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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ކުއްލި  11 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 2015 ނޮވެމްބަރ 19: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 80:08 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 45:80 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެ ނޑާލެވިފަެއއްނުވެއެވެ. :ވުނުޖަލްސާ މެދުކަ  މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ވެރިވި މެމްަބރުން:ބައްދަލުވުމުގައި ބައި

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  2
 ބަރކައުންސިލްގެ މެމް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބި 3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ.ކުރިނބި هللا އަލްފާޟިލް އަބްދު 4
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިަމތު އިނާޔާ/ ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލާ 5

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ށްފަހު ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެްނޑާ ރިޔާސަތުން ކިޔައިދެއްވުމަ 11ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންާވ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް 
އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެޖެންޑާއަށް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ 

އް ނުެވއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެިވ އިސްލާހެއް ގެނެސްފައެ
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
ވީ  4181ނޮވެމްބަރ  10ކުރިނބީ ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -1

 އަންގާރަދުވަހު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

ވީ  1814ނޮވެމްބަރ  10ކުރިނބީ ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .1
 މާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަންގާރަދުވަހު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވު

ވާ ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އަލުން ކުރުމަށް ވީ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހުއްޓުވާލާފައިރިޔާސަތުން އެންގެ 
 ރުސަތު ދޭން ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ހިޔާލުދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތަށް ހިޔާލު ދީފައިވަނީ ކުރިނބީ ބަނދަރާއި ބެހޭގޮތުން ފު

ވީމާ މިކަމާއި މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން  ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރި ބައްދަލު ކުރުމުގައެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުވެފައިވަނީ ކުރިނބީ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލާފައިވަނީ ކުރިނބީގެ 
ލުން އެބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީވެސް ކުރިނބީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަ ،ރައްޔިތުން ކަމަށާއި

ރައްޔިތުން  ވީމާ ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދޭން ފެންނަކަމަށް މެމްބަރުން ހިޔާލު ދީފައިވެއެވެ.
ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ  ވީމާ ރެވޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުމީދެއް ނެތީމައެވެ.އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކުރިނބީ ބަނދަރު ބޮޑުކު

ފޫޓް ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި  ”x 488 ”188މިހާރު ކުރިއަށް ދާގޮތަށް އިއްތިފާޤުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް 
ސިޓީ ފޮނުވުމަށް  ޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް މާދަމާއެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެން ނިންމަވައިދެއްވުން

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
___________________ 
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