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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  9 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 އަންގާރަ() 4102 ޖޫން 10: ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 00:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 04:33 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނޑާލެވުނު:ދުކަޖަލްސާ މެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 ވެރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބައިބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 ބަރކައުންސިލްގެ މެމް ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާޢަލްފާޟިލް  2

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:

ރިޔާސަތުން  ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  9ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  ވާލިއެވެ. އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިިއތުރެއް ގެަނއުމަށްހުޅު
ނޑަށް ކުނިއުކަންދާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމަްށ  7ފާތިމަތު އިނާޔާ އެޖެންޑާ ނަްނބަރ  އިތުރު ކުރިއެވެ. އެީއ "ކުނިގޮ

 ޝްވަރަކުރުން" އެވެ. މަ
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  7ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -4
 އްޔާ ފާސްކުރުން ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމި 8ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -3
 ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -2
 ކައުންސިލްގެ ސްޓޭމްޕްތަށް އާކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -5
 ގަޑިޖެހޭގަޑި ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލަރުން  :ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ  -6
ނޑަށް ކުނިއުކަންދާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމަށް  ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -7 ކުނިގޮ

 މަޝްވަރާކުރުން

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  އާންމުވަނަ  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -0

އަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ޔާބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް އާންމުވަނަ  6ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
ޔައުމިއްޔާއަށް  ،ނަމަވެސް އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް އިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.އުނި

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  ވެ. އެހެންކަމުންއިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ފެނިވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެ
 މެމްބަރުން ވޯްޓ ދެއްވި ގޮތަކީ: ލެވުނެވެ. ވޯޓެއް

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 މަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަ
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 4ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާްނމުވަަނ  6ކައުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

އުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔަ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
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 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  7ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -4
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ  7.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ހދ

އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް 
ށް ވޯޓެއް ލެވުނެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓް ގެނެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ހުށަހެުޅނު އިސްލާހާއިއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ

 ދެއްވި ގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 4ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާްނމުވަަނ  7ކައުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 

ވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެ
 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  8ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  -3

މު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ ވަނަ އާން 8ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ 
އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް 

ޓް ގެނެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ހުށަހެުޅނު އިސްލާހާއިއެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓެއް ލެވުނެވެ. މެމްބަރުން ވޯ
 ދެއްވި ގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 4 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 މްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެ
 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
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 4ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް  އާްނމުވަަނ  8ކައުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުދެ ހދ.ކުރިނބީ 
މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ ިމޔައުމިއްޔާ ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް 

 ވޯޓްދެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 
 ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

ލުކުރުމާމެދު ަމޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަުތ ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ބައްދަ، ރިޔާސަތުން
އެ ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލުން ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމާއި ހަވާލުވުމަށްޓަކައި ބެލެނިެވރިންގެ ފެންނަ ހުޅުވާލިއެވެ. 

މުޙައްމަދު ޝިޔާހް މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ށް ބޭއްޭވ ބައްދަލުވުމެކެވެ. ނުފެންނަ ވޯޓް ހޯދުމަ 
ޅުވީ މިރޭ ބައްދަލުވުން ާބއްވަން ފެންނަކަމަށާިއ، އިތުރަްށ ކުރިއަށްދާން އެނގޭީނ މި ަބއްދަލުވުމަށްފަުހ ވިދާ

ކަމަށެވެ. ފާތިމަުތ އިނާޔާ ވަާދޅުވީ ޕްރީސްކޫލާ ހަވާލުވާއިރު ޕްރީސްކޫލް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކަންތައްތަކެްއ 
ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބެލެނިވެރިްނގެ ފަރާތުން އެފަަދ ސުވާލެއް އަތުވެދާނެ ކަަމްށ ރާވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަިދ މިރޭ

އި ހަވާލުވާއިރު ދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ޕްރީސްކޫލާމުޙައްމަ ވިސްނައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވުން ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ.
ނޑައަޅަން އިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މެވެސް އެއް މެމްބަރަކު ފޯކަލް ޕޮލުގެ ކޮންޕްރީސްކޫލް ހިންގުމަށް ކައުންސި  ކަ

 ޖެހޭނެކަމަށެވެ.
އް ނިންމަމުްނ ވީ ޕްރީސްކޫލާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު މަޑުމަޑުްނ ހުރިހާކަމެވިދާޅުރިޔާސަތުން 

 ގެންދާނީ ކަމަށެވެ.
ގައި ބާއްވަްނ  8:25މިރޭެގ ޕްރީސްކޫލް ބެލެނިވެރިްނނާއި ބައްދަލުކުރުން އަދި 

 ނިންމެވިއެވެ.
 

 ކައުންސިލްގެ ސްޓޭމްޕްތަށް އާކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަ -5
ކައުންސިލްގެ ސްޓޭމްޕްތަށް އާކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޝަތު 

ފުޅު ހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި މުޙައްމަދު ޝިޔާހް އަދި މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވާހަކަ
ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ  ވެސް އިއްތިފާގްވެލައްވާފައިވަނީ ޔާޙް އަދި މުޙައްމަދު އަފްރާޙްޝިދެއްކެވިއެވެ. މުޙައްމަދު 

ސްޓޭމްޕްތަށް ތައްޔާރުކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ކުރުމަށްވެސް އަފްރާޙް 
 ވިދާޅުވިއެވެ.
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SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ޓޭމްޕްތަކުން ކުލަނުހިާފ ސްޓޭމްޕްތަކާއި މިހާރު މިހާރު ކައުންސިލްގައި ހުރި ސް
ކައުންސިލްގައި ނެތް ސްޓޭމްޕްތަށް )އެކްރެޑިޓް ސްޓޭމްޕް( ތައްޔާރުކުރުމަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަން 

 ފެންނަ ނުފެްނނަ ވޯޓެއް ލެވުނެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވި ގޮތަކީ:

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 މްބަރުންގެ އަދަދު:ޙާޟިރުވި މެ

 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
މެމްބަުރން ޯވޓްދެއްވާފައިވާތީ  3 މްޕްތަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަްނ ފެންނަކަމަށްސްޓޭ

 މެމްބަރުންނަީކ: 3ވޯޓްދެއްވި ފެންނަަކމަށް ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  އެކަން އެގޮތަށް
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
 ެފާތިމަތު އިނާޔާމެމްބަރ  ކައުންސިލްގ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 

 

 ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ކަނޑައެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -6
ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ. ކައުންސިލަރުން ރިޔާސަތުން،  ގަޑިޖެހޭގަޑި ކަ

ލި ފުރުސަތުގައި މެމަބްރުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އިއްތިފާގު ވެލެއްވީ ކުރިނބި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުޅުވާ
 އަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.  18:31މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެހޭ ގަޑި 

ންސިލަރުން ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނިބ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކައު
 ކަމުގައި ނިންމުމަށްޓަކާ ފެްނނަ ނުފެްނަނ ވޯޓެއް ލެވުނެވެ. މެމްބަރުން ޯވޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:  18:31ގަޑި ޖެހޭ އަކީ 

 5 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 2 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 މްބަުރންގެ އަދަދު:ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެ

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެްމބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:



c 
 

_________________________________________________________________________________ 
 

  ޞަފްޙާ: 6 ގެ 6
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Ameeneemagu, Hdh.Kurinbi, Rep of Maldives/  ދިވެހިރާއްޖެ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބީ

 kurinbicouncil@live.comމެއިލް އެޑްރެސް: -/ އީ  6520036(960)+/ ފެކްސް ނަންބަރ:  6520036(960)+ރ: ފޯން ނަންބަ

 ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
  ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކުރިނބިހދ. 

 

SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

 18:31ހޭ ތިލަދުންމަތީ ދެކުުނބުރީ ކުރިނިބ ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން ގަޑި ޖެ
ފާސްވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  އެކަން އެގޮތަށްމެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާފައިވާތީ  3 ކަމުގައި ފެންނަކަމަށް

 މެމްަބރުންނަކީ: 3ވޯޓްދެއްވި ފެންނަކަމަށް 
  ެނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ކައުންސިލްގ 
  ފާތިމަތު އިނާޔާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 
 ްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ މެމ 

 
ނޑަށް ކުނިއުކަންދާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމަށް  -7 ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކުނިގޮ

 މަޝްވަރާކުރުން
ނޑަށް ކުނިއުކަންދާ ގަޑި ބަދަލުކުރުމަްށ މަޝްވަރާގެ ފުރުސަތު  ރިޔާސަތުން، ކުނިގޮ

އެގޮތުން ފާތިމަތު  ދެއްކެވިއެވެ. އި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވާހަކަފުޅުވާލި ފުރުސަތުގަހުޅުވާލިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅު
ނޑަށް ކުނިއުކަންދާގަޑި ބަދަލުކުރާނަމަ ުފރަތަމަ ރައްޔިޔުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ރައްޔިތުންގެ އިނާޔާ ވިދާޅު ވީ ކުނިގޮ

ވީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުޙަމަޝްވަރާ ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މު
ތަކަށް ކިރިޔާ ޑިށާއި، އެގަގޮތަށް ގަޑިތަށް ބަަދލުކުރަންވެްއޖެނަމަ މިކަމުން އެންމެ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެންާނނެކަމަ

ތާއީދު ކުރައްވަމުން މުޙައްމަދު ޝިޔާހް، އަފްރާޙްގެ ބަހަްށ ބަދަލު ގެނަޔަސް ފުންކޮްށ ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަަމށެވެ. 
 ވިދާޅުވީ މިއީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް އެއް ހަމައަކުން ކުރިއަށްގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. 

ރިޔާސަތުން އެންގެވީ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ރަމަޟާން މަހަށް ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންަންނ 
ނޑު  މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު އެމީހުންެގ ބަހެއް ހޯދުމަށްފަުހ ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ކުނިގޮ

 ކުރިއަށް ގެންނާނީ ކަމަށެވެ.
 

 


