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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލި ވަނަ  19ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
 00:01ދުވަހުގެ  ދަބުވީ  2102 މެއި 13ބައްދަލުވުން  ކުއްލިވަނަ  19ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ.
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ތަނެއް ނިންމުން. 2ކޮއެކްސްނެޓް އޮމިނީ ހަރުކުރާނެ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0
ނޑު ގައު އަޅާނެތަނަކާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2  .ފު
 .ރަމަޟާން މަހަށް ކަދުރު ބެހުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަސްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .0
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4

 .މަސްވަރާކުރުން 
 އި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ރަމަޟާން މަހު ކުނިއުކާ ގަޑިއާ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .2

 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 

 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް .0
 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .0

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .2

 
 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 

ރައީސް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއެވެ.

 
 ޖަލްސާ ފެށުން 
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 ކުއްލި ވަނަ  01ވަނަދައުރުގެ  2 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ. "احلمدهلل والصالة والسالم عل رسوهلل وعل اله وصحبه ومن والهِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيِم، "

ޙާޟިރުވެ  0. ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 2ބައްދަލުވުން މިހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 
 ގެންދާނަން.  ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ، އަޅުގަނޑު ޖަލްސާ ކުރިއަށް 2ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 
ރަކު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަ 

އެހެންކަމުން އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް އެހުމުން މެންބަރުން  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
 ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 3 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

 މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 0ފެންނަކަމަށް 

 

ތަނަކީ  2މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އޮމިނީ ހަރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. 
އި އޮމިނީ ގޭގަ 2އަސަރީގެއާއި، ޕެނަމާ އާއި، ޝިފާ އާއި، ބަނަފްސާގެ އާއި، އަދި ޖަވާހިރުމާގެ އެވެ. ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައިވާ 

. މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު ހަރުކުރަން ފެންނަކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށެވެ 2ހަރުކުރުމަށްޓަކައި އެ 
 ގޮތަކީ:

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މުޖުތަބާކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު  .0
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ސިޔާޙް  .2
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 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ .0

 އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  0ފެންނަކަމަށް 

ނޑޫފާ ކައިރީގައި އޮތް ސަރަހައްދަށް ކަމަށާއި  ދެންނެވީރިޔާސަތުން  ނޑުގައު އަޅަމުން ދިޔައީ ކުނިގޮނޑުގެ އުތުރުފަރާތުން ކަ މިދިޔަ އަހަރު ފު
މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން  މިހާރު އެހެން ތަނެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން 

ނޑޫފަލުގައި އަޑިގުޑަންކޮށް ހުރި ތަންތަނަށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެތަން ނޑުގައު އަޅަމުން ދިޔައީ ކުޑަކަ  ވަނީ ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކުރިން ފު
މުގައި އަމަލުކުރަނީ އަތިރިއާއި ކައިރި ސަރަހައްދެއްގައި ދާޖަހައިގެން ކަމަށް ވެސް ސިޔާޙް ފުރިފައި ކަމަށެވެ. ބައެއް ކައިރި ރަށްރަށުން މިކަ

ނޑުގައު އަޅަން ފެންނަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާޅު ވިދާޅުވިއެވެ.ވި  އެހެންކަމުން އެންޓަނާ މަގުގެ ހިރުނދުގަސް ގޮނޑުދޮށަށް ވާގޮތަށް ފު
ނޑުގައު އަޅާނެ  ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށާއި ދެން  ތަނެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލުންގޮސް އެތަން ބަލާލާފައިރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ފު

 އޭގެ ކުރިން އެތަން ބަލާލަންވާނެ ކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ދެންނެވިއެވެ. އަންނަ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަން އެޖެންޑާ ކުރާނަން ކަމަށެވެ.
 

ސައުދީ ރަސްގެފާނު ބެހުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު މިރަށަށް ލިބިފައިވަނީ  ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ
މިކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަށް ބަހުސްކުރަން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވީ ޕެކެޓު ކަމަށެވެ. ވީމާ  20

ރު ބަހަން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަދުރު ބަހަނީ ގޭބިސީއަށް ވާގޮތަށް ކަމަށާއި، ލަސްނުކޮށް ކަދުރު ބަހަން ފެންނަކަމަށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ކަދު 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ފެންނަނީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް ކަދުރު  ށްވެސް ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ފެންނަ ކަމަ

ދިޔަ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މި ނެތް ކަމަށެވެ.ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ ކޮންމެ ގެއަކަށް ޕެކެޓެއް ދޭވޭވަރަކަށް ކަދުރު ލިބިފައި  ދޭން ކަމަށެވެ.
އުސޫލުން  މިހާރު ކައްކައިގެން ކައިބޮއި ނިދާ އުޅޭ ގޭގެއަށް ހަމަހަމަކަމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ  އަހަރު ކަދުރު ބެހި ލިސްޓް ބަލައިލަންވާނެ 

 މެންބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ: ކަމަށް ވާނަމަ ވޯޓްދެއްވުމަށެވެ.ކަދުރު ބެހުމަށް ފެންނަ 

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

 ނިންމެވިއެވެ.އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 

 

ން ވާނީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސައި ކަމާއި ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށްގެން ކައުންސިލު
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން  މިފަހަރުވެސް ބޭނުންފުޅުނަމަ އެފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އާން މުބާރާތަކާއި މަދަހަ މުބާރެއް ކުރިއަށް ގެންގޮއްސައި ވާނެކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު ޤުރުކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ 
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+(960) 6520036 
 

 

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މިއަހަރު މުޅިރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަ
 22ގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ދެނެނެވީ  2102ޖޫން  22މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ: ގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން ފެންނަނަމަ ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. 2102ޖޫން 

 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 0 ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި 

 0 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 1 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 1 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 0 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

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

 އެކަން އެގޮތަށް ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 

 

އުކާލާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރު ރަމަޟާން މަހު  ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިދިޔަ ފަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު ކުނި

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި  ރާކުރުމަށް މިމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރީ ކަމަށެވެ.ގެނައުމާއިމެދު މަޝްވަކުނިއުކާ ގަޑިއަށް ބަދަލު 

ުބަދ، ، ދުވަހު ކުނިއެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ، އަންގާރަ 2މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމީ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 

އަށެވެ. ނަމަވެސް މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިން ކަހާކުނި އުކާލުން މިއިން  00:11އިން  10:11ުބާރްސަފިތ ައިދ ުހުކުދ ުދަވުހެގ ެހނުދުނ 

 02:11ވީރު މަގުކުނިކަހާ އަންހެންވެރިން ކަހާކުނި އުކާލުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަ، ބުދަ އަދި ހުކުރު ދުވަހު ހަ އިސްތިސްނާ ވެގެން ވެއެވެ.

 އަށެވެ. 00:11އިން 

  
 ޖަލްސާ ނިންމުން 

ނިންމާލާނަން.  މިހިސާނުން ބައްދަލުވުން ކުއްލި ވަނަ  01އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އިތުރު
 ރިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.ކު ޝު
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 02:01ވަނަ ދުވަހުގެ  2102މެއި  00ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  ކުއްލި ވަނަ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

0402ޝައުބާން  20  

 2102މެއި  17

 

 



 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 
 

 

 a 

  

 

Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 
 

 

User
council


