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Secretariat of the Kurin’bi Council, 
South Thiladhunmathi 

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

 މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އް ވަނަ ޢާ  13ވަނަ ދައުރުގެ  3 ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީ ހދ.

ދުވަހުގެ  ބުދަވީ  2017ސެޕްޓެމްބަރ  13މު ބައްދަލުވުން އްވަނަ ޢާ 13ވަނަ ދައުރުގެ  3ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބީހދ.
 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 10:30

 ޖަލްސާ ފެށުން 
 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: 13ވަނަ ދައުރުގެ  03ންސިލްގެ ހދ.ކުރިނބީ ކައު

هِِ بِْسمِِ نِِ اللَـّ ـٰ ْحَم ِحيمِِ الرَّ ދައުރުގެ  ތިންވަނަ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ   واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة الحمدهلل ،الرَّ
ހާޟިރުނުވާ  .2ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  3ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން މިހާހިސާބުން ފެށުނީ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  13

 ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަވެފައިވާތީ މިހާހިސާބުން ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން.  .1ންގެ އަދަދު މެންބަރު

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 3 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 2 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 1 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 :މެންބަރުންމިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ 
 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 މުޙައްމަދު ޝާފީމެންބަރ  ކައުންސިލް .2

 
 :މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން

 މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ ރައީސް  .3

 ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު 
ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  13ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް އަބޫބަކުރެވެ.ރައީސް ނައިބު
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 12ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  .1
އާއި ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ގުޅިގެން ހޭރިފަށާއި، ގޮނޑުދޮށާއި  EPA ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން  .2

އި އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަޙައްދު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ސާފުކޮށް ބޭއްވުމަށާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް "ސާފު ކުރިނބީ" ގެ ނަމުގަ
 ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.  އަޕް-ކްލީން 

މިޔަންމާގެ މުސްލިމުންނާ މެދު ހިނގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލު ތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .3
 ހެއްޓުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.ގެ ގޮތުން ފަންޑުފޮޓެއް ބެއެޤައުމުގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް އެހީތެރިވުމު

 
 ސްކުރުން އެޖެންޑާ ފާ

 
މުގެ އެޖެންޑާ އިއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެޖެންޑާ މިބައްދަލުވުރިޔާސަތުން 

 ގެންނަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތަކީ:އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް 

 އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،  2ފެންނަކަމަށް 
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  115ޔާސަތުން ދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ރި
ގެ ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލުން ކޮންމެ ހަފްތާއެކު އެއްފަހަރު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައްމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭނީ، ފާސްކުރެވޭ ޔައްމިއްޔާ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  09އޭޕްރީލް  2015މަވާވަރަށް މެންބަރުންގެ ސޮއި ލިބިގެންކަމަށް ން ވޯޓް ދެއްވާ އަޣުލަބިއްޔްތު ހަހާޟިރުވި މެންބަރު
ވަނަ  12ންވަނަ ދައުރުގެ ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. ވީމާ ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ތި 07ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 

އި ހދ.ކުރިނބީ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވޭ ވަރަށް މެންބަރުން މިބައްދަލުވުމުށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފައި ނުވާތީ މިބައްދަލުވުމުގަ
 ވަނަ އާންމު ބައްދަވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ. 12ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

EPA

ސިޓީ ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި  ADMIN/226/2017/2-203އިން ފޮނުވާފައި ވާ ނަންބަރު  EPAއަޕްޑޭ ފާހަގަ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން -ކްލީން 
އްސަސާތަކާ ޙިއްސާ ކުނި އޮޑިޓް ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ ފޯމުގައިވާ ބައިތައް ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި އެސީޓީ ވާނީ ރަށުގެ ހުރިހާ މުއަ

ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ކުރައްވާފައިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 
ނަ އާންމުން ބައިވެރިކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. ސަރުކާރު މުއައްސަސާތައް ޙިއްސާވާ ގޮތަށް މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އޮތްނަމަވެސް ވީހާވެސް ގި

 އަދި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަ ދުވަހަކަށް އަދި ގަނޑިއަކަށް ޕްރޮގްރާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.
ދި އް ގުޅިގެން އަ އާއި ކައުންސިލް އަދި ސަރުކާރު ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެ EPAގައި  08:30ވަ ހޮނިހިރު ދަވަހުގެ  2017ސެޕްޓެމްބަރ  16

ވާލައިގެން "ސާފު ކުރިނބި" ގެ ނަމުގައި ގޮނޑުދޮށް އަދި ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އާނުމު ފަރާތްތަކަށްވެސް ހުޅު 
ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓަށް މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ފެނަން ނުފެންނަ  ބޭއްވުމަށް ރިޔާޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 އެއްސެވުމުން  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތަކީ:
 

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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ބަރ މުޙައްމަދު ޝާފީ ވިދާޅުވީ ވީއެއްމެ އަވަހަކަށް ފަންޑުފޮއްޓެއް ހަދާ މިސްކިއްތަކުގަޔާއި މިނަންބަރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކައުންސިލް މެން
ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބިފައިވާތީ ން މީގެ ކުރިންއާންމުކޮށް މީހުން އެއްވެއުޅޭ ތަންތާގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. އަދި ގޭގެއަށް ހިނގައިގެ

ސާނީ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މިފަހަރުވެސް އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ދެންނެވީ މިޔަންމާގައި ހިނގަމުންދާ ލާއިން
މިނިންމުން  މަށް ވީއެއްމެ އަވަހަކަށް ފަންޑުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމެވީކަމުގައެވެ.ލިމުނަށް އެހީ ވުމަށްޓަކައި ފަންޑު ހޯދުޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސް

 ނިންމާފައިވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ފެނަން ނުފެންނަ ވޯޓަކުންނެވެ. ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވިގޮތަކީ:
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 10:55ވަނަ ދުވަހުގެ  2017 ސެޕްޓެމްބަރ 13ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  13ވަނަ ދައުރުގެ  3ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

 

  2 އަދަދު:ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ 
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

   3 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:ފެންނަކަމަށް 

 ޢަބްދުލްފައްތާހް އަބޫބަކުރު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  .1
 ޝާފީކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު  .2

 

  2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
  2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

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

  2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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