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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު ކުއްލި  ވަނަ  4 ގެދެވަނަ ދައުރު ގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 4102 އޭޕްރިލް 3 ތާރީޚް ޖަލްސާ ބޭއްވި

 00:11  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 04:31 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 ްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(އަކްރަމް އަލީ )އެޑ 

 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްަބރުން:

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބި 1

 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ހދ.ކުރިނބި، ބަގީޗާގެ/ ޝިޔާޙްޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  4

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  3

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިهللا ޢަލްފާޟިލް އަބްދު 2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ޢަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި 5

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:
ބައްދަލުވުމުގެ  ކުއްލި ވަނަ  2ނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ވަ 4102ރިޔާސަތުން ހދ.ކުރިނބީ ކައުްނސިލްގެ 

ތު އެޖެންޑާ އިއްވެވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުންނަށް އެކަމަށް ފުރުޞަ
ތުރު އިސްލާހެއް ެނތުުމން އެޖެންޑާ އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ ދެއްވާ، އެޖެންޑާއާއިމެދު ބައެއް މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަްށފަހު، އި

 އިސްލާހެއް ގެނައުމުގެ ވަގުތު ހަމަވީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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 ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 
ގޮތެްއ އޮތްތޯ ބަލައި އެގޮތަކަްށ ވަގުތު ފާއިުތެވގެން ނުދަނީސް ކުރިނބީގައި ހެދެމުންދާ ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވޭނެ -0

 މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަަކއި ަކުއންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ކުިރައއްދާނެ ގޮްތތަކެއް ަކނަޑއެޅުން 
 

 ގޮތެއް ނިންމުން

 ވަގުތު ފާއިުތެވގެން ނުދަނީސް ކުރިނބީގައި ހެދެމުންދާ ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވޭނެގޮެތްއ އޮތްތޯ ބަލައި އެގޮަތކަށް  -0
 މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަަކއި ަކުއންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ކުިރައއްދާނެ ގޮްތތަކެއް ަކނަޑއެޅުން 

 
އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޔާސަތުން ކުއްލި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ިނންމެވި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު 

ާވހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ދެއްވި ުފރުސަތުގައި އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ  ވިއެވެ.ދެއްއަފްރާޙް އަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު 
މިއަދުން ފެށިގެން އެކަމަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މާބޮޑަށް ނިމޭފަހުން ބޮޑުކުރުމަށް އުޅެފިނަމަ ދަތިތަކާއި ދިމާވާނެ ކަމަށާއި 

 ބަލައި ަމސައްކަތް ފަށަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.ތަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތަށް
 

ރީ އޮްފ ހައުސިްނގ އެންޑް އެބޭފުޅާގެ ވާހަކައަށްފަުހ، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެިވ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ މިނިސްޓް
ޓްރީ އޮފް އަށް ކުރިނބީ ކައުންސިލުން ަބނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ޮފނުވާފައިވާ ސިީޓއާއި އަދި މިނިސް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

ތިލަދުންަމތީ ދެކުނުބުރީ ައތޮޅު ކައުްނސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ރަކްޗަރ އިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓް ގހައުސިން
ކިޔައިދެއްވިއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހެވީފޯސްއިން އެދިފައިވާ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ީދފައިވާނެކަމަށްވެސް މުޖުތަާބ 

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ބަހުސްުކރުމަށްކުރިނބީ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާމެދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއަށްފަހު 
 

ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުުރސަތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިުބ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ވިދާޅުވީ 
އި ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވޭނެ ޮގތެއް ޮއތްތޯ ަބލަންޖެހޭެނ ކަމަށެވެ. ށާމިކަމަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމާ

ވޭ ނަތީޖާއެްއ ރުގެ މަސައްކަތް ވަކި ވަރަކަށް ނިމުމުން ބޮޑުކުރަން މަސައްކަތް ކުރިނަމަވެސް އެދެކުރީފަހަރުވެސް ބަނދަ
އްކަތް ފަށަން ވެއްޖެ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބަނދަރު ބޮޑުކުރެވޭޯތ މަސަ އެހެްނވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މިފަހަރުނުނެރެވުނުކަމާއި 

ަބނދަުރ ބޮޑުކުރަން ބޭުނންވާ ވަރު ކަމައްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކާ ކުރިނބީ ރައްިޔތުންނާއި ބައްަދލުކޮށް 
 ން ފެންނަކަމަށް ޝިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.ޅަގޮސް ހުށަހަގެ ޓީމެްއ މިނިސްޓްރީގެ އަރިހަށްބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލް
 

ޅުވީ ރަށުގެ އިސްވެރިންނަށްވެހުރެ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ވަސީމް ވިދާهللا މްބަރ އަބްދުކައުންސިލްގެ މެ
 ޖިބެއް ކަމަށެވެ.މަކީ އެބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ވާވަރަށް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތް ކުރު
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ވެރި ދިއްކަތް ފެށުން ބުއްވީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މަސަމެމްބަރ ފާތިމަުތ އިނާޔާ ވިދާޅު ކައުންސިލްގެ
އިރުޝާދު  ފަދައިން ކަންތައް ކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ލަފަޔާއި ކަމަށާއި ޝިޔާޙް ވިދާޅުވި 

 އްކަމަށްވެސް އިނާޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެ
 

ގެ ޒަރިއްޔާއިން ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އެދެވޭ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވިދާލުވީ ފޯނު
ޒުގެ އަރިހަށް ކައުންސިލް ގެ އަރިހަށް އަދި ޑރ.މުއިއްާށއި އެހެންކަމުން ރައީސް ޔާމިންނަތީޖާއެއް ނުނިކުމެދާެނ ކަމަ

ގޮތުން ގޮވައިގެން ދަތުރެއް ކުރުން ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ. އެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ ަބއެއް މީހުންނާއެކު ޓީމެއް
ނޑައެދައި އެދަުތރުގައި ބައިވެރިވާނެ އްއެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަ ވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ޅުން މުހިއްމުކަމަށެފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ކަ

ޅާއަްށ ދިނުމަކީ ރައީސް ޔާމިން ގެ ވައުދެއްކަން އެބޭފުޔިތުން ބޭނުްނ ވަރަކަށް ޮބޑުކޮށްކުރިނބީ ަބނދަރު، ކުރިނބީ ރައް
 މަކީވެސް ބުއްިދވެރި ކަމެއްކަން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.ކޮއްދިނު ހަނދާން

 
މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް، އަފްރާޙްގެ ބަހަށްތާއީދު ކުރައްވަމުން ިވާދޅުވީ ދެޕާޓީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮްނމެ ޕާޓީ 

ތުރުގައި ބައިވެިރ އަކުންވެސް ދެ މެމްބަރުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތަޖުިރބާުހރި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ދޫފަރިަތ ބޭުފޅުން މިދަ
( 4102އޭޕްރިލް  3ކަުމން ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ަބނަދރު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްޓަކަިއ މިރޭ )އެެހންކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. 

 5ޭބުފޅުންނާއި ކައުންސިލްގެ  5އަދި ބަނދަރު ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމެޓީން  ރައްތިޔުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށެވެ.
ރުން ރައީސް ޔާމިންގެ އަރިހަށާއި މިނިސްޓްރީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި މެމްބަ

މުޖުތަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި އަޙްމަދު ވަދެވެން ހުރި މުހިއްމު މިނިސްޓްރީ ތަކަށް ވަދެލަން ރަނގަޅުކަމަްށވެސް
 ތޯ ބެލުަމށްޓަކާ ފެްނނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ލެުވނެވެ.ށްކިހާ މިންވަރަކަ އަދި މިކަމަށް ތާއީދު އޮތީ

 
 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 5 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެ

 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 
ދަުތރުގައި މެމްބަރުްނ ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ، މި  2 އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަނުމަށް ފެންނަކަމަށް

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި ސްޓްރީ ތަކަށް ވަނުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވި އެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ވަދެވެންހުރި މުޙިއްމު މިނި
 މެމްބަރުންނަކީ: 

  ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ަރއީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙ 
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  ްކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 

  ާކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 

 ުވަސީމްهللا ރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދުކ 
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 . ލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢު

 
 


