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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  17ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވީ  2172 މާރޗް 22ބައްދަލުވުން  ކުއްލި ވަނަ  71ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 77:01
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދާ ބެލެނިވެިރންގެ ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިމެދު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -7

 މަޝްވަރާކުރުން
އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ރަށުން އޮޑި އެހެލާ، ބާލާ ކަނދު ެކނޑުމާއި ބެހޭގޮތުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
ގުމްރީވިލާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް މިންއެޅިއިރު ދިމާވި މައްސަލައަކާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -0

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:ބައްދަ
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .7
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ  .0

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .7
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ނައިބުވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  71ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 
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c  ެވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު  71ވަނަ ދައުރުގެ  2ކުރިނބީ ކައުންސިލްގ
ނޑު ކިޔާލަދޭނަން.  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: 7އެޖެންޑާ ނަންބަރު  ދަންނަވާލަން. އެންމެފުރަތަމަ މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަޅުގަ

ރިޔާސަތުން  2ރިންގެ ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށް ދާ ބެލެނިވެ
ނޑުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ރަށުން އޮޑި އެހެލާ، ބާލާ ކަނދު ކެ
ގުމްރީވިލާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް މިންއެޅިއިރު ދިމާވި މައްސަލައަކާ  ވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއް 0އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 .ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
އެއްވެސް މެންބަރަކު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި 

 އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ރިޔާސަތުން
އްސައިދޭން. ފުރުތަމަ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމީ ޤުރުއާން މުބާތާރަށް ފުދޭވަރަކަށް ކުޑަކުދިންދާތީވެ ދެބެލެނިވެރިއަކަށް އެބޭފުޅުންގެ ކެއުން ހަމަޖަ

މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަދިނީ ކައުންސިލް ހަމަޖައްސަދޭން.  ޚަރަދު އެހެންވީމަ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކިހިނެތްތޯއޭވާނީ ކެއުމުގެ 
 ހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.ގަ. އެހެންވީމަ މިކަމަށް ބަޚަރަދުއިދާރާގެ 

 
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:

c  ްއައްސަލާމް އަލައިކުމް. ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށްދާ ބެލެނިވެރިންގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސުން. އެއީ މިދިޔަފަހަރުވެސ
 ހަމަޖައްސައިދޭން ފެނޭ. ޚަރަދުހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ހަރަދެއް. އެހެންވީމަ މިފަހަރުވެސް އެ

 
 ވާހަކަފުޅު: ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި

 7ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ނޮޅިވަރަންފަރަށްދާ ބެލެނިވެރިންގެ ކެއުން ހަމަޖެއްސައިދިނުން. މިފަހަރު  1އައްސަލާމް އަލައިކުމް. އެޖެންޑާ ނަންބަރ 
ބެލެނިވެރިން،  5ން މިހުރީ . ދެން މީގެ އިތުރުޚަރަދުބެލެނިވެރިންނަށާ އޮފިޝަލުންނަށާ ކެއުމުގެ  2ބެލެނިވެރިން މިހުރީ. ނޮޅިވަރަންފަރުންދޭ 

 ކުރެވެން ހުރެއްޖިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ޚަރަދުއެބެލެނިވެރިންނަށް ކައުންސިލުން ކެއުން ހަމަޖައްސައިދޭން ފެނޭ އެ 
 

ހުރިހާ  ށްރުފިޔާ ހުންނާނެ. އެހެންވީމާ އާންމުކޮ 0333ކައުންސިލްއިދާރާގެ ބަޖެޓުން އަޅުގަނޑަށް ހީވާގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 
 ކުރާގޮތަށް މި ނިންމީ. ޚަރަދުއެ  ހަމަޖައްސަން. އެހެންވީމަ ބަޖެޓުގަ ހުރިނަމަ  ޚަރަދު މުބާރާތެއްގަވެސް އެ

 

ތެއް ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލުމަށް ރަށުން އޮޑި އެހެލާ، ބާލާ ކަނދު ކެނޑުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮ
ނަމަވެސް ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާނުކޮއް . ބައެއް އޮޑިވެރިން އޮފީހަށްއައިސް އެބެއް ދަންނަވާފަ ކަނދުކެނޑުމާއިމެދު. އެހެންނިންމުން

 .އެބޭފުޅުންނަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވާންވެގެން ބައްދަލުވުން ބޭއްވީ. އެހެންވީމަ ބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން
 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަފްރާހް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:
ނޑުމުގެ ހުއްދައެއް މިތަނަކުން ނުއެއްދޭ. އެހެން ނަމަވެސް އެއާ ވަރަށް ތަފާތު މި އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ އާދެ. އާންމުގޮތެއްގައި  ލަކުޑި ކެ

ނޑާފަ. އެހެންވީ ނޑު މިކިޔަނީ.  އެހެންވީމަ މީގެ ކުރިންވެސް ހުންނާނެ ހުއްދީގެން ކޮންމެސްވަރަކަށް ކަނދު ކަ މަ މިކަން ބޭލުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަ
ނޑު ލަފާދޭނީ.  ނޑު ދޫކުރާ ސަރަހައްދުން ކުރެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަ ނޑު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާއިރުގަ ދަ ދެން އެޔާ އެކީގަ ދަ

ނޑުން ބުއްދިވެރިކަންނޭނެ އެސަރަހައްދުން ހުއްދަދިނުން.  އެއީ އެސަރަހައްދަކީ  ނޑު ކޮށުމުގެ ކުރިއަށްވެއްޖިއްޔާ އެ ކެ  ކޮށާ ދިމާލަކަށްވާތީ ދަ
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ނޑުވެސް ދަންނަވާލާނީ އަފްރާހް އެވިދާ ނޑު ކޮށަން ޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ: އަޅުގަ ވިބަހައް ތާއީދު ކުރަމޭ. ދަ
 ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުން ދަނޑުކޮށުމުގެ ކުރިން ހުއްދަދިނުން ރަނގަޅު ކަންނޭނގެ. ޝުކުރިއްޔާ.

 
ނޑުމަށް ހުއްދަދޭން. ދެބޭރިޔާސަތުން.  ފުޅުންނަށްވެސް އެޖެންޑާ ނަންބަރު ދެޔަކަށް މިފެނުނީ އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާ ބޭލުމަށްޓަކާ ކަނދު ކެ

ރިހާ އެހެންވީމަ މިގޮތަށް އަފްރާހް ފާހަގަކުރައްވައިފި ވަކި ސަރަހައްދެއްވެސް. އެހެންވީމަ އެސަރަހައްދުން ކަނދުކެނޑުމުގެ ހުއްދަ ހަމަ ހު 
ނޑު ޖެހިލާނަންންނަށްވެސް ދޭނަން. ވެރިޑިއޮ   ދެން އެޖެންޑާ ނަންބަރ ތިނަކަށް އަޅުގަ
 

ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށްވަނީ މިތަނަށް ހުށަހަޅާފަ. އެހެންނަމަވެސް މިންނަގަންދިޔައިރު މިތަނުގެ އޮފީހުން އިނގޭކަށްނެތް އެގޭގެ އެ ގޭ 
ރެނިމަގު ރަޖިސްޓްރީއެއްވެސް ނެތް އެހެންނަމަވެސް ފޮތަކުން މިންތައް އެނގެންހުންނާނެ ޗާޓެއްފާޑަކަށް ކުރަހާލަފަ. ދެން އެ ފޮތުގާ އިންނަނީ މާ

. އެހެންނަމަވެސް އެމިންތައް ބޭނުންކޮއްގެން ރަޖިސްޓްރީ 12ދެން ގަބުރުސްތާނުވީފަޅިއަށް އިންނަނީ  22ދެން ދެފަޅިއަށް އިންނަނީ  66ގަ ފަޅީ
 2111އޭ. އެހެންނަމަވެސް  2211އަށް އެބައަރާ. ދެން ޒިޔާދުއާވެސްވާހަކަ ދައްކާލިން. ޒިޔާދުބުނީ އެގޭގެ އަސްލުމިނަކީ  2011ހައްދާއިރު 

ހުރި ބައެއްކަހަލަ ހާލަތްތަކުގަ މިސާލަކަށް ނައިބުކަލޭގެއާ ބައަށްވުރެ އިތުރުވެފަ އެ 2111މި ގޯތިތަކައްމިދޫކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް  ށްންމުކޮއާ
ކަށްވެސް ކަރީމުގެއާ ދޭތެރޭ އިންނަ ހުސްބިމެއް އޮތިއްޔާ ދެގެއަކަށް އެއްވަރަށް ބަހާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިތަނަކީ އެގޮތަށް އެހެން ގެޔަ 

. ދެން ހަސަންބެމެންނާވެސް ވާހަކަ 16.2ހުރިހިސާބުން އެބައަރާ ށްފައި ފުށުއަރާތަނެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިންއަޅާއިރުގަ އިމާރާތްކޮ 
 އޭ މީގަހަދަންވީ؟ ދައްކާލިން ދެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަލާނީ އިމާރާތެއް ކޮއްފަ އެތަނެއް ތަޅައެއް ނުއެއްލެވޭނެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ ދެން ކިހިނެތްތޯ

 
ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު  cކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު:   5333އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ައޅުގަ

ފޮތުގަ އޮތް ގޮތަކާ އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުކޮއް ގޯއްޗެއް ދުލެއްނުއެއްކުރޭ. މީކުރީގަ ދޫކޮއްފައޮތް ގޯއްޗެއް. އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރީ 
ނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގަ އެއްވެސް  ދިމާލެއްނުވޭ އެމިނަކާ. އެހެންވީމަ ފަހުން ހަދައިދޭއިރުގަ ވަރަށްބޮޑަށް މީގަ ބަލަންޖެހޭނެ ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅުގަ

ނޑު މިހާރުން މިހާރަށް މީގަ ލަފައެއް އަ ރުވަން ނުވަތަ ވާހަކަދައްކަން ދަތި. ކަހަލަ ދައުވާއެއް ކުރެވޭގޮތަށް އޮވެގެންނުވާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަ
ނޑަށް ރަނގަޅީ އެހެން ބައްދަލު  ނޑަށް އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ. އަޅުގަ ވުމަކަށް އެހެންވީމަ ގާނޫނީގޮތުން މިކަންކަން ހުރިނެތްގޮތްބަލާފަ އަޅުގަ

 ލަސްކޮއްލަދިނިއްޔާ 
 

ށް އޮޅުންފލުވައިގެން ރަނގަޅީ މީގެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަ ށްވެސް ހަމަކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އަޅުގަނޑަ
 ކުރިއަށް ގެންދިޔައްޔާ އެހެން ބައްދަލުވުމަކަށް ލަސްކޮއްލައިގެން އެޖެންޑާ ކޮއްލައިގެން 

 
ނޑުމެންވެސް ގާނޫނީގޮތުން އަޅުރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: އެހެންވީމަ ދެންއަންނަ ބައްދަލުވުމަކަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކޮއްލަދޭނަން.  ގަ

 މިކަންކަން އޮތްގޮތްވެސް ބަލަންޖެހޭނެ އަފްރާޙް އެވިދާޅުވީ ފަދައިން. 
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު ކުއްލ ވަނަ  71ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން 

 ބައިވެރިވީތީ. ބައްދަލުވުމުގަ
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 77:22ވަނަ ދުވަހުގެ  2172މާރޗް  22ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ވަނަ  71އުރުގެ ވަނަ ދަ 2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

7206ޖުމާދަލްއާޙިރް  12  

 2172މާރޗް  22
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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


