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 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.
ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތިވީ  2102 މާރޗް 19ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކައުންސިލްގެ ކުރިނބި ހދ.

 ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ  ކުރިނބިގައި ހދ. 02:11
 

 ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ 
 ފާސްކުރުން  ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 02ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -0
 ފާސްކުރުން  ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 01ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -2
 ފާސްކުރުން  އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ  21ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -3
ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ސްކޫލުކުދިން ބައިވެރިކުމާއިމެދު -ކޮމިއުނިޓީ އީ  ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -4

 މަޝްވަރާކުރުން 
ންގެ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ކުދި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: -2

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ޙާޟިރީ:
 2 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:
 0 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވީ މެންބަރުން

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ރައީސް ނައިބުކައުންސިލްގެ  .0
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .2
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަބްދު .3
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .4

 
 މިބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ .0
 

 ރިޔާސަތު ޖަލްސާގެ 
ރައީސް ނައިބުވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 

 މުޙައްމަދު ޞިޔާޙްއެވެ.
 

 ޖަލްސާ ފެށުން 



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

twitter.com/kurinbeeCouncil 
 

facebook/KurinbiCouncil 
 

kurinbicouncil@live.com 
 

+(960) 6520036 
 

+(960) 6520036 
 

 

c  ެބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ޝުކުރު  އާންމުވަނަ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ކުރިނބީ ކައުންސިލްގ
ނޑު ކިޔާލަދޭނަން. ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ  އެޖެންޑާ ނަންބަރ އެކެއް، ދަންނަވާލަން. އެންމެފުރަތަމަ މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އަޅުގަ

ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ . އެޖެންޑާ ނަންބަރ ދެޔެއް ފާސްކުރުން ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 02ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ހދ.ކުރިނބި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފާސްކުރުން، އެޖެންޑާ ނަންބަރ ތިނެއް  ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 01ދައުރުގެ 

-ކޮމިއުނިޓީ އީ ޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ ރިތަރެއް ފާސްކުރުން، އެޖެންޑާ ނަންބަރ ހަ ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 21

ޔާސަތުން ރިެއެޖްނޑާ ަންނަބރ ަފެހްއ ، ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ސްކޫލުކުދިން ބައިވެރިކުމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން
ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ: އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު ކުދިންގެ 

 .މަޝްވަރާކުރުން

 
 އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން 

ރަކު ރިޔާސަތުން މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ އިއްވަވައިދެއްވުމަށްފަހު، އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތުގައި އެއްވެސް މެންބަ 
 ހަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.އެޖެންޑާއަށް އިސްލާޙެއް ހުށަ

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  ކުއްލި ވަނަ  15ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ހުށައެޅުނު އިސްލާހާއިއެކު ( އެއާއި އެކު ޔައުމިއްޔާއަށް ކުދިކުދި އިސްލާހް ގެނެވިފައިވެއެވެ.) އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.
 ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. ކުއްލިވަނަ  02ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .0
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .3

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ކުއްލިވަނަ  02ވަނަ ދައުރުގެ  2މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  23ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  ކުއްލި ވަނަ  01ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ނަން ހުށައަޅާފައެއް ނުވޭ( ސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ގެން )އެއްވެ އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން  ކުއްލިވަނަ  01ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އެދެން.

 ގޮތަކީ:މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި 
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:



 Ameenee Magu, Hdh.Kurin’bi, Republic of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ ،ކުރިނބި ކައުންސިްލގެ އިދާރާ، އަމީނީމަގު، ހދ.ކުރިނބިތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 
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 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 މެމްބަރުންގެ އަދަދު:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ 
 2 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:
 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .4
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .2
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .1

ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  01ވަނަ ދައުރުގެ  2މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ އަށް އެއްވެސް  އާންމުވަނަ  21ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
އިސްލާހެއް ނެތްނަމަ ނަން ހުށައަޅާފައެއް ނުވޭ( )އެއްވެސް މެންބަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ގެން  އިސްލާހެއް ވާނަމަ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން.

ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ވޯޓްދެއްވުން އާންމު ވަނަ  21ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އެދެން.

 މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވި ގޮތަކީ:
 2 ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 4 ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 3 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 3 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު:
 1 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓް ނުދެއްވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު:

 2 އަދަދު:ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންނަކީ:

 މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ކައުންސިލްގެ  .7
 ވަސީމްهللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު .8
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ .9

ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ އާންމު ވަނަ  21ވަނަ ދައުރުގެ  2މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ، ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  3ފެންނަކަމަށް 
 ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގައި ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކު -ޓީ އީ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވިފައި މިވަނީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ކޮމިއުނި
ވަރާ ހޯދުމަށް ޓަކުކައިރީ އެދިފައިވާތީކަމަށާއި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުގެ ހިޔާލާއި މަޝްކޯޑިނޭ  ށްސްކޫލުކުދިން ބައިވެރިކުމަ 

 ކަމަށެވެ.
ވަސީމް ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ އެބޭފުޅާއަށްވެސް ކުރަން ފެންނަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

އަދި ސްކޫލް ކުދިން މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރި  މަތް ދެމުން ނުގެންދެވޭތީ ކަމަށާއިސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ހިދު
 ތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށެވެ.ކުރެވިއްޖިއްޔާ އެކުދިންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ފައިދާ
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މަށް ސްކޫލުކުދިން ސެންޓަރުން މި ހިންގަނީ ބޭސިކް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި އެ ޕްރޮގްރާ-މެންބަރ ފާތިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ އީކައުންސިލް 
ސް އިނާޔާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ނެތްކަމަށްވެ ވަސީމް ވިދާޅުވިފަދައިން މިއަދާހަމައަށްވެސްهللا ބައިވެރިކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަބްދު

ސްކޫލުކުދިންނަށް ވަކި  އެހެންވީމަ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެވެސް އެދުމަކީ  ސްކޫލު ކުދިންނަށް އެފުރުސަތު ދިނުން ކަމަށެވެ.
ނޑައަޅާފަ ކޯޑިނޭޓަރާއި ވާހަކަ ދައްކާލާފަ ސްކޫލުކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަން ފެންނަކަމަށް އިނާޔާ ފާހަގަކޮއްލި  އެވެ.ގަޑިތަކެއް ކަ

އާންމުންނަށް ހިންގޭ  ވިދާޅުވީ ސްކޫލު ކުދިން ބައިވެރިކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނަމަވެސްކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް 
އެއީ އާންމުންނަށް ޕްރޮގްރާމް ބެޗެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ހިންގުން ބުއްދިވެރިކަމަށެވެ.  ތައް ވަކިކޮށްކްލާސްތަކާއިވަކިން ސްކޫލު ކުދިންނަށް ގްރޭޑް 

ގޮތަކަށް( ބޭއްވިއްޔާ އޭގެ ނަތީޖާ ވަކިން، އެކަހަލަ  01އެއް ވަކިން، ގްރޭޑް  9އަންނަ ބެޗް ސްކޫލު ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮއްގެން )ގްރޭޑް 
 ތީކަމަށް އަފްރާހް ވިދާޅުވިއެވެ.ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވާ

ފާހަގަކޮއްފި  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ސްކޫލު ކުދިން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް
ގްރާމް ބާއްވާގޮތަށް ކަމަށެވެ. އި ގުޅާލިއިރުވެސް އެބޭފުޅާގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ ސްކޫލުކުދިންނަށް ވަކިން ޕްރޮކަމަށާއި ސިޔާޙް މިއަދު ކޯޑިނޭޓަރާ 

ށްވެސް އެހެންވީމަ ކޯޑިނޭޓަރާއި ރަސްމީކޮއް އާދިއްތަދުވަހު ބައްދަލު ކުރާނީ ކަމަށާއި މި ބައްދަލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަ
ޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެބައްދަލުވުމަށްފަހު އިޢުލާނެއް ކޮއްގެން ސްކޫލު ކުދިންނަށް އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބޭއްވޭނެކަން ކިޔާނަން ކަމަށް ސިޔާ

 ކަމަށްވެސް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.އަންގާނެ 
 

ނޑު މިއެޖެންޑާކުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައިވާ  ކުދިން  8ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު: މިކަންތައް އަޅުގަ
އް ކަމަށްވާތީއާއި ބެލެނިވެރިން އެދެމުންދަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ގެންދަން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެ

 ބޭނުންވާތީ މި ކަމާއި މަޝްވަރާކޮއް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ.
ރިކަމަށް ވަންޏާ ފެންނަނީ ޤުރުއާން މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރެވެންހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުވީ

މަށްވެސް މުބާރާތުގެ ޕްރެކްޓިސްދަތުރަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަރަދު ކުރަން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭތީ ކަ
 އަފްރާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާރީ ސަރ ކައިރިން މިހާރުވެސް ޕްރެކްޓިސް ކުރާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ފާޠިމަތު އިނާޔާ ވިދާޅުވީ މިރަށުން މިހާރު 
)ނޫރުލް އިތުރަށް އެއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު ޓީޗަރެއްގެކައިރިން ޕްރެކްޓިސްކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރިން ދާކަމަށާއި އިނާޔާ އެބޭފުޅާއާއި 

ވަރަށް ރަނގަޅު ޤުރުއާން ޓީޗަރެއް ކޮލެޖްތަކަށްވެސް ކިޔަވައިދޭންދާ ޓީޗަރެއްކަން  އަމީން( ވާހަކަދައްކާލުމުން އެނގުނުގޮތުގައި އެބޭފުޅާއަކީ
ރުފިޔާ ނަގައިދޭން  071ގަޑިއިރު އެއީ  2ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. މިރަށުކުދިންނަށް  82އެނގުނުކަމަށާއި އެރަށުގައި ގަޑިއިރަކަށް ނަގަނީ 
ކައުންސިލުން ކޮއްދެއްވައިފިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށެވެ. ވީމާ އިނާޔާއަށްވެސް ފެންނަނީ  ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި ބެލެނިވެރިންގެ އެދުމަކީ މިހަރަދު 

 ޖެޓުން ކުރެވެން އޮތްކަމުގައިވާނަމަ މިކަމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްކަމަށެވެ.ބަކައުންސިލްގެ 
ނަޝީދުއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން هللا ގޮތުގައި ދެކިގެން އަބްދުއެކަމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއްގެ ވަސީމް ވިދާޅުވީ هللا ކައުންސިލްގެ މެންބަރ އަބްދު

 ސިލުން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށެވެ.ބަޖެޓް ތަންދޭނަމަ މިދަރުގެ ހަރަދު ކައުން
 ޓެވި މުޙައްމަދު ޞިޔާޙް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ތަންދޭމިންވަރަކުން ކުރަން ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފެންނާތީ ރިޔާސަތު ބެލެހެއް

 އަދި މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްމެންބަރުންވެސް ދާންބޭނުންނަމަ ދެވޭނެކަމަށް ސިޔާޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށް އެކަންތައް ނިންމީ ކަމަށެވެ.
 

 ޖަލްސާ ނިންމުން 
ރިއްޔާ ކުވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ޝު  22ނެތްކަމަށް ވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އެއްވެސް އެއްޗެއް ދަންނަވާލަން 

 ބައްދަލުވުމުގަ ބައިވެރިވީތީ.
 

 ބައްދަލްވުން ނިންމުން 
 ގައެވެ. 03:11ވަނަ ދުވަހުގެ  2102މާރޗް  08ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  22ވަނަ ދައުރުގެ  2ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ 
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