޮށް ނުބަލަހައްޓާ އޮންނާތީވެ، ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަމާގުޅިގެން ވަރައްގިން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާތީވެ އެކަމަށް  ޓްދޮރުމަތި ފޫ
ނޑައެޅުން   ގޮތެއް ކަ

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 1 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:ޖުމްލަ 
 1 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 ބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ނައިކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .5
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އިނާޔާކުރިނބީ  .2
 ވަސީމްهللا މެންބަރު އަބްދުކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ  .5
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކުރިނބީ  .2

 
 ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:

 ނަޝީދު هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަބްދު  .5
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
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ރައީސް ނައިބުބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  ކުއްލިވަނަ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް އެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 

c  .ްވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުން. ދެން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އައްސަލާމް އަލައިކުމ
 ކިޔާލަދޭނަން.

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނޑު މި އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހް އިތުރުކޮއްލަންބޭނުންވަނީ އެޖެންޑާ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އަޅުގަ

ސާފުކޮށް ނުބަލަހައްޓާ އޮންނާތީވެ،  ޓްޒުހުދާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ގޯތީގެ ދޮރުމަތި ފޫ  ވާހދ.ކުރިނބީ ނޫރާނީވިލާ، ހައްއެއީ  2ނަންބަރު 
ނޑައެޅުން.ރައް  ޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް މިކަމާގުޅިގެން ވަރައްގިން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާތީވެ އެކަމަށް ގޮތެއް ކަ

 އެޖެންޑާއާއިއެކު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން  ވަސީމް ހުށަހެޅިهللا ކަފުޅު: އަބްދުރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ވާލާއި ކާޅު  5ން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު މިނެޓުގެ ވަގުތެއް އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެކަކަށް ދޭނަ 1. ކޮންމެ ބޭފުޅަކައްވެސް 5އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ން ގިވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ކާޅާއި ވާލު  މެރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން، ދެން މިކަމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލު
ނޑު ދަންނަވާލާނަން އެސިޓީ. )އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަމާގުޅޭގޮތުން ފޮނުވާފާވައިވާ މެސެޖު ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު( އެއީ އެ މެސެޖަކީ  އަޅުގަ

 ބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް އަތް ނަންގަވާ ތަރުތީބަކުން ފުރުސަތު އަރުވާނަން.
 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ރަށުން ކާޅާއި ވާ މެރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އަނެއް ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ކާޅާ ވާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން 

ވަރައް ގިނައިން އުނދަގޫތަކާ ދިމާވޭ ކާޅާއި ވާލުގެ ސަބަބުން ދޯ. ދެން  މަޝްވަރާ ކުރުން. ދެން އަނެއް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭނގެ މީ
އެހީތަކެއްބާ މިދޭނީ؟ )ރިޔާސަތުން ދެއްވިޖަވާބު: ސީދާ ކޮންކަހަލަ  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަމެއްތަމީ؟ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންކަހަލަ

އެކޮޅައް ރިކުއެސްޓް ކޮއްލަން. އެހެންވީމަ އެކޮޅައް ފޮނުވާފަ ގުޅާލާނަން. ހީވަނީ ކާޅާއި ވާ މަރަނީ  ކަމެއްނޭނގެ ދެން މީ ފުރުތަމައޮތީއެހީތަކެއް 
 ކަމައް ވަންޔާ އެމް.އެން.ޑީއެފް ގެ ފަރާތުން އަންނާނީ(

ސިލާ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭގެ މިސާލަކަށް ހަމަ މިކަމާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެންގުން. ދެން އަތޮޅު ކައުން
 ގުޅިގެން މިކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ 

 
 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 

ގަ މިއޮތީ ކާޅާއި ވާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ކާޅާއި ވާ މެރުމުގެ މަޝްރޫއެއް  5އައްސަލާމް އަލައިކުމް. މިހާރު އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
އި ން ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭނެގެ. އެއީ އެގޮތުން ކާޅާހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ދެން އަޅުގަނޑު މިއައް ދަންނަވާނީ މިކަމަމީ ކުރު

ނޑައްވެސް ކުރަންފެނޭ  .ވާ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގުވާ ބައެއް ވަރައްގިނަ ކަންކަން ހުރޭ. އެހެންވީމާ މިކަން އަޅުގަ
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ވީމަ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ދެބޭފުޅުންގެ ބަބުން އުނދަގުތެކެއް ވާތީ އެހެންބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިންވެސް ހަމަ މިފެންނަނީ ކާޅާއި ވާލުގެ ސަ 2

ކަމަށް. އެހެންވީމަ މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަކައް އުޅޭނަން. އެހެންވީމަ ވަރައްބޮޑަށް އެނގިއްޖެ ބޭނުންވާ  ހަމަވާހަކައިން 
 އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެޔަކައް ޖެހިލާނަން

 



 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 
 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑައެޅުން. ކައުންސިލުން މިއަންނަނީ ކޮންމެ  2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ

އްވަނީ އަހަރަކުވެސް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ހިންގަމުން އެއީ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތައް ކުދިން ނެގުމައްޓަކާ. އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު މި ބާ
ނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ. އޭރުން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަމުގަ އުޅުނީމައްވުރެ ކޮންމެސް  ކައުންސިލާ ސްކޫލާ ގުޅިގެން އެހެންވީމާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ

 އެއް ބޭފުޅަކު އެކަމުގަ އުޅުނިއްޔާ ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމަ އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެޔަކައް ބަހުސްކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.
ނޑަ ޅުން. އެކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ދެވަނަ ނަންބަރުގަ މިއޮތީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ
ޅުކަމެއް ވަރައް ރަނގަޅު ކަމެއް އެއީކީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހުރެގެންނޫނީ މިކަހަލަ މުބާރާތެއް ކުރިއަކަށް ނުއެއް ގެންދެވޭނެ. ދެން ހަމަ ރަނގަ

ނޑައެޅުން. ޝުކުރިއްޔާ   އެއީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ
 

 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 
ނޑައެޅުން. މި މައްސަލައިގަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް  އްޗަކީ ފޯކަލް އެއައްސަލާމް އަލައިކުމް. ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ކަ

ނޑައެޅުމުގަ މި ދިޔަ އަހަރުވެސް މިކަން ނޑަޕޮއިންޓެއް ކަ އަޅައިފިއްޔާ ތައް ކުރިއައް ގެންދެވި ބޭފުޅާ އުޅެފިއްޔާ ފަސޭހަވެގެންދާނެ. ޢާބެފުޅެއް ކަ
ނޑަށް ފެންނަނީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް ފޯކަލް  ންޓެއްގެ ގޮތުގަ ހުންނެވި ބޭފުޅާ މިކަން ކުރިއައް ޕޮއިއުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ވާނެތީވެ އަޅުގަ

 ކު ކުރިއްޔާ ކަންނޭގެ ބޮޑައް ރަނގަޅުވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ ޅަ ގެންދެވުން. އަދި ހަމަ އެދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ބޭފު
 

 ޅު:ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު 
ނޑަށް ހީވަނީ މިހާރުވެ ވަސީމް ވެސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން هللا މުބާރާތުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުން މިދަނީ އިނާޔާ. އަބްދު  ސް ޤުރުއާންއަޅުގަ

މިކަމާ ދޭތެރޭގަ ކީކޭބާ ބުނަނީ؟ އެހެންނަމަވެސް އެކަމެއްގެ ތަޖުރިބާ ހުންނާނީ ކުރިން އެކަމުގައިއުޅުނު ބޭފުޅަކު. އެހެންވީމަ ފާތިމަތު އިނާޔާ 
ނޑުމެންނާ އެކީގަ . ދަތިވާ ފާހަގަކޮއްލަން ހަމައެކަނި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ނޫން އެތަން ރާވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީކީ، ސްކޫލުވެސް އެބެއް އަޅުގަ

 ނެ.ކަމެއް އޮވެއްޖިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް އަންގާލީމަ އެކަމެއް ހަމަ ކޮއްދޭ
 

  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑަށް ވެވޭ އެންމެ ފުރިހަމައަކަށް ހަމަ ހުރިހާކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަން،  ނޑަށް ހަމަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓަކަށް ވެވިދާނެ. އަޅުގަ ގެންދެވޭތޯ އަޅުގަ

 މަސައްކަތް ކުރާނަން.
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ޓްދެއްވި އެހެންވީމަ ފާތިމަތު އިނާޔާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. މެންބަރުން ވޯ

 ގޮތަކީ:
 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު  .5
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2

ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން  މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ، ފާތިމަތު އިނާޔާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 2ފެންނަކަމަށް 
 އެންގެވިއެވެ.

 



 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 
 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެބި ވާހަކަފުޅު: 
އއ.އުކުޅަހުގަ ބޭއްވިގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް. މައުލޫމާތު ސާފުކޮއްލިން ކިހާތާކުތޯ މި ޕްރޮގްރަމް ފެއްޓޭނީ. ދެން އެބޭފުޅާ މި ޕްރޮގްރާމަކީ މީ 

ޅައް މި ވިދާޅުވީ ސީދާ ތާރީހެއް ނޫނީ މިވެނި ދުވަހެކޭ ނުބުނޭ އެހެންނަމަވެސް ވިދާޅުވީ މާޗްމަހުގެ ފަހުކޮޅޭ، ފެށޭނެ ތާރީހެއް ނޭނގެއޭ. އެކޮ
. އެކޮޅުގަ މިހާރު ކުނި މެނޭގްކުރުމާ  އެހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަމަ އެބެއް ފުދޭވަރަކައް ބޮޑު ކޮންސެޕްޓް ނޯޓް ފޮނުވަން ފޮނުވާއިރުގަ މައުލޫމާތު

ނޑައަޅާނީ، ކަނޑައަޅާފަ ދާނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމައްފަހު ދެން މި ނޯޓް ފޮނުވާނީ . ފޮނުވަންޖެހޭ. މިހާރު މިކަމައް ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކު ކަ
ނޑައަޅަންވީ. އަމިއްލައައްވެސް ހަމަ އެބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ކަމައް ވަންޏާ އެ  ހެންވީމަ މިކަމަށް ދާނީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ މި ބައްދަލުވުމުން ކަ

އަދި އެއްވާހަކަ ދަންނަވާލާނަން. ދާން ބޭނުންވަނީ؟  ބާނަމަ. އެހެންވީމަ ކޮންބޭފުޅަކުއަމިއްލައަށްވެސް ހަމަ ނަންހުށައެޅިދާނެ ދާންބޭނުންވާ
 ޖުބޫރެއް ނޫން ބައިވެރިވާކަށެއް އެއީ މި ޕޮރޮގްރާމަކީ ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ކައުންސިލްތަކުން މަ
 

 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު 
 ރައް އުނދަގޫވާނެ ރަށުން ބޭރައްދާން.ތިދެންނެވީ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅުހެންނޭ ހީވަނީ، އެދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑަށް ވަ 

 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ގައި ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މައުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ފޯރުކޮއްދިނުމައް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމު
ލޫމާތު އުބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން. ދެންއަސްލު ވަރައް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަންނޭގެ މިކަމަކީ ދޯ. ހަމަ ކައުންސިލަށްވެސް ވަރަށްގިނަ މަ

ނޑުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ދެ ވޭނެ ތަކެއް ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ލިބޭނެ ކަންނޭނގެ. އޭރުން ކުނިގޮ
ހުރިހާ ކަންނޭގެ. ދެން ކައުންސިލް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާއެއްގާ މިކަންތައް ނެގުން ވަރައް ރަނގަޅު ކަންނޭނެގެ އޭރުން 

ނޑު ދަންނަވަން އޮތީ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވަރައް ބިޒީ ވާނެއޭ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށޭނެ އޭ  2ޕްރީލް މެންބަރުންގެ ބަހެއް ލިބޭނެ. ދެން އަޅުގަ
 ނޑަށް ވަރައް އުނދަގުވާނެ ދާން.ގަ ގާތްގަނޑަކަށް. އެދުވަސްކޮޅު އަޅުގަ

 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ވޭނެ ބޭފުޅަކު ނެއްތާ ދޮއްތޮ. އެހެންވީމަ ނިންމަންވީ ކައުންސިލުން މި ޕްރޮގްރާމް ދެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތީމާ މީހަކު ނުފޮނުވާގޮތައް އެހެންވީމަ ދެ
 2ހަމަޖެއްސީ. ދެން މިއޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

 

 ޅު:ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފު 
ނޑައްދާ މިކަމުގަ މިހާރުވެސް އެބެއް ބައެްއބޭފުޅުން މައްސަލަ ހުށައަޅާފަ. މިހާރު އެމަގަކީ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މަގެއް. ކުނިގޮ 

މަ މިކަމަށް ރަސްމީ މަގަކީ އެމަގު ކަމަށްވާތީ ޕިކަޕް ފަދަ އެއްޗިއްސައް މިހާރު އެމަގުގަ ހަމަ ދިއުމަކީ ވަރައް އުނދަގޫ ކަމެއް. އެހެންވީ
އްލަދިނުން ކޮންމެސްކަކަހަލަ ހައްލެއް އެބަޖެހޭ ކައުންސިލުން ހޯދަން. އެހެންވީމަ މެންބަރުން މިކަމައް ހައްލެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް އޮތިއްޔާ ސާފުކޮ

 އެދެން.
 ވަސީމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:هللا ދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބް 

ނޑު މި އެޖެންޑާކުރީ  މިކަމާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށްގިނަބައެއްގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާތީއާ މި އައްސަލާމް އަލައިކުމް. މި މައްަސލަ އަޅުގަ
ނޑު ފާހަގަކޮއްލަން ބޭނުން މިގެވަޅަކީ މީގެ  ވަނަ އަހަރު  2112އަހަރު ކުރިން  9މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގަ. އަޅުގަ

ތި ހުރި ފޫޓުފާރުވެސް ނުރާނާ.  ދެން މި ގޯކުރެވިފައިވާ ގެވަޅެއްކަން. އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް މިގޯތި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ދޫ
ނޑައްދާމަގުގަ މިގޯތި މިހު ހާރުސަރަހައްދަކީ މި ންނަނީ. ރައްޔިތުން އެންމެ ގިނައިން ދަތުރުކުރަންޖެހޭ އެއްމަގަކައް މިވަނީ ވެފަ. އެއީ ކުނިގޮ

ތިވޭ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ގޯތި ވަށާފާރު ބޭރުން އެއިންނަ ގޯތީގެ ފޫޓުން ސާފުނުކޮށް އިންނަންޔާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރައްގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަ
ނޑު  2ފާހަގަކޮއްލަން ވަރަށް ފަހަކުންވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން  އެދެނީ  ބޭފުޅުން ޒުވާބުކުރާ ހާލަތައް މިއޮތީ މިމައްސަލަ ގޮއްސަ. އަޅުގަ
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ނޑަށް ރަނގަޅީ ސިޓީއެއް ފޮނުވުން ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން އެތަން ސާފުކޮށް ބެލެ ހެއްޓުމަށް މިމައްސަލައަށް ކޮންމެސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުން. އަޅުގަ
 އެދި ލިޔުމަކުން މިކަން ހައްލު ކޮއްދިނުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 
 ޅު:ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފު 

ވަސީމް ދެންނެވިފަދައިން ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް. ދެން ހަމަ ލިޔުމަކުން هللا އައްސަލާމް އަލައިކުމް. މި މައްސަލަ އަބްދު
ގޮތައްގެވަޅު އެނަމަވެސް ފޮނުވިދާނެ ނޫނީ ނަސޭހަތްވެސް ދެވިދާނެ ދެން އޭގެ އިތުރުން އެގެވަޅުގެ ވެރިފަރާތައް ލިޔުމެއް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި 

ހަކައް ނަގާފައި ސާފުނުކޮށް މަގުމަގުން ހިނގަން އުނދަގުވާ ހުރިހާ ގެވަޅަކަށް އެގެވަޅުތަކުގެ ވެރިފަރާތާ ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ. ވީހާވެސް އަވަ 
 ހައްލެއް ގެނައުން މުހިއްމީ.

 
 ވާހަކަފުޅު:ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި 

. ދެން ވަކިން އެގެވަޅަކީ ފާހަގަކޮއްލެވޭ ގެވަޅެއް. މިހާރު އާންމުކޮށް ރައްޔިތުން އެމަގަކީ އެހެންވީމަ ތިގޮތައް އެބަހުރި ވަރަށްގިނަ ގެވަޅުތައް
ގަތުގަ ބޭނުންކުރާ މަގަކައްވާތީވެ އެހެންވީމާ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ހައްވަޔާ ގުޅާލާނަން. ގުޅާލަފަ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނަން. ހަގީ 

ޓުމަކީ ކައުންސިލްގެ ކަމެއް ނޫން އެއީ ގެވަޅުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ ހައްވައަށް ގުޅާލަފަ ގެވަޅުގެ ދޮރުމަތި ސާފްކޮއް ބެލެހެއް
އަދި އެބޭފުޅާއާ މަޝްވަރާ ކޮއްލާނަން އެކަންތައް ނުވެއޮތީމަ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާވެސް އެކަމުގަ އަންނާތީޔާ. ހައްވައާ ވާހަކަ ދައްކާނަން 

ދެން އިނާ ފާހަގަކުރިފަދައިން އެހެން ގެވަޅުތައްވެސް އެބަހުރި ދެން އެފަރާތްތަކާވެސް  ހިއްސާކޮއްލާނަން. ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށްވެސް
 ވާހަކަދައްކާނަން. 

 
 ޖަލްސާ ނިންމުން 

ބޭފުޅުންވެސް ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ އިތުރުކަމެއް އެބެއްބާ؟ އިތުރުކަމެއް ނެތިއްޔާ މި ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. ދެ 
 ވަރައްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގެންނެވީތީޖަލްސާއަށް ވަޑައި 

 
 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 

ގައެވެ. 12:52ވަނަ ދުވަހުގެ  2151ފެބްރުއަރީ  22ބައްދަލުވުން ނިމުނީ ކުއްލި ވަނަ  51ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ   

 5212 ޖުމާދަލްޢޫލާ 11

 2151ފެބްރުއަރީ  22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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 
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