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 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  އާންމު ވަނަ  14 ގެދެވަނަ ދައުރު ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ހދ.
 އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ކުރިނބީ ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

 ދަ(ބު) 4102 އޮގަސްޓް  13 :ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް

 01:11 ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

 01:10 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:ދުޖަލްސާ މެ ނޑާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކަ  މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް: ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ެބލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން:

 )އަކްރަމް އަލީ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 

 އިވެރިވި މެމްަބރުން:ދަލުވުމުގައި ބަބައް

 މަޤާމް  ނަން  #
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޢަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ/ ަހތިހާ، ހދ.ކުރިނބި  1
 ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ޝިޔާޙް/ ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބި  ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 2
 މްބަރކައުންސިލްގެ މެ ހދ ކުރިނބި ސޫރަޖް، މުޙައްމަދު އަފްރާޙް/ޢަލްފާޟިލް  3
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ހދ.ކުރިނބި ، ފިނޭގެ/ ފާތިަމތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 2
 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ވަސީމް/ ހަވާސާ، ހދ.ކުރިނބި هللا އަބްދު ޢަލްފާޟިލް 1

 

 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން:
ތުން ރިޔާސަ ،ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާވަނަ އާންމު  02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވާލިއެވެ. ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފާރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ އެޖެންާޑ ފުރުސަތުގައި ހުޅުވާލި  އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް ގެނައުމަށް

ންޑާ ޖެ)ޕްރީސްކޫލް ކުލޭބިން މަރާމާތު ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން(، ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް އެ 2ނަންބަރ 
ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުމުން ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް  01)ކައުންސިލްގެ  1ނަންބަރ 

ލައްކަ ރުފިޔާއިން އާ ޕްރީސްކޫލު  4)ލިބިފައިވާ  6ރ ފާތިމަތު އިނާޔާ އެޖެންޑާ ނަންބަރ ނިންމުން( އަދި ކައުންސިލް މެމްބަ
ނޑައެޅުން( އިތުރު  އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެ ދުވަހެއް ކަ

 ކުރެއްވިއެވެ.
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 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 މިސްކިތުންނެގި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހަޅުއްވާ މައްސަލަ:ރިޔާސަތުން ހުށަ -0
 ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4
 ން މަޝްވަރާކުރުންފޫޓަށް ދިގުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތު 211ބަނދަރު  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -1
ޕްރީސްކޫލުގެ ކުޅޭބިން މަރާމާތުކުރުމާއިމެދު  ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަުތ އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 މަޝްވަރާކުރުން
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  01ކައުންސިލްގެ  :ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ -1

 ވާ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ވާހަކަދެކެވިފައި
ލައްަކ ރުފިޔާއިން އާ ޕްރީސްކޫލު  4ލިބިފައިވާ ސަލަ: ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިަމތު އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައް -6

ނޑައެޅުންއެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެ ދުވަ   ހެއް ކަ

 

 ގޮތެއް ނިންމުން 
 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: މިސްކިތުންނެގި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން .0

ރިޔާސަތުން، މިސްކިތުންނެގި ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު 
ކާ އަޅުވާ ފަންކާއާއި، ފަން 01ވީ މިސްކިތް މަރާމާތު ކުރިއިރު ނެގިފައިވާ މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅު ހުޅުވާލިއެވެ.

ނޑާއި،  01  1ކާޕެޓް އަދި ފްލެޝްޓޭންކްގެ  0ތަންމައްޗާއި،  1ހޮޅިބުރިއާއި،  1، ފެންލައިޓު ހުޅާއި 010ބުޅިގަ
އަދި ތަންމަތިތަށް ނޫން  ހޮޅިބުރިއާއި އެތަކެތި ނީލަްނ ކިޔާއިރު  ޕަންޕު މިކޮޅައް ގެނެވިފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި،

އަދި ނީަލން ކިޔާއިރު ރަނިގަމަގުގެ އެއްފަރާތުގައި އޮްތ . ހުރިހާ އެއްޗެއް ނީލަން ކިޔަްނ ފެންނަ ކަަމށެވެ
ވަސީމް ވިދާޅުވީ ޞިޔާހް އެ ވިދާޅުވި هللا އަބްދު ރުއްގުޅިވެސް ނީލަން ކިޔަން ފެންނަކަމަށް ޞިޔާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ަމތިަތކަކީ ކައުންސިލަށް ބޭނުން ހިޭފެނ ތަކެތި ކަމަށާއި ވީމާ އެތަކެތި ނީލަން ކިއުން ތަންފަދައިން ހޮޅިބުރިތަކާއި 
މުަޙއްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ދެބޭފުޅުންގެ ބަހައްވެސް ތާއީުދ ކުރައްވާކަމަށާއި  ބުއްދިވެރި ނޫންކަމަށެވެ.

ށް ނީލަން ިކޔާލުން ބުއްދިވެރި ދެންހުިރތަކެތި ލަސްނުކޮބަހައްޓާފައި ންސިލަށް ބޭނުން ކުރެވޭެނ ތަކެތި ކައު
 ކަމަށެވެ.

ގައި ނީލަން ކައުްނސިލް އިދާރާ ކުރިމަތީގައި ނީލަން  02:11ރިޔާސަތުން ނިންމެވީ ހުކުރު ދުަވހު 
 ކިއުމަށެވެ.

 
 ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: .4
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

މަސްދުވަހު ކުރަން  6ނު ބޮޑުކުރުމަކީ މިއަހަރުގެ ބާކީއޮތް ތާސްރިޔާސަތުން އެންގެވީ ގަބުރު
ރާވާފައިއޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ މެމްބަރުންަނށް ެފންނަނަމަ މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ބާކީިވބައިން 

ވަރާކުރުމަށް ޝްމަ ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމާމެދު  ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން 
 ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން:

މުޙަމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެތަނުގައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުގެ ބަދަލު 
ދިނުމަށްފަހު ަގބުރުސްތާނުގެ ޗާޓެއް )ކުރެހުމެއް( ތައްޔާރުކުރަން ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ގަބުރުސްާތނު ބޮޑުކުރުމަްށ 

 ބިުމން ދިމާވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ވާނެކަމަށެވެ. ޝަބްނަމްގޭގެބަޔަކާ ހަވާލުުކރުމުގެ ކުރިން  އެސްޓިމޭޓްހުށަހަޅާ
ވަސީމް ވިދާޅުވީ ގަުބރުސްތާމު ބޮޑުކުރެވެންހުރި މިްނވަރުބަލާފައި، ބަދަލުދޭންެޖހޭތަކެިތ هللا އަބްދު

 ބަލާފައި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ފަށަންވީ ކަމަށެވެ.
ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭކަންަތށް  ފަދައިން ލަސްނުކޮށްވިދާޅުވި ދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ އަފްރާޙް މުޙައްމަ

ނޑިވަޅުގައި އެމަސައްކަތް ފަށައިފިނަމަ ހެވީފޯސް ގެ އެހީތެރިކަންލިބޭެނ  ފުރަތަމަ ނިންމަންވީ ކަމަށެވެ. މިދަ
 ކަމަށްވެސް ޞިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ ޞިޔާޙްގެ ބަ
 ޤަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ބުއްދިވެރިކަމަށެވެ.

 
 ފޫޓަށް ދިގުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 211ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ބަނދަރު  .1

ޑރ. ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ވީ ހޯމަ ދުވަހު  40އޭޕްރީލް  4102ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ 
މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެކަމަށެވެ. ެއއައްފަހު މިހާރު އެމައްސަލަ ގޮއްސައިއޮތްހިސާބު 

 .ކިޔައިދެއްވުމަށްފަހު މިކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ހޯދުމަށްޓަކަިއ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ
މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ާވހަކަފުޅުގައި ފުށުއަރާކަންތައްތަކެއް ހައުސިންގ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ 

މި އިދާރާއިން ފޮނުވި ލިޔުންތައްދައްކާ ވާހަަކ  އެބަހުރިކަމަށާއި ވީމާ ކައުންިސލުން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވާ
 ދައްކާލުން ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ.

ދާޅުވީ އަފްރާހުގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަނދަރު ބޮޑުވެއްޖެނަަމ ވަސީމް ވިهللا އަބްދު
މުޅިރަށައްވެސް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. ވީމާ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކުެރވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް 

 ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.
އްކަތް ކުރިއަށްދަމުން އެދަނީ ރައްޔިތުން މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިހާރު ބަނދަރުގެ މަސަ

 ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރަން ފެންނަކަމަށެވެ.ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ބޭނުންވާގޮަތށް ނޫންކަމަށެވެ. އެެހންކަމުން 
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓަރާއި ނިންމެވީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަްޝވަރާރިޔާސަތުން 
 ބައްދަލުކުރުމަށެވެ.

ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ މިހާރުްނ މިހާރަށް ހައުސިން މިނިސްޓަާރއި ބައްދަލުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެްއ 
 ކަމަށެވެ.

 އެދިލެއްވުމަކީ ވެސްމެމްބަރ މުޙައްމަދު ނާޒިމްގެމަޖިލިސް ދެންނެވީ މިދާއިާރގެ ރިޔާސަތުން 
 ސިންގ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށްލުން ކަމަށެވެ.ހައު
 
މައްސަލަ: ޕްރީސްކޫލުގެ ކުޅޭބިން މަރާމާތުކުރުމާއިމެދު  ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާތިމަުތ އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ .2

 މަޝްވަރާކުރުން
ރިޔާސަތުން މިކަމާއިބެހޭގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުސްތު 

ރިއަށްއޮތް ވަނަ އަަހރުގެ ކު 4102 ކީދެއްވިއެވެ. ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިާދޅުވީ ޕްރީސްކޫލުގެ ކުޅޭބިން މަރާމާތު ކުރުމަ
މަސްދުވަހު ކުރުމަށްރާވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި މިހާރު ޕްރީސްކޫލުގެ ކުޅޭބިމުގައި ހުރި ބައެއްތަކެިތ  6

ހަލާކުވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ެބލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އަންަނ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި 
 ބައްދަލުވުމުގައި  މިކަން އެޖެންޑާ ކުރީ ކަމުގައެވެ.އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް މިއަދުގެ 

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މިހާރު އެތަނުގައި ކުރެވެންހުރި ބައެއް ކަންކަން )މިސާލަކަށް 
ނޑައަޅާފައި އެމަސައްކަތް ފެށުމަްށ ނދޯލިތަށް އެލުވުންފަދަ ކަްނކަން( ކުރުމަށްޓަކައި އު ވަކި ދުވަހެއް ކަ

 ފެންނަކަމަށެވެ.
ވަސީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޕްރީސްކޫލް ކުޅޭބިމުގައިހުރި ގިނަތަކެިތ ަވނީ هللا ދުއަބް

 ހަލާކުވެގެންގޮސްފައި ކަމާއި ވީމާ އެކަމަށްވެސް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދޭންވާނެ ކަމަށެވެ.
 ވީ ޕްރީސްކޫލު ކުޅޭބިން މަރާމާތުކުރުމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.ޅުމުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާ 

ވަނަ އަހަރުގެ މިރަށުގެ ޕްރީސްކޫލުގެ ޚަރަދުތަކަށް ކަނޑައެޅިބަޖެޓުން  4102ތުން ވިދާޅުވީ ރިޔާސަ
އިން ކުރުމަށް  -/161720އަހަރު ނިމޭއިރު ބާކީވާނެކަމަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އިން ލަފާކުރާ 

މުގައެވެ. އެންމެފަހުންދުވަހު ބޭއްވުުނ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރީސްކޫލަށް ވާނީ ސިޓީ ފޮނުވިފާކަ
އާއި ސީލިންގް  ކަންކަމަކީ ޕްރީސްކޫލުގެ ފާޚާނާ މިހާރުން މިހާރާްށ ކުރުމަށް އެންމެ މުޙިއްމުބޯޑްމީޓިންގައި 

އަދި ޕްރީސްކޫލުތަށް ހުންާނނީ  ން ވިދާޅުވިއެވެ.ތުރިޔާސަ  ކުރުމާއި ކުޅޭބިން މަރާމާތު ކުރުން ފާހަގަ ކުރެއްވިކަމަށް
ސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއ ކަމާއި ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ބަެޖޓުގެ ތެރޭން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަށް ުކރުމަކީ ދަތިކަމެއް ކައުން

ކަމަށާއި މިހާރުގެ ހާލަތީ އެއީކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވެ މިކަމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ލަފަޔަކަށް 
 ސެވިއެވެ.އެއް
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SECRETARIAT OF THE KURIN’BI COUNCIL, 
SOUTH THILADHUNMATHI 
Kurin’bi, Republic of Maldives 

 

ޕްރީސްކޫލަށް ލިބިފައިހުރި  ދުވަސްވަރު ންތިޚާބު ކެމްޕެއިންވަސީމް ދިވާޅުވީ، މަޖިލިސް އިهللا އަބްދު
 ސިމެންތިފަދަ ތަކެތި ހަލާކުވެގެްނ ނުދަނީސް މަސައްކަތް ފެށުން ުބއްދިވެރިކަމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.

ޕްރީސްކޫލުން ގެންނަ ، މިކަން އިހަށް މަޑުޖައްސާލަން ފެންަނކަމަށާއިރިޔާސަތުން އެންގެވީ 
ކަންތައްތަްށ ބަލާފައި ދެން ނުކުރެވިހުންނަ ކަންތައްތަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުްނ ބަޖެޓް ހޯދާީނ ލިޔުމުގައި ދަންނަވާ 

 ކަމަށެވެ.
 
ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން  01މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ކައުންސިލްގެ  ބަރކައުންސިލް މެމް -1

 ރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ދަތިކަން ހައްލުކު
 މުޙައްމަދު ރިޔާސަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަްށ ފުރުސަތު އެރުވުމުން

ވަނަ އާންުމ ަބއްދަލުވުމުން ވާހަކަދެކެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި  01އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ، މިކަމަކީ ކައުންސިލްގެ 
 ުމން މިބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކުރީ ކަމުގައެވެ.މިކަމަށް ގޮތެއް ނުނިންމާ ހުރު

ވަރު އުޅޭނެކަމަށާއި އަދި  01111ކޯޑުން ބާކީ  ރިޔާސަތުން އެންގެވީ 'ޕްލާންޓް އެންޑް މެޝިނަރީ'
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ފެންނަ މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވުމަށެވެ. ފެންަނ  4ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަގޮތަްށ  4ރުން ވޯޓުދެއްވާފައިވާތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ބަޖެޓުން މެމްބަ 2ކަމަށް 
 ނިންމެވިއެވެ. މެމްބަރުން ވޯޓްދެްއވިގޮތުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި ދެްނނެވިފައި އެވަނީ އެވެ.

 

 1 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުގައި ބައިވެ
 2 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަުރންގެ އަދަދު:

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

 1 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓްދެއްވި މެމްބަުރންނަކީ:

 ައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ކ 
  ްކައުންސިލްގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙ 
 ުވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަބްދ 
 ާކައުންސިލްގެ މެމްބަރ ފާތިމަތު އިނާޔ 
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ކޫލު ލައްަކ ރުފިޔާއިން އާ ޕްރީސް 4މެމްބަރ ފާތިަމތު އިނާޔާ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: ލިބިފައިވާ ކައުންސިލް  -6
ނޑައެޅުން  އެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންނާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާނެ ދުަވހެއް ކަ

 ފާތިމަތު  ރިޔާސަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން
ނޑައިނާޔާ ވިދާޅުވީ ޕްރީސްކޫލް އަޅާނެ ތަނެއް  މިކަން އަވަސް  ބައްދަލުކުރަންޖެޭހތީރައްޔިތުންނާ  އަޅާފައިކަ

 ކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ބައްދަލުުވމުގައި މިކަން އެޖެންޑާ ކުރީ ކަމުގައެވެ.
ރިޔާސަތުން ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެތިއްބެވި މެމްބަރުންަނށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފުރުސަތު 

 ދެއްވިއެވެ.
 ދާޅުވީ އިނާޔާގެ ބަހައް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.މުޙައްމަދު އަފްރާހް ވި

މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތްވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަށަން ފެްނނަކަމަށާއި، 
ނޑައަޅަން ފެންނަކަމަށެވެ.  ރައްތިތުންނާއި ބައްދަލުޮކށްފައި ޕްރީސްކޫލް އަޅާނެ ތަންތަން ކަ

ިއރު އިބެހޭގޮތުން ާވހަކަދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރާވަސީމް ވިދާޅުވީ، ބަނދަރާهللا އަބްދު
 އެބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާއި ބެހޭޮގތުންވެސް ވާހަކަދައްކަން ފެންނަަކމަށެވެ.

 މުޙައްމަދު ޞިޔާހް ވިދާޅުވީ އަލީޒިޔާދު އަޙްމަދު އައީމަ މިކަމާއި އުޅެން ބުއްދިވެރި ކަމަށެވެ.
ނޑައަޅާނެ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ  ލަސްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޝްަވރާއާއެކު ޕްރީސްކޫލް ކަ

 ނޑައަޅާފައި ބާއްވަންވީކަމަށެވެ.ތަން ކަ ތަން 
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