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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  16ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ  އާދިއްތަވީ  2102 މާރޗް  08ބައްދަލުވުން  ކުއްލި ވަނަ  16ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 01:11
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ނޑު ސާފްކޮ  -0 ށް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް ވާގަ

ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށް   ގޮތެއް ނިންމުންބިންއަލިކޮށް މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ކަ
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 ބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ނައިކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .0
 މެންބަރު ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ  .2
 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  .1

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ ކުރިނބީ  .0
 ވަސީމްهللا އަބްދުކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކުރިނބީ  .2

 
 ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް:ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ނަޝީދު هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަބްދު  .0
 

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ރައީސް ނައިބުބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  ކުއްލިވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 އެވެ. މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 
c  ެމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވު 01ވަނަ ދައުރުގެ  2ކުރިނބީ ކައުންސިލްގ

ނޑު ކިޔާލަދޭނަން ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހަޅުއްވާ . ދަންނަވާލަން. އެންމެފުރަތަމަ މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަޅުގަ
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 ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް ވާގަނޑު ސާފްކޮށް ބިންއަލިކޮށް މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ މައްސަލަ
ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން   .އިންތިޒާމެއް ކަ

 
 ފާސްކުރުން އެޖެންޑާ 

އެޖެންޑާއަށް  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
 އިސްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

 .އެހެންވީމަ އިސްލާހެއް ނެތްކަމަށްވާނަމަ އެޖެންޑާ ނަންބަރ އެކަކަށް އަޅުގަނޑު ޖެހިލާނަންކަފުޅު: ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަ 
 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
 އްކުމަށް ފުރުސަތު އަރުވާނަން އެންމެ ފުރަތަމަ މިކަންތަށް ހުށަހެޅި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާޙްއަށް ވާހަކަދެ

 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

ނޑު ސާފްކޮށް ބިންއަލިކޮށް މަގުކުނި ކަހާ އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އާދެ މިމައްސަލަ، ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ މޫނުމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް ވާގަ
ނޑު މިކަން މި ހުށައެޅީ. އެ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް  ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަޅުގަ ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ކަ

މަންޒަރު  ސަރަހައްދަކީ ބަނދަރުގެ މޫނުމައްޗަށްވެފައި އެހެން ރަށްތަކުގަވެސް ބަނދަރާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިންތަށް އަލިކޮށް ސާފުކޮށްފަ އޮންނަ 
ނޑުމެނަން ފެ  ންނަނީ. ދެން ހަމަ އެއާ އެކީގަ ކުރިއަށް މިއޮތް ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިއަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ދެކެން. ހަމައެޔާ އެކީގަ އެ ސަރަހައްދުގަ މިހާރު ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެއީ ވަރަށްބޮޑު ލުއިފަސޭހަކަމެ އް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ
ދަކީ ކުޑަސަރަހައްދެއްވީމަ އަނެއްހެން ބައެއް މުދާތައްވެސް އެހެން ބަހައްޓާލަން އެއްގަމުގަ އަދި އޭގެ އިތުރަށް ސާފްކޮށްފަ އޮންނަ ސަރަހައް

ނޑުތައްވެސް ހަދާ ދަތުރުހިޔާތައް ހެދުމަށް މަގުފައިވާނެ ކަމަކަށްވާތީވެ ނޑުގޮތުގަ މިހުށަހެޅި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ، ހޮޅުގަ އެއީ މައިގަ
ނޑުގެ ވިސްނުން މިހުރީ ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރިން ސާފްކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރައްޔިތުންނާ އަދި ޒުވާނުންނާ ގުޅިގެން ސަބަބަކީ. ދެން އަ ޅުގަ

ނޑަށް ފެންނަނީ ހެވީފޯސް މިހުންނާ  ނޑު އޭރު ހިޔާލުކުރިން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ފުރަތަމަ ގޮތަކަށް އަޅުގަ ސާފުކުރަން އަޅުގަ
ހަން އަންނަ ދަތުރުގައި، އެހާ ލަސްނުވެ އައިސްދާނެކަމަށް ފެންނާތީ، އަންނަ ދަތުރުގަ އެދިގެން ހައިމާކުން ވާހަކަދައްކައިގެން ހިލަޖަ

ނޑުމެން އަމިއްލައަށް ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިގެން ޒުވާނުން ނިކުމެ ސާފުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން. އެހެން ނޫނީ ފަހަރެއްގަ ވެދާނެ އަޅުގަ
ދުވަހަކު ނާންނާނެ. އެސާފު ނުވެ މަސައްކަތެއް ފަށާފަ އެކަން ނުނިމި އޮވެދާނެ ހަމަ އެތައް ދުވަހެއް ވާންދެންވެސް.  އެއްދުވަހު ގޮއްސަ ދެވަނަ

ސައްކަތް އަނެއްކާ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާއިރައް ނޫނީ ޒުވާނުންނާ ވާހަކަދައްކާއިރު ބުނެދާނެހަމަ މިހާރު ހައިމާކުތައްވެސް އޮވެ ބަނދަރު މަ
އްޔޭ. އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއްވެސް އައިސްދާނެ. އަދި ގިނަބަޔަކު ނުކުންނާނެ ކަމަކަށްވެސް ނުފެނޭ އެކަން ކުރަން ނޫޅުނި  ކުރިއިރުވެސް

ޔާ އްޖިއްއެތަން ސާފުކުރަން ގޮވިއެއްކަމަކު. އެހެންވީމަ ފުރަތަމަ ގޮތަކަށް ހައިމާކުން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތެއްވޭތޯ ވާހަކަދައްކާފަ އެގޮތައް ނުވެ
ނިކުމެ އެކަން އެއަށްފަހު އެޕްރޮސެސް ނިންމުމަށްފަހު ވާހަކައަކީ އެގޮތައް ކާމިޔާބު ނުވެއްޖިއްޔާ ދެން ޒުވާނުންނާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވައިގެންވެސް 

ނޑުގެ މަޤްސަދަކީ. އެހެންވީމަ މެންބަރުންގެ ހިޔާލު އަޅުގަ   ނޑު ބޭނުން.ކޮށް ރަމަޟާން މަހަށް އެހިސާބު އަލިކޮށްލެވޭނެވަރުވޭތޯ އަޅުގަ
 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑުވެސް ވަރައް ތާއީދުކުރަން.  ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ މޫނުމައްޗަށް އައްސަލާމް އަލައިކުން. މުޙައްމަދު އަފްރާހް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް އަޅުގަ

ނޑު ސާފްކޮށް ބިންއަލިކޮށް  ނޑައެޅުމަށްވާގޮތަށް އޮތް ވާގަ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ކަ
ކެއް އެތާ ނިންމުން. ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް. ހަމަ ގިނަބަޔަކު ހަވީރުގަޑީގަ ބަނދަރައްދާނެ. އެގޮތުން އެތަން ސާފުކޮށްފަ އިތުރު ކަންތައްތަ

ނޑައެޅުން. ބޭއްވުން ހަމަ ވަރައް ރަނގަ ޅުކަމެއް. ދެން މީގަ މިއޮތް ގޮތުންވިއްޔާ މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމެއް ކަ
ނޑައަޅަން. ދެން ހަމަ  އެތަން ދެން މަގުކުނިކަހާ މީހުން އެތަން ހަވާލުކުރަން އިތުރު ތަނެއް ދޭނަމަ އިތުރު ރުފިޔާވެސް ޖެހޭނެ ކަންނޭގެދޯ ކަ

ތިދެންނެވިފަދައިން ހެވީފޯސް މީހުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެކަން ކުރިއައް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭގެ.  ސާފުކުރަން 
 އެހެންވީމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް އެއީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 
 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:



 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 
 

 

ދެން ހަމަ ބޮޑަށް އަފްރާހުގެ ވާހަކައިން ގޮތެއް ގެ މުހިއްމުކަން އެނގިއްޖެ. އެހެންވީމަ ދެބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިންވެސް އެތަން ސާފުކުރުމު 
ނޑުވެސް ގަބޫލުކުރާގޮތުގަ އެތާގަ އެ ސާމާނު ހުށަހަޅައިފި، އެއީ ހެވީފޯސް މީހުން ބަނދަރުގަ ހިލަޖަހާއިރުގަ އެމަސައްކަތްކުރުން. އެއީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ސިޓީއެއް ގެންގުޅޭއިރުގަ އެކަންތައްތައްކުރަން ފަސޭހަވާނެ.  އެހެންވީމާ އެބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރާނީ ހިލަޖަހައް އައީމަތޯ ނޫނީ އަޅުގަ
 ފޮނުވާލާނަންތޯ. )މުހައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ: ކުރިއާލާ ސިޓިފޮނުވާލާފަ އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާލަން...(

ނުވާލާނަން. ފޮނުވާލާފަ ދެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެބޭފުޅުންނާ އެހެންވީމާ ކުރިއާލާ އެބޭފުޅުންނާ ސިޓީއަކުން ނުވަތަ މެސެޖަކުން ފޮ
ރަން. މަޝްވަރާކޮއްފަ ގޮތެއް ނިންމާނަން. ދެން އިނާޔާ ފާހަގަކޮއްފި އެތަން ސާފުކޮށް މަގުފަޅިއާ ހަވާލުކުރާއިރު އެބަޖެހޭ ރުފިޔާ އިތުރުކު

 2111ރުފިޔާ ކޮންމެސްވަރަކަށް މަގުފަޅިއަށް  ށްހުރިމާއީ ކަންތައްތައް ކުރުމުނަމަވެސް ކުރީ ބައްދަލުވުމަކުން ވާނެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގަ އިޖުތި
ރުފިޔާ އިތުރުކުރިއެއްކަމަކު އިތުރައް ކަހާނެތަނެއް އިތުރެއް ނުކުރަން. އެތަން ކިހިނެއްތޯއޭވާނީ  2111އިތުރުކޮއްދީފަ. އެހެންނަމަވެސް 

ފަރާތައް އެތަން ސާފުކުރެވޭނީ އެތަން އެއްކޮށް ސާފުވީމަ. އެހެންވީމަ ކިހިނެތްތޯ  އެމިހުންނަށް އިތުރުކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް މަގުކުނިކަހާ
އެރުފިޔާ ނުވަތަ މަޑުޖައްސާލާނީތޯ، މިއީ އެޖެންޑާާއ ނުވެސް ގުޅޭކަމެއް އެހެންނަމަވެސް އެ ދެހިޔާލު  ކުރާނީ؟ މާރޗުން ފެށިގެން ދޭނީތޯއަމަލު

 އައީމަ....
 

 އަފްރާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު 
ނޑުގެ ވިސްނުންހުރީ މިހާރު މަގުކުނިކަހާ މީހުންނަށް އަސްލު ރުފިޔާ އިތުރުކުރާނީ އަބަދުވެސް ތަނެއް އިތުރުކޮއްފަ. އެތަނަ   ކީ އާދެ އަޅުގަ

އް މަގުކުނިކަހާ ފައިސާ އިތުރުކުރަންފެނޭ ވާހަކައަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑުވާ ވަރެއްގެ ގޮތުގަ އަނެއްހެން ހަމަޖައްސާނީ. އެހެންވީމަ މިހާރުން މިހާރަ
އިތުރައް ރުފިޔާ އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކޮއްފިއްޔާ މިތައްސާފުކޮށްފިއްޔާ އަނެއްކާވެސް މަގުކުނިކަހާ ފަރާތްތަކުން ބުނާނެ ކަންނޭގެ އަނެއްކާވެސް 

ރުފިޔާ އިތުރުކޮއްފަ  2111ގޮތެއް ނިންމަންވީ އެއީ މިހާރު  ބޭނުމޭ އެހެންނޫނީ ނުވާނެއޭ މިސާލަކައް. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެފަރާތާ ވާހަކަދައްކާފަ
 ރުފިޔާއެއް އިތުރެއް. 2111ކުރަންވިޔަސް އަނެއް ލު ދެން އަނެއްކާ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކުން ނުކުރެވޭނެ ކަންނޭގެ އެތަން ހަވާ

 
އެބޭފުޅުންނަށް ރުފިޔާ )އިތުރައް މި މައްސަލައަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު 
 މަށެވެ.(ބޮޑުކޮއްދީފަވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާ އެހެންނަމަވެސް އެތަން ސާފުކޮށް ނިމުމުން  އެތަން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެގޮތައް ހަމަޖެއްސު

 
 ޖަލްސާ ނިންމުން 

ށްފަހު އެބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން އެތަން ސާފުކުރާގޮތައް. އެހެންވީމަ މިނިމުނީ ހެވީފޯސް މީހުން އައުމަރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
އިތުރުކަމެއް ނެތިއްޔާ އިތުރުކަމެއް އެބެއްބާ؟  ދެން އެބޭފުޅުންނަށް ނުވާކަމަށް ވަނީނަމަ ޒުވާނުންނާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވައިގެން ސާފުކުރާގޮތަށް.

 މި ޖަލްސާ ނިންމާލާނަން. ދެ ބޭފުޅުންވެސް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިފަތީމަ ވަރައްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
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