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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    41  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ފެުބރުވަރީ CRJ-04/2022/41 : 23 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:36ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 

     11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    40  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ފެުބރުވަރީ  16 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
   . އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .3

 ންމުން. މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4

މާއި" ސެޕްގެ ެބހެއްޓު  ބ ޑުތައް  ދޭ  އިރުޝާދު  ރިވެތި  މަގުތަކުގައި  މާލޭގެގައިވާ "    2.7ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ  
3.8    " ބ ޑުގައިވާ  ިބލްބ ޑް/ސައިން  ލެޑް  އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި  ތަންތަން   މާލޭގެ  ބަހައްޓައި ، ކަނޑައަޅައިެބހެއްޓޭނެ 
" މި ތިން  ޖެހުން ނަން މަގުތަކުގައި އިނގޭނެހެން ސާފުކޮށް  ކިޔާނަން މަގުތަކަށް މާލޭގެގައިވާ "  3.14މާއި" ސެޕްގެ ހިންގު

 މަޝްރޫޢު އެކު އެކީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5

 ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .6
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ފަރާތްތައް   ހުރި  ޝައުޤްވެރިކަން  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ަބއެއް  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް 
 މަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކަރުދާހާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ހ ދުމަށް ހުޅުވާލު

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .7
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

ފާސް އާ ގުޅިގެން އިސްލާހެއް ނެތް ނަމަ ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 40ވަނަ ދައުރުގެ  04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 40ވަނަ ދައުރުގެ    04މެންަބރުންގެ އިއްތިފާގުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ    14ކުރުމަށް ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި  

 ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސް ކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    40  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ފެބުރުވަރީ   16 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  40  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ   މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  16

ގެންނަން އިސްލާހެއް    އެއްވެސް    ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއްމަށް  ފާސްކުރު  ޔައުމިއްޔާ

 ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  40  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު   ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  16  ނެތުމުން

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  14ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ ޖަލްސާގެ

  . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަނޑައެޅުމާމެދު   ދުވަހެއް   ފާހަގަކުރާނެ   ގޮތުގައި   ދުވަހުގެ   އަހަރީ   ކައުންސިލުގެ   މާލޭސިޓީ  .3

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ( )  

 . ގޮތް   ދިޔަ   ކުރިޔަށް   މަޝްވަރާ   ޖަލްސާގައި   ކައުންސިލް 

 ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  ކައުންސިލުގެ  މާލޭސިޓީމި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  

މާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެއް ކައުންސިލަރުންގެ ނިންމު  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ކަނޑައެޅުމާމެދު  ދުވަހެއް  ފާހަގަކުރާނެ

 އަތްޕުޅުގައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އަހަރީ ދުވަހެއްގެ ބޭނުމަކީ ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގައިވެސްއެ މުއަށްސަސާއެއްގެ އަހަރީ ދުވަސް 

ރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމާއި އެ މުވައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ އޮތުން ހާއްޞަކޮށް މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ ުބ
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އަހަރަކު އެ ކަން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ވަނީ ކަމަށްވާނަމަ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ 

އް ފަހަރު ޙާއްޞަކުރެވިގެން ފާހަގަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގުޅޭ މުހިއްމު ަބއެއް ކަންކަންވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު އެ

މިއަދާ ހަމައަށް އާދެވުނުއިރު ރަސްމީ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ އެހެންނަމަވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނީ  

ގުޅޭ ގޮތުން މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ފާހަގަކުރެނީ އެކި   ކުރާނީ ކޮން ދުވަހެއްކަން ނިންމިފަ ނުވާ ކަމަށާއި މިކަމާ

 ޭބފުޅުން އެކި ދުވަސްތައް ވިދާޅުވަމުންގެންދާކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މުނިސިޕަލްޓީ އުފެދުނީ މިވެނި ދުވަހެކޭ ކައުންސިލު އުފެދުނީ

އްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނެ ދުވަހެއްގެ ޑިޭބޓެއް ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި  މިވެނި ދުވަހެއްގައޭ ބުނަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އަހަރީ ދުވަހެ

 އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަސްމީ ޕޭޕަރެއް ތައްޔާރުކޮށް އެޖެންޑާ ކުރީ ކައުންސިލަރުން ވިސްނަވައިގެން ގޮތެއް

 ގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ފެނުނީ އަހަރީ ދުވަހެއް ގޮތަށް ނިންމުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޭޕަރުގައި އޮތް

ދުވަސް  އުފެދުނު  މުވައްސަސާ  އެ  ދުވަހަކަށްވާންވާނީ  އަހަރީ  މުއައްސަސާއެއްގެ  ގޮތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޕޭޕަރުގައި  ކަނޑައަޅަން 

 ކިޔާނީ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕޭޕަރުގައި ކަމަށާއި މުނިސިޕަލްޓީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކިޔާނީ ކައުންސިލް ނޫން ކަމަށާއި

އެއީ   ކަމަށާއި  ގޮތުގައި  މުނިސިޕަލްޓީގެ  އުފެދުނީ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ގޮތަށް  މަހުގެ    1956ވާ  ޖުލައި  ދުވަހު   01އަހަރުގެ  ވަނަ 

ލަތުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާޢިއު ކުރެއްވި ިބލް ވަނަ އަހަރު ިބލް ދިވެހި ދައު  1956ޖުލައި    03މުނިސިޕަލްޓީއާ ެބހޭ ިބލެއް ފާސްކުރެވި  

އެ ދުވަހު މުނިސިޕަލްޓީ އުފެދިގެން ދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މުނިސިޕަލްޓީ އުފެދި މުނިސިޕަލްޓީގެ ގެ ގޮތުގައި    57/08ނަންަބރު  

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި އޭރު ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައީ އިްބރާހިމް ނާސިރު ކަމަށް ތާރީޙު ދައްކަވާ ކަ 

 03މި ދުވަހަކީ މިކަމަށް އެންމެ އައުލާކަން ޮބޑު ދުވަސްގެ ގޮތުގައި އޭރުގެ ތާރީހުން ފެންނަ ކަމަށާއި މުނިސިޕަލްޓީ އުފެދިގެން އައީ  

ންކަމުން ކައުންސިލަރުން ގައި ކަމަށާއި މުނިސިޕަލްޓީގެ ރައީސަކީ ވަޒީރުލް އައުޒަމް އިްބރާހިމް ނާސިރުކަމަށާއި އެހެ  1956ޖުލައި  

މިކަމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް މިކަމަށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމުން އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން 

 ަބހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވީ އޭރުގެ ނަމުން ނަމަ މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ އަދި މިހާރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް 

ޖުލައި އެއީ މާލޭ ސިޓީ   03ކަމަށްވާތީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ވެސް    1956ޖުލައި    03އުފެދި ތަސްތީޤްކުރެވުނު ތާރީހަކީ  

ހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްކަމުގައި ފެންނާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ތާޢީދު ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލުގެ އަ

 ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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އި ގައި އިްބރާހިމް ޖުލަ  03ކައުންސިލަރ ޞައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި  

ވެސް ނާސިރު ހެއްދެވި އެއްޗެއްވީމަ އެޭބފުޅާ ކުރެއްވިކަމަކަށް ވާތީ އެ ޑޭޓް އެއީ ވަރަށް އިންޕ ޓެންޓް ޑޭޓެއް ކަމަށާއި އެއީ ހިޒްޓްރީގައި

އެޅުއްވި ފަރާތް ިބންގާ  ޑިމޮކްރަސީގައި މިތަނުގެ  ޮބޑުވަޒީރަކަށްއަދި ލައިފްގަވެސް ފުރަތަމަ  އައި ފަރާތަކީ  ނެތި ދިއުމުން ދެން   

 އެޭބފުޅާ ކަމުން އެ ވެލިއުކޮށް އެ ޑޭޓް ނިންމަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައިވެސް ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގައި އޮންނަ ފާތިހު  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް  

 ފަދައިން އަހަރީ ދުވަހެއް އޮތުމަކީ ޭބނުންތެރިކަމެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލުގެ ލަނޑުދަނިތައް އެލައިންކޮށްލުމާއި ހަނދާންކޮށްދިނުމާއި

އަދި މުވައްޒަފުންކުރާ ުބރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ލިިބގެންދާ ފުރުޞަތެއް   އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމާއި

ގައި ކަމަށާއި ސުލްތާން ފަރީދުލް  1956ކަމަށާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި އޮތްގޮތުން ފުރަތަމަ މުނިސިޕަލްޓީ އުފެދިފައި އޮތީ 

 މުނިސިޕަލްޓީގެ ޤަވާއިދެއް އަދި މުނިސިޕަލްޓީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތެއްވެސް އޮންނަ އައްވަލުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކަމަށާއި އޭރުގައިވެސް

ގައި  ކަމަށާއި އެގޮތުން އިންތިހާުބކުރެވޭ މެންަބރުންތަކެއް ކަންތައްތަކެއް ކުރާ ގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށާއި ޤަވާޢިދުގެ ކިތައްމެ މާއްދާއެއް

އަވަށުން އަވަށް  މާލޭގެ  ހިންގަންވާނީ  ސީދާ މުނިސިޕަލްޓީ  ރައްޔިތުންނަށް  އަދި  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  މަންދޫުބންގެ  ހޮވާލެވިފައިވާ   

. ގޮތެއްގައި މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް ވާހަކަދެކެވި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ހިންގަންޖެހޭ ކަމެއްގައި ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

އޭރުގައި އެ ތަސައްވަރުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ންނަމުން އަންނަ ކަމަށާއި  މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އަދި ކިރިޔާ މި ގޮތަށް ހިނގައިގަ

ށް މިހާރު އޭގައި ކުލަޖެހެމުންދާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާ އެއްކޮށް ރައްޔިތުންގެ ަބސް ހ ދައިގެން މާލޭގެ މުނިސިޕަލް ކަންތައްތައް ކުރިއަ

 03ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާވެސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް  ގެންދެވޭތ  މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށާއި ކަރުދާހުގައި 

ޖުލައި ފާހަގަކުރުމަށް ފެންނަ   03އެއީ ޭބސް ޑޭޓަކަށް ަބލައިގެން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި    1956ޖުލައި  

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވިދާޅުވީ   އަޙުމަދު ނަރީޝް  މޭޔަރ  ކަޑެޕިއުޓީ  އައިސް  ސިޓީ  އިންތިހަުބވެގެން  ކައުންސިލަށް  ވާހަކަ  ދުވަހުގެ  އަހަރީ  އުންސިލުގެ 

މަޝްވަރާކުރި އެތައް ަބއްދަލުވުމެއްގައި އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަ ދުވަހަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމަށާއި ކައުންސިލުގެ ހީވަގި 

ރުގައި އެ ވާހަކަ އެތައް ގޮތަކަށް ދައްކައިފި އެކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި މުވައްޒަފުންވެސް އެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާ

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  ތިިބކަން ސާފް  ޚިދުމަތަކީ    65މުވައްޒަފުން  މުނިސިޕަލްޓީ  އޮތް  ތާރީހެއް  ދިގު  އެ އަހަރުވީ  ޒަމާނުންސުރެ 

ކަމަށާއި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ، ކައުންސިލަރ ސައީދާ އަދި   ޚިދުމަތެއްގެ ބޭނުން ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ކުރަމުން އަންނަ ޚިދުމަތެއް



5 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

އެއީ އަސާސެއްކަމަށް ަބލައި ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހެއްގެ    1956ޖުލައި    03ކައުންސިލަރ ސައިފްވެސް އިއްފިތިފާޤްވާ ގޮތަކީ  

ޖުލައި އަށް ހަމަޖައްސަން ތާޢީދުކުރެވޭ    03  ޖުލައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން  03ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން އެންމެ އައުލާކަން ޮބޑު ދުވަހަކީ  

ޖުލައި އެއީ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ ދުވެހެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދިއުމަކީ   03ކަމަށާއި މިހިނގާ އަހަރުގެ  

މެ ޮބޑު އެދުން ކަމުގައި ޤަޫބލް ކުރާކަމަށް އެދޭ ކަމެއްކަމަށާއި އަދި އެއީ މުޅި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް އެދޭނެ އެން

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 

ޖުލައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް   03ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު    2022މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި  

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ   ،ހުށަހެޅުމަށްއެދި ހުށަހެޅުނު  ހަމަޖެއްސުމަށް  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން 

ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަގަކުރަން ނިންމިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަރި ހުން އެހެންކަމުން މި މުޙިއްމު ދުވަސް 

 ގަތެވެ. މިއަންނަ ހަފްތާ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕޭޕަރެއް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައި

 

  3.8  ސެޕްގެ "  ބެހެއްޓުމާއި   ބ ޑުތައް   ދޭ   އިރުޝާދު   ރިވެތި   މަގުތަކުގައި   މާލޭގެ "    ގައިވާ   2.7  ޕްލޭންގެ   އެކްޝަން   ސްޓްރެޓެޖިކް  .4

  ސެޕްގެ "  ހިންގުމާއި   ބަހައްޓައި ،  ކަނޑައަޅައި   ތަންތަން   ބެހެއްޓޭނެ   ބ ޑު   ސައިން / ބިލްބ ޑް   ލެޑް   ސަރަހައްދުތަކުގައި   އެކި   މާލޭގެ "    ގައިވާ 

  އެކީގައި   އެކު   މަޝްރޫޢު   ތިން   މި "  ޖެހުން   ނަން   މަގުތަކުގައި   އިނގޭނެހެން   ސާފުކޮށް   ކިޔާނަން   މަގުތަކަށް   މާލޭގެ  "  ގައިވާ   3.14

 ) އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (   . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގެންދިއުމާމެދު   ކުރިއަށް 

 ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާގެ ހަތަރު ވަނަ އައިޓަމްގައި ވަނީ ސެޕްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ކައުންސިލަރެއް 

ނާސިރު އަދި ކައުންސިލަރ ނިޒްލީގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ކުރިއަށް هللا ކަމުގައިވާ ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ބ ޑު  ސައިން/ިބލްބ ޑް  ލެޑް  ސަރަހައްދުތަކުގައި  އެކި  މާލޭގެދިއުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ  ގެން

 ޖެހުން  ނަން  މަގުތަކުގައި  އިނގޭނެހެން  ސާފުކޮށް  ކިޔާނަން  މަގުތަކަށް  މާލޭގެ  ހިންގުމާއި  ބަހައްޓައި،  ކަނޑައަޅައި  ތަންތަން  ެބހެއްޓޭނެ

މިކަންކަން އެކުއެކީގައި ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ސެޕް ވަނީ ފާސްކޮށްފައި ކަމަށާއި 

 މިކަންކަން ވެސް ކުރަން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ރިލޭޓެޑް ތިން ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލު ސެޕްގެ
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ޒުވެސް އަމާޒުތަކުގެ ތެރޭގައި ޑިޖިޓަލް މާލެ ޤާއިމްކުރުމުގެ އަމާޒު އޮންނަ އިރު މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ހިތް ފަސޭހަމަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ އަމާ

ގެން އޮންނަ އިރު ވީހާވެސް އ ނަގައިޒް ގޮތަކަށް މަގުމަތީގައި ހުންނަ ބ ޑުތައްވިއަސް ޕ ލްތައްވިޔަސް ވީހާވެސް މަދުން ތަރުތީުބ ކުރެވި

 ތިން ރީތި މަގުތަކެއް ގޮތަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ގެންދެވޭނީ ވީހާވެސް ޮބޑަށް އެއްގޮތްކޮށްލެވިގެން ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި

ޅުވިއެވެ. ނިންމިއްޖެއްޔާ މަގުމަތި އ ގަނައިޒް ވާނެ ކަމަށް ވިދާމަޝްރޫޢުއަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް އެކުއެކީ ގެންދެވޭނެ މަޝްރޫއުތަކެއްކަމަށް  

 ޭބރުގެ ތަހުޒީުބ ޤައުމުތަކުގެ މަގުތައް ހުންނަ ގޮތަށް ަބއްޓަންވެގެން ދާނީ މިއަދު މި ނިންމުން ނިންމިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ވެ.ނާސިރު ވިދާޅުވީ ސަރވޭއެއްކޮށްލަން މުއްދަތެއް ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ދޭން އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެهللا ކައުންސިލަރ އަްބދު

ކަމެއް  ދެތިން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ހަރުކުރުމާ  ބ ޑު  މަގުތަކުގެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  މަގުތަކާ  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ޞައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ 

ޑްސް ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަމަށާއި އިސްތިހާރަށް ޖާގަ ވިއްކުމާއި އޭގެ އިތުރަށް އިރުޝާދާއި އާއްމު އިއުލާން މި ހުރިހާ ކަމެއް ިބލްބ 

ނިޔޭގެ އްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަޫބލް ކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންޖެހުމުގައި ދުއެ

 ހުންނަ އެހެންތަންތަނުގައިވެސް މަގުތަކަށް ކިޔާ ނަންޖެހުމުގައި ަބލާ ހަމަތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން ހާއްޞަކޮށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ށް މީހުންނަށް އެކްސެސްވެވޭނެ ގޮތަށް މޭޔަރ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ރެޕްރެޒެންޓްކުރާ އެން.ޖީ.އ ސްތައްވެސް އެގޮތަ

ހިސާެބއްގައި ްބރެއިލް އަކުރު އޭގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި އަތްލެވޭ  މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން  

 ހުންނަ ގޮތަށް ކުރީގައި ހުންނަނީ މަގުމަގުގެ ކަނުގައި ލ  އަނދިރި މީހާއަށް ގޮސް އަތްޖެއްސީމާ އިނގޭ ގޮތަށް ލަންޑަން އަދި ދުނިޔޭގެ 

ހާއްޞަކޮ ކުރާއިރު  މިކަން  ކައުންސިލުން  އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  މިފަދައިން  ހުންނަނީ  ޤައުމުތަކުގައިވެސް  ށް އެހެން 

ން އެކްސެސިްބލް ތަނަކަށް މާލެ ހެދުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެން ތިިބ އިރު މިހާރުވެސް ކިތައްމެ ަބއެއް މާލެއަށް ވަރަށް ދުވަސް ވާންދެ

ކުރިއަށް  ާބރަށް  ވަރަށް  ކައުންސިލުން  ކަންކަން  ލިުބމުގެ  އެކްސެސް  ިބލްޑިންގއަށް  އެކްސެސްލިުބމާއި  ޕޭވްމަންޓުތަކަށް  އޮތް  ނުވެ 

ދަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމަށްވެސް ކުރިމަތިލާންވާނީ އެ ޕާސްޕެކްޓިވްގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ގެން

 މި ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

އަބްދު ކައުންސިލަރ  ވިދާޅުވީ  ނަރީޝް  އަޙުމަދު  މޭޔަރ  ކައުންސިލަރ ސައިފްވެސްهللا ޑެޕިއުޓީ  ދެ   ނާސިރުވެސް  ކުރެއްވި  ފާހަގަ 

ނާސިރު އެ ފާހަގަކުރެއްވީ ކުރިއަށް އޮތް ސްޓޭޖުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް هللا ކަންތަކަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލަރ އަްބދު

އެ ކަނޑައެޅުން   ކަމަށާއި އެއީ ސަރވޭއަކަށް ދާނީ ތ  ސަރވޭއަށް ފަހު ކަރުދާސް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާނީ ކިހާ މުއްދަތެއްގެތެރޭގައިތ  އެ
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ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވީ މި ތިން ކަންތައް އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ 

ތުތައްއެއްކޮށްފަ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަހު ކައުންސިލަރުން ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ސަރވޭތަކާއި އެއަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާ 

ކައުންސިލަށް ޭބނުންވާ ކަރުދާސް ކައުންސިލަށް ގެނައުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރި ކަންތައްތަކަކީވެސް  

ޭބނު  ހާއްޞައެހީއަށް  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހާއްޞަކޮށް  ކަމަށާއި  ކަންކަން  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އަމާޒުތަކުގެ  ންވާ ކައުންސިލުގެ 

މެއްގެ ފަރާތްތަކަށް މުހިއްމުކަންކަން ހުންނަ ކަންކަން މަގުތަކުން އަދި އެހެނިހެން ތަންތަނުން ލިިބގެން ދިއުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަ

ކަމަށާ  އަންނަ  ދެކެމުން  އަަބދުވެސް  ކައުންސިލުން  މި  ހަމައަށްވެސް ގޮތުގައި  މިވަގުތާ  މޭޔަރ  ދެއްވައިގެން  އިސްކަން  އެކަމަށް    އި 

ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީުބ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޤައުމުތަކުގައި މިކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް

ށް ޮބޑަށް ތަރުތީުބ ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންކަން ކަމަށާއި އެ ބޭނުމުގައި މި ތިންކަންތައް އެއްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ވިސްނުން އިނީ ކަމަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށްވެސް ަބލާލަން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަށް އެއް ދިމާއަކުން ކޮންމެ މަގަކަށްވެސް ވަދެގެން ދާއިރު އަދި ހާއްޞަ

 ދިމަދިމާގައި އެ ފެންނާނެ ގޮތަށް ތަރުތީުބވެފަ ހުރުން އެއީ އެންމެ ރިވެތި ގޮތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ަބލައިގަންނަ ރީތި ސިޓީ އެއްގެ

ވަނީ ތުގައި މިތަން ހަދަން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް މި ތިން ކަންތައް އެއްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ކަމަށްގޮ

ކަމަށާއި   ކުރެވިގެންދާނެ  ހާސިލު  ލަނޑުދަނޑި  ބޭނުންވާ  ހާސިލުކުރަން  ކައުންސިލުން  ކަންތައްކުރިއަށް ނަމަ  ތިން  މި  އެހެންކަމުން 

 އުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންދި

ވަނަ އަށް އިރުޝާދީ ގުޅުންތަކުގެ   04ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަާބ ކިޔުން އެ ޕޭޕަރުގެ  

ލިސްޓް ކަމަށާއި  ތައްޔާރުކުރެވިފައި  ގުޅުންތަކެއް  ހަރުކުރާނެ  ބ ޑުގައި  މަގުތަކުގެ  މިއުޅެނީ ތެރޭގައި  ދޭން  މެސެޖްތައް  ކިޔާލިއިރު   

ނެ ޢާއްމުންނަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކަމަށްވާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބ ޑްތައް ކިޔާނެ ަބޔަކަށް ސުކޫލްތަކުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިން ވާ

ޓިވްއަކުންވެސް ވިސްނާފަ ރަހުމާ ކުލުނާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ކުދިންނާވެސް ގުޅޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިާބރާތްކުރެވި ޖެންޑަރ ޕާސްޕެކް

 ހިމަނާ އަލުން ރިވިއުކޮށްލަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެކިއެކި  ބ ޑުތައް  ދޭ  އިރުޝާދު  ރިވެތި  މަގުތަކުގައި  މާލޭގެ  ނަމަވެސް  އޮތް  ަބއި  އެ  ޕޭޕަރުގައި  އެ  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން 

ޖެންޑަރއަށްވެސް މެސެޖް ރީޗްވާކަހަލަ ވަރަށް ކޮންޕްރެހެންސިވްކޮށް ލިސްޓް ހަދައިގެން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުމުރުފުރާއަށް  

 .ޕޭޕަރުގައި އެ އޮތީ ދެން އެތް އައިޓަމްއާ ގުޅިގެން އޮތްކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ
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ޢާއްމު ރައްޔިތުން ގެންނަ ވަރަށް ޮބޑު ޝަކުވާއެއް އަހުމަދު ޟަމީރު ވިދާޅުވީ ިބލްޯބޑް ޖެހުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށްދާއިރު  ކައުންސިލަރ  

ހުންނަ  ކުރިމަތީ  ިބލްޯބޑުތަކުން  ހުންނަ  ޖަހާފަ  ިބލްޑިންގައި  އެޭބފުޅުންގެ  ތަންތަނުގައި  ފިހާރަތަކާއި  މިހާރުވެސް  ކަމަށާއި   އެަބއޮތް 

ލިޭބ ގެންދަވާކަމަށާ  ގޭގެއެއަށް  ފާހަގަކުރައްވަމުން  ގޮތެއް ދަތިކަން  ކައުންސިލުން  ހުއްޓުވުމަށް ސިޓީ  ިބލްޯބޑުތައް  ހުންނަ  މިހެން  އި 

މި ިބލްޯބޑުތައް ވިދާޅުވިއެވެ.    ނިންމަން ފެންނަ ކަމަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާ ިބލްޯބދުތަކުގަ އިސްތިހާރުޖެހުމަށް ފެންނަ ކަމަށް

އްމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ޭބފުޅަކު ބޭނުންވީމަ އެ ޭބފުޅަކު ިބލްޯބޑުގަ ހުންނަން ޖެހޭނީ ޢާ

 އަމިއްލައަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫ ވާގޮތަށް ހުންނަ ިބލްޯބޑުތައް ެބހެއްޓިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 މަގުތަކަށް  މާލޭގެ  ގައިވާ   3.14  އަދި  3.8،  2.7  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކްހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ހުށަ

ށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރވެސް  ގެންދިއުމަ  ކުރިއަށް  އެކީގައި  އެކު  މަޝްރޫޢު  ތިން  މި  މާއިޖެހު  ނަން  މަގުތަކުގައި  އިނގޭނެހެން  ސާފުކޮށް  ކިޔާނަން

 ވިދާޅުވިގޮތަށް އެކަމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އިރު ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި ތިން ކަންތައް އެކީގައި ގެންދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް މަޝްވަރާކުރެވުނު މުހިއްމުކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ

 . އިންކުލޫޑް ވާންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 ކައުންސިލު ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 ގައިވާ   3.8  ސެޕްގެ"  ބެހެއްޓުމާއި  ބ ޑުތައް  ދޭ   އިރުޝާދު  ރިވެތި  މަގުތަކުގައި  މާލޭގެ"    ގައިވާ  2.7  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް

 3.14  ސެޕްގެ "  ހިންގުމާއި  ަބހައްޓައި  ،ކަނޑައަޅައި  ތަންތަން  ެބހެއްޓޭނެ  ބ ޑު   ސައިން/ިބލްބ ޑް  ލެޑް  ސަރަހައްދުތަކުގައި   އެކި   މާލޭގެ"  

 ކުރިއަށް   އެކީގައި  އެކު  މަޝްރޫޢު  ތިން  މި"  ޖެހުން  ނަން  މަގުތަކުގައި  އިނގޭނެހެން  ސާފުކޮށް  ކިޔާނަން  މަގުތަކަށް  މާލޭގެ "  ގައިވާ

 ލިސްޓް   ހަރުކުރުމަށް  ބ ޑު  ދޭ  އިރުޝާދުތައް  ރިވެތި  ކުރުމާއި  ސަރވޭއެއް  ރަނގަޅު  ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  މި  ނިންމާ  ގެންދިއުމަށް

 އެކި  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  އިސްރަށްވެހިން  ޭބފުޅުންނާއި  ފިރިހެން  ކަނަބލުންނާއި  އަންހެން   އުމުރުފުރާތަކަށާއި  އެކި  ކުރާއިރު  ތައްޔާރު

 ެބހެއްޓޭ   ގޮތަށް  ނުވާ  އުނދަގޫ  މީހުންނަށް  ަބހައްޓާއިރު  ބ ޑް  ލެޑް/ ސައިންބ ޑް  ހިމެނުމާއި  މެސެޖްތައް  ފަދަ  ރިއާއަތްވާ  ޭބފުޅުންނަށް

 އުޞޫލެއްގެ  ބ ޑުތައް  ލެޑް  ޭބނުންކުރާ  ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ކޮމާޝަލީ  ެބލުމާއި  ސައުންޑް  ލައިޓާއި  ބ ޑުތަކުގެ  އެއްޗިއްސަށްވުމާއި

ހުށަހެޅުމަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ގޮތަށް   ތަރުތީުބވެގެންދާ  ތެރެއިން ހުށަހެޅުނު  މިއަދުގެ   ،އެދި  އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
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) އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ  .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަންކަމާމެދު   ގެންދާނެ   ކުރިއަށް   ޚާއްޞަކޮށްގެން   މަހަށް   ރަމަޟާން  .5

 މައްސަލަ ( 

މި މައްސަލަ ހުށަހަޅާދެއްވަމުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މަލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ދީނީ ކަންކަމަށް ހިތް ޖެއްސެވުމާއި އަދި ދީނީ 

 ޔަކަށް ރޫހު އާލާ ކުރުމާއި އިސްލާމު ދީނަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި ދީނަށް ޤަދަރު އިތުރުވެގެންދާ ގޮތަށް މުޖުތަމަޢު ަބއްޓަން ކުރާ ަބ

ގެން ވާން ކައުންސިލުން ހިތްވަރު ދޭންވާނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ަބއެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކުން ރަމަޟާންމަހާ ގުޅުވައި

އެކިކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ގެންދާ ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި މި ކައުންސިލުން ވެސް މިކަމަށް މަޝްވަރާކޮށްލުމަކީ 

ގެންދާ ކަންކަމުގެ އިތުރަށްވެސް  ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ރަމަޟާންމަހު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަމަކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް 

 ކައުންސިލުން ސަރުކާރުން ގެންދާ ކަންކަމަށް އެއްާބރުލުންވެސް ދޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަމުގެ އިތުރަށް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ 

  ހުންނާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކަންތައްތައް ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ކަންކަން

ވާ ނުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޭޕަރުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށާއި އޭގައިވާ މަދަހަ މުާބރާތް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ 

ރު ކަމަށާއި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މާލޭގައި މަދަހަ މުާބރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާކަމަށާއި މިކަމުގެ ވަރަށް ތަޖުރިާބކާ

ދެން އިތުރަށް ކުރާނެ ޭބފުޅެއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ހުށަހެޅުއްވީމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕޭޕަރެއް  ތައްޔާރުވުމަށް  މަހަށް  ރަމަޟާން  އިސްވެ  މޭޔަރ  ވިދާޅުވީ  ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު 

އެކަމަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށާއި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު   ތައްޔާރުކުރައްވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް އުފާ ކުރައްވާ

އެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލުން ކަމެއް ތަރުތީުބކުރުމުގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެކެވެންޖެހޭ ކަމަށާއި  

 އެ ފަރާތާ މަޝްވަރާކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް ަބއިތ  ަބލާމިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަދެކެވި ކައުންސިލުން ކުރަން ގަސްތުކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮ

 ވިދާޅުވިއެވެ. މިނިސްޓްރީންވެސް ހާއްޞަކޮށް މާލޭގައި ހިންގަން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ 

ގްރާމްތައް އެލައިން ވެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮަބއިތ  ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމްތައް މާލޭގައި ރޭވިފަ ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ ޕްރޮ

މާލޭގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ވާހަކަދެކެވެންޖެހޭ  އެކީ  އާ  މިނިސްޓްރީ  ކޮަބއިތ   ކަންކަމަކީ  ގަސްތުކުރާ  ކުރަން  ކައުންސިލުން 

ކަކީ ނުވަތަ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ހާއްޞަކޮށް ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަާބ ކިއުމަށް ހިންގާނެ ހަރަކާތްތަ

ކީރިތި ޤުރުއާން  ހިއްޞާކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަމަޟާން މަހަކީ އެ މަހެއްގައި  ަބއެއް ކަންކަން  ޚިޔާލަށް އަންނަ 



10 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ވިއެވެ. ަބއެއް ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ާބވާލެއްވި މަސް ކަމުން މިކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފ ކަސްކުރެވެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅު

  ރަމަޟާން މަހާ ގުޅުވައިގެން ޤުރުޢާން މުާބރާތްތައް ާބއްވާތަން ފެންނަ ކަމަށާއި މާލޭގެ ރަށު އޮފީހުން މިކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފ ކަސް 

ހާއްޞަކޮ ކަމަށާއި  ހ ދިދާނެ  އެހީތެރިކަން  ފަންނީ  މިކަމުގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރިއަރުވަން ކުރަންޖެހޭ  އިލްމު  ޤުރުއާނުގެ  ށް 

 މަސައްކަތްކުރާ އެން.ޖީ.އ  އަދި ޤުރުއާނާ ެބހޭ މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަންވެސް ހ ދިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މައްސަރަކީ ޤުރުއާން 

 ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގުމަކީ ާބވާލެއްވި މައްސަރުކަމުން ޤުރުއާނަށް އަހުކުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުާބރާތެއް މާލޭ

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  ކަމެއް  ފެންނަ  ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް  ދަރުސް  ދީނީ  އަސުރަށްފަހު  މިސްކިތްތަކުގައި  އަވަށްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  މާލޭގެ 

 ކަމެއް ކުރަން ގަސްތުކުރާތ  ހިންގުމަކީ ޒަމާނުންސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން މިފަދަ

ތައްވެސް  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެކެވެންޖެހޭ ކަމަށާއި ަބއެއް މިސްކިތްތަކުގައި ާބއްވާފަ އަނެއް މިސްކިތްތަކުގައި ނުާބއްވާ ހާލާތް

ހިން އަސުރުނަމާދަށްފަހު  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  ސަރުކާރާ  ކައުންސިލުން  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ދީނީ އަންނަ  ޕްރޮގްރާމްތައް  ދީނީ  ގާ 

. މި  ދަރުސްތައް މުޅި މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއްގައި ޭބއްވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާނެ ގޮތެއް ރާވާފަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

މާރުކޭޓެ ވަގުތީ  މަހެއްކަމުން  ޭބނުންކުރާ  ގިނައިން  ކާބ ތަކެތި  ޚިލާފަށް  މައްސަރެކޭ  އެހެން  މަހަށް މައްސަރަކީ  ރ ދަ  ހަމައެކަނި  އް 

ން ހާއްޞަކޮށް މާލެ ތެރޭ ޤާއިމްކުރުން އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕޭޕަރުގައި ބެލޫން މައްޗަށް އަރުވައިގެ

ޒެއް ޔަން އޭގެ ރަމް ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަާބ ކިޔަން އެަބ އޮތް ކަމަށާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަމަޟާން މަހަށް މަރުހަާބ ކި

ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާޢީދު އިސްލާމީގޮތަކަށް ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް ފެންނަ ކަހަލަގޮތްވުން އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ކުރައްވާ ކަމަށާއި ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަން ހިމަނާލުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވިދާ މޭޔަރ  މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ރިޔާސަތުން  މިނިސްޓްރީއާ  އިސްލާމިކް  ކައުންސިލުން  ފާސްކުރިއަސް  ކަންކަން  ކައުންސިލުން  ޅުވީ 

 ކަމަށާއި އެޭބފުޅުންގެ ރަޢުއެއް ދީނީ ގޮތުން ކުރާކަމެއް ކަމުން އެލައިންކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ރަމަޟާން ޕަރަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ޕޭޕަރެއް ގޮކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޭ

ރާ މަހަކީ ހާއްޞަ މަހެއް ކަމަށާއި ހިތްތަކުގައި ހާއްސަ ޤަދަރެއް ދީފައިވާ މަހެއް ކަމަށާއި އަދި އެ މަހަކަށްޓަކައި ވަރަށް އިންތިޒާރުކު

ތުންވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މަހެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވަރަށް ރަނގަޅު މަހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދީނީ ގޮތުން ވެސް އިޖުތިމާއީ ގޮ

ކަން ކަންތައްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން ރަށު ތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ރޯދަ މަހު އަމްދުން ސާފްތާހިރު

ބޭނުންކުރު ކާބޯތަކެތި  ހާއްސަކޮށް  މަގުތަކުގަ  ާބރު އިތުރުވާންޖެހޭ  ކުރުމަށް  ކުޑަ  ަބއި  އިސްރާފްވެގެންދާ  ވާތީ  މަހަކަށް  އިތުރުވާ  ން 
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ސިލުގެ އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްަބލިކް މެސެޖްސް ދޭން ފެންނަ ކަމަށާއި އަދި އެއީ ޭބނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުން

ސާފް ކުރުމަށް އިތުރު ާބރެއް ވެމްކޯއަށް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަރާތުން ވެމްކޯއަށް ހާއްޞަކޮށް ދަންނަވައިގެން މާލެ ތެރެ  

ަބދަހި ކުރުމުގެ މައްސަރެއް  ދީނީ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ރޯދަ މަހަކީ ޒަމާނުންސުރެ އެކުވެރިކަމާއި އެއްަބއިވަންތަކަން ގުޅުންތައް 

ކުޑަކުދިން ނިކުމެ މަޑިއެއްލުމާއި އަދި ހަވީރު ަބދިގެ ތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް   ކަމަށާއި ކުރިންސުރެ ކުރަމުން އައި ކަމެއްކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް

ހަފްތާއަކު އެއް ނިމި ރޯދަ ވީއްލުމާ ދޭތެރޭ އޮންނަ ވަގުތަކީ އިށީންދެލާ އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދައްކާލާ ހަދާ މަހެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ކަމަށާއި މަގުމަތީ އެކުދިން ކުޅެއުޅެން ފުރުޞަތު ދިނުން އެއީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް  ދުވަސް ނަމަވެސް ކުޑަ ކުދިންނަށް ހުސްކޮށްދޭން އެދޭ

އް މާ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެވެސް ހަމައެއްގެ މައްޗަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ނޫނަސް ހަފްތާއަކު އެ 

ބަންދުނުކޮށް ގޯޅިތައް ަބންދުކުރުމަށް ކުދިންނަށް ނިކުމެ މަގުތަކުގައި އުޅެވޭ އަކަށް މޭޖަރ މަގުތައް    6އިން    4ދުވަހު ނަމަވެސް  

ގޮތަކަށް އެންމެން އެއްކޮށް ނިކުމެ އުޅެން އެ އުފާވެރިކަން މިހާރު ވަރަށް ނުލިޭބކަމަށާއި ރޯދަ މަސް ދީނީ ކަންތައްތަކާ އެއްވަރަށް 

ކުރެވޭ މައްސަރަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ  

ސް  ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެަބއި ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ލާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން މާހެފުން ކޮންމެވެ 

  ށާއި މިކަމަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަވައިގެން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަ

ށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމަކަ 

 ތާޢީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ދީނީ ކަންތައްތަކެއްވެސް ހިމެނޭތީ މަދަހަ މުާބރާތް އަދި ޤްރުއާން މުާބރާތް 

އިސްލާމިކް މާ މައުޟޫމާތަށްޓަކައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރާ  ތާޢީދު  ާބއްވަން  ހާއްޞަކޮށްގެން  ރ ދައަށް  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ލޭ 

ކަންކަން ކައުންސިލަރުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިސަރުކާރުން ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތާއި  

ރައްޔިތު ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދި  ކަމަށް  ނެތް  އޮޅިފައެއް  ތާޢީދު ންނަށްވެސް  ާބއްވަން  މާހެފުމެއް  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  ކައުންސިލަރ ސައިފް 

ގެ ކުރައްވާ ކަމަށާއި މިކަން ކުރަންވާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން އޭ 

ނާއި އަންހެނުންނަށް ަބއިވެރިވެވޭ ގޮތަށް ފުޓްސެލް މުާބރާތެއް އަދި ވޮލީ މުާބރާތެއް ރ ދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދަން އިތުރަށް ޒުވާނުން

 ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ކުނި   ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޠިމާ ވިދާޅުވީ ވެމްކ އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ގޭގެއިން ޭބރުކުރާ ކާބ ތަކެތި ހިމެނޭ

ގޮތްތަކަށް  އޮންނަ  މެދު  އިސްރާފުކުރުމާއި  ދީނީގޮތުން  ކަމަށާއި  ހ ދަންޖެހޭ  ފަދަގޮތްތަކެއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ފަހަރަށް  ދެވަނަ 

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޭބއްވުމަށް ޚިޔާލު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

ދުވަހެއް ރަމަޟާން މަހަށްތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ާބއްވާ މާހެފުމުގައި އެކި ސަރަހައްދުތައް އެކި ގަޑިތުގައި ބަންދުކުރުމުގެ ަބދަލުގައި ވަކި  

ޟަމީރު  އަހުމަދު  ކައުންސިލަރ  ޭބއްވުމަށް  ކުލަގަދަކޮށް  ހިސާެބއްގައި  ހުރިހާ  މާލޭގެ  ބަންދުކޮށް  ވަގުތެއްގައި  ވަކި  ކަނޑައަޅައި 

މުސްލިމް ިބދޭސީންނަށް ހާއްސަކޮށް ވަކި   %98ދިލެއްވިއެވެ. އަދި ރަމަޟާން މަސް ކުރިޔަށް އޮތްއިރު، މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ  އެ

އެޭބފުޅުން   ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތްތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވާ

ރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދީނީ ގޮތުންނާއި އަޙްލާގީ ގޮތުން އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތައް ކިޔާދިނުމަކީ މި ރަމަޟާން ކު

 މަހުގައި ކުރުން ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ތަޅުމުގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ތާއިދުކުރައްވާ މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު

. އަދި ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ފާހަގަކުރެއްވި ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ މުާބރާތްތައް ޭބއްވުމަށް ތާއިދުކުރައްވާކަމުގައެވެ

ފުލުހުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށާއި ވައްކަންކުރުމާއި ރ ދަވީއްލާ ވަގުތާއި މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް  

އެވެ. ދިމާކޮށް ފިހާރަތައް ތެޅުމާއި ގުޅިގެން މާލެތެރެ ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި  ކަމާެބހޭފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެދިލެއްވި

އާއި ަބއްދަލުކުރުމަށާއި ޓްރެފިކް ފްލ އަށް ުބރޫނާރާނޭ ގޮތްތައް ހ ދުމަށް އެމްޕީއެލް ގެ އިތުރުން   އަދި މާލެ ތެރެ ސާފުކުރުމަށް ވެމްކ 

ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  އަދި މާލޭގެ އަވަށްތަކުގެ ޖަމިއްޔާތަކަޢި  އެކުވެސް   ކަސްޓަމްސް އާއި 

މެދުވެރިކޮ ކްލަްބތައް  ކަމަށްވެސް  ހިސާުބތަކުގެ  މުހިންމު  ާބރުއެޅުމުގެ  ހިންގުމުމަށް  ހަރަކާތްތައް  އެކި  ހާއްސަކޮށް  ރ ދަމަހަށް  ށް 

 އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. 
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 ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ޭބއްވުމަށް ރާވާ މަދަހަ މުާބރާތާއި ބޭހޭގޮތުން ބުނެލަން އޮތީ، ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ އުމުރުފުރާ ތަކަށް 

އަހަރުންދަށަށް އިސްލާހުކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ ކަމަށް ކައުންސިލަރ ނިޒްލީ   12އަހަރުންދަށަށް އިން އުމުރުފުރާ    11ބަހާލާފައިވާއިރު  

އަހަރުން  12އަހަރާއި  9އަހަރާއި   6ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ އެހެން މުާބރާތްތަކުގައިވެސް އުމުރުފުރާތައް ަބހާލެވިފައިވަނީ 

 ންސިލަރ ނިޒްލީ ރަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދަށަށް ކަމަށްވެސް ކައު

ގެ  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ކަމަށާއި  ޕްރޮގްރާމެއް  ކާމިޔާުބ  އަކީ  ޕްރޮގްރާމް  ކައިގެން'  އެކީ  'އެންމެން  ފެށި  އަހަރު  މިދިޔަ  ސިޓީގައި  މާލޭ 

ބަލާލުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށާއި   މޭސްތިރިންނާއި ަބއްދަލުކޮށް އެކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެވޭނީ ކޮންކަހަލަ ސަޕ ޓެއްތ 

ފައި މިގޮތަށް ދެންނެވީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ މާލެތެރޭގައި ނުކައި ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ކާލާނެ އެއްޗެއް ލިިބފައި ނުވާ މީހުން ކަމަށްވެ

ށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާއު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮށްދެވޭ ކަމެއް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އެޭބފުޅުން ދެކޭތީ ކަމަ

ލާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު ދެއްވި ޚިޔާލަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ތަންކޮޅެއް ކުރިޔާލާ ވަކި ދުވަހެއް އިޢު

 ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާއު އެދިލެއްވިއެވެ. 

 ގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، އެއްދުވަސް ކަނޑައެޅުމަކީ އެހާ ޕްރެކްޓިކަލް ގޮތެއްކަމަށް މާހެފުން ާބއްވާނެ ދުވަސްތަކާއި

ދުވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ޚިޔާލު   6ދާއިރާއަށް ަބހާލައިގެން    6ދުވަހަށް ނުވަތަ    3ނުވެދާނެ ކަމަށާއި ަބދަލުގައި  

 ދެއްވެވިއެވެ. 

މަދު ޟަމީރު ވަނީ ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ނަމާދަށް ދެވޭނެ ލުއި ގޮތްތަކެއް ހ ދުމަކީ ކައުންސިލަރ އަހު

ރ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ، ހިރަފުހުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލަ 

ޝުޖާ މިކަމުގެ އިްބރާހީމް  ވިދާޅުވީ  ޝުޖާއު  އިްބރާހީމް  ކައުންސިލަރ  ދެއްވަމުން  ޖަވާުބ  މިކަމަށް  އެދިލައްވާފައެވެ.  އަރިހުން  އުގެ 

ހަފްތާތެރޭ ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ހައްލުތަކެއް ލިިބލައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި   2މަޝްވަރާތައް ކުރެވުމުންދާ ކަމަށާއި އުއްމީދުކުރައްވަނީ  

ތިރީގަ ޓަވަރެއްގެ  މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށްވެސް  ކޮންމެ  މެދު  ހަމަޖެއްސުމާއި  އިންތިޒާމް  ނަމާދުކުރުމުގެ  ހުސްިބމުގައި  އޮންނަ  އި 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ހިންމު ރ ދަމަހު ކޮންމެ މިސްކިތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ރ ދަވީލއްލުމަށް ކާއެއްޗެހި އެތުރުމަށް މޭޒުތައް ފ ރުކޮށްދިނުމަކީ މު

 މަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމެއް ކަ

 ކައުންސިލު ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް 

 ކުޑަކުދިންނަށް   ތެރޭގައި  ކަންތައްތަކުގެ  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ހާއްޞަކޮށްގެން  ރަމަޟާންމަހަށް  ކަރުދާހާއެއްގޮތަށް   ހުށަހެޅިފައިވާ

 މަދަހަ   ރާވައިގެން  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ހާއްޞަކޮށްގެން  ދަށައް  އަހަރުން  12  ދަށާއި  އަހަރުން  9  ދަށާއި  އަހަރުން  6  ހާއްޞަކޮށްގެން

 އިސްލާމިކް  ،ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް  މުާބރާތެއް  ޤުރުޢާން  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ފަރާތްތަކާ  އެދޭ  ހެޔޮ  ، ގެންދިއުމާއި  ކުރިއަށް  މުާބރާތެއް

 ، ހަމަޖެއްސުމާއި   އިންތިޒާމްތައް  ދެވޭނެ  ދަރުސް  މިސްކިތެއްގައި  ހުރިހާ  މާލޭގެ  ފަހުނަމާދަށް  އަސުރު  މަޝްވަރާކޮށްގެން  މިނިސްޓްރީއާ

 ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ   ކާބ ތަކެތި  ވީއްލުމަށް  ރ ދަ  ފަރާތްތަކަށް  ނެތް  ފ ރުންތެރިކަން  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ކުރިން  މީގެ  ޖަމާއަތަކުން  އަމިއްލަ

 އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލުން  ގެންދިއުށް  ކުރިއަށް  ކާމިޔާުބކަމާއެކު  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ދާނަމަ  ކުރިއަށް  އެކަން  ަބލައި  ދޭތ   ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމް

 ފަރާތްތަކަށް   ނެތް  ފުދުންތެރިކަން  ނުދާނަމަ  ކުރިއަށް   ޕްރޮގްރާމް   އެ  އަދި  ދިނުން  އެހީތެރިކަން  އެކަމަށް  ފާހަގަކޮށް  ންކަންއޮތްކަ  ދެވެން

 ރ ދަ   ފަރާތްތަކުން  އަމިއްލަ  ،ކުރުމާއި  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  އިންތިޒާމް  ަބލައިއެކަން  ގޮތްތައް  ދެވޭނެ  އެހީތެރިކަން  ވީއްލުމަށް  ރ ދަ

 ، ކުރުމާއި  މަސައްކަތް  ފ ރުކޮށްދިނުމަށް  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ތަކެތި  ފަދަ   މޭޒު  ގޮނޑި  ޭބނުންވާ  ހަމަޖައްސަވާއިރު  ންތިޒާމްއި  ވީއްލުމުގެ

 ރޭވުމާއި   މުާބރާތްތަކެއް  ކުޅިވަރުގެ  މަހެއްކަމުން  އުޅޭ  ކަސްރަތުކޮށް  ކުޅެ  ކުޅިވަރު  ފަރާތްތަކުން  ރާގެއުމުރުފު  އެކި  ޭބފުޅުންނާއި  ޒުވާން

 އެކަން   ކަމަށްވަނީނަމަ  ޭބއްވޭ  މުާބރާތްތަކެއް  ފަދަ  ތިންމުގ ލި  ދިވެހިވަންތަ  އަދި  ވޮލީމުާބރާތެއް  ،ފ ރ  ަބއި  ފ ރ  ،ޓްސަލްފު  އެގޮތުން

 ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  ކުނިމެނޭޖް  ،ކުރުމަށާއި  ޒީނަތްތެރި  މާލެތެރެ  ރ ދަމަހަށް  ،ކުރުމަށާއި  އެކަން  ކުރެވޭނަމަ  ަބލައި  ގޮތްތަކެއް  ކުރެވޭނެ

 އިޢުލާންކޮށްގެން  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަރުތީުބ  ޭބއްވުން  މާހެފުން  ާބއްވާ  ކުރިން  އައުމުގެ  މަސް  ރ ދަ  ގޮތުން  ސަގާފަތެއްގެ   ދިވެހިންގެ  ،ރޭވުމާއި

 ނިކުމެލާ  ގަޑީގައި  ހަވީރު  އާއިލާތައް  ކުޑަކުދިންނާއި   އަދި  ދިނުމަށާއި  ފުރުޞަތު  ކުރުމުގެ  ބަންދު  މަގު  މާހެފުމަށް  ދުވަސްތަކުގައި  އެ

 ހަނި  ،ރ ޑްސް  އިނަރ  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  މަގުތައް  ޮބޑެތި  ދުވަހެއްގައި  ކަނޑައެޅޭ  ހަފްތާއަކުވެސް  ކޮންމެ  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  އުޅޭނެ

 ރަމަޟާން  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ކަމެއް  މިހުރިހާ  ދިނުން  ފުރުޞަތު  ބަންދުކުރުމަށް  ަބލައި  ގ ޅިތައް   ލުއި  ޓްރެފިކް  ހުންނަ  ގޮތަށް  ގ ޅިތައް

 މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ވުމުގެތައްޔާރީތައް  މަހަށް

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި
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ކުރިއަށް   އިންތިޒާމް  ކުރުމާއި  ތަރުތީުބ  ކަންތައްތައް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ޚާއްޞަކޮށްގެން  މަހަށް  ރަމަޟާން މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ 

ޭބފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމެޓީއެއް ނަގާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް، މެންަބރުންގެ   5ގެންދިއުމަށް  

ސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ކައުންގޮތުގައި ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް، ކައުންސިލަރ އިްބރާޙިމް ޝުޖާއު، ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ،  

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ   ،އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށްއަދި ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކަނޑައަޅެމަށް  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

  ފަރާތްތައް   ހުރި   ޝައުޤްވެރިކަން   ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް   މަޝްރޫޢުތައް   ބައެއް   ހިމެނޭ   ންގައި ޕްލޭ   އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް  .6

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަރުދާހާމެދު   އިންވެސްޓްމަންޓް   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހުޅުވާލުމަށް   ހ ދުމަށް 

 

 ތަޅުމަށް  ކުރުގޮތަކަށް  މޭޔަރ   ރިޔާސަތުން  ކުރުންތައް   ފާސްކުރި،  ކަމުން  ކަންތައްތައް  އައި   ފާސްކުރެވިގެން  ދުވަސްތަކުގައި  އެކި  ކަމަކީ  މި

  .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 ގޮތުގައި   ޑިރެކްޓަރސްގެ   އޮފް  ބ ޑް  އަދި   ކަމަށާއި  ފާސްކުރެވިފައިވާ  ގައި  2021  ސެޕްޓެމްަބރ  19  އުފައްދަން  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  ސިޓީ  މާލޭ

 ޭބނުންވާ  އުފެއްދުމަށް  ކޮމްޕެނީ  ގައި  2021  އޮކްޓ ަބރ  26  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ   ރިޔާސަތުން  ކަމަށް   ފާސްކުރެވުނު  ބ ޑެއް

  މޭޔަރ   ނުލިޭބކަން  ކުރިއެރުމެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ޖެހެންދެންވެސް  މިއަދާ   ކަމަށާއި  ހުށަހެޅުނު  އިދާރާއަށް  ކަމާެބހޭ  ލިޔެކިއުންތައް

  ިބޒްނަސް   ހިމެނޭގޮތައް  ފަރާތްތައް  ތިއްެބވި  ގޮތުގައި  ގެ  ޑިރެކްޓަރސް  އޮފް  ބ ޑް  ނިންމީ  ންސިލުންކައު  އެހެންކަމުން.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

  .ވިދާޅުވިއެވެ މޭޔަރ ރިޔާސަތުން ކަމަށް ކުރުމަށް ފ މިއުލޭޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގޮތުން ވަގުތީ އުފައްދާ ޔުނިޓެއް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

  އަދާހަމައަށްވެސް   ކަމަށާއި  ފޮނުވާފައިވާ  ސިޓީ  އެކު  ހުރުމާއި   ލަސްތަކެއް  މިކަމުގައި   މިނިސްޓްރީއަށް  އިކޮނޮމިކް  ގައި  2022  ޖެނުއަރީ 26

 ކުރިޔަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް،  ފާސްކުރީ  ކައުންސިލުން  ގައި  2022  ފްެބރުއަރީ  9  އަދި.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ  މޭޔަރ  ނުލިޭބކަން  ޖަވާެބއް  އެކަމުގެ

 ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ތައްޔާރުކޮށް  ވ ކްތައް  ޕޭޕާރ  ހަވާލުކޮށްގެން  ީބޑީޔޫތައް  ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއްކަމާއި  ކޮން  ތަންތަނާއި  ގެންދާނެ

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މޭޔަރ ރިޔާސަތުން ކަމަށް
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 ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި   ިބޑަށް   ހ ދުމަށް  ސްޓަރުން އިންވެ  ގުޅިގެން  ނިންމުމާއި  ނިންމި  ފަހުން  އެންމެ  ހުށަހެޅުމަކީ  މި  މިއަދުގެ  އެގޮތުން

 އިންވެސްޓްމަންޓް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި  މައްސަލައެއް  ހުށަހެޅުނު  ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  ވ ކްތައް   ޕޭޕަރ  ހުރިހާ  ބޭނުންވާނެ

  .އެދިލެއްވިއެވެ މޭޔަރ ރިޔާސަތުން ނިންމަވާދެއްވުމަށް ގޮތެއް މެދު ކަރުދާހާއި

 

 މި  ހިސާަބށް   މިހާ  ނުލިިބ  އެއްާބރުލުން  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  އުފެއްދުމަށް  ކުންފުނި  ވިދާޅުވީ  ނަރީޝް  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ  ގުޅިގެން  މިކަމާއި

  ކަމުގައިވިޔަސް   ނުަބއްދަލުކުރެވު  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  ތަކުރާރުކޮށް  ކަމަށާއި  ހިތާމަކުރާކަމެއް  ޖެހުނުކަމީ   އަންނަން  ކައުންސިލް

 ފާސްކުރުމަށް އިންގޮތަށް ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މިހާރު އަދި. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ ނުލިޭބކަން  ކުރިއެރުމެއް  އެއްވެސް

  .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 

 ރޭގައި   ލިިބލެއްވީ  ކަރުދާސް  ވިދާޅުވީ  ފާތިހް   ސައިފް  މުހައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ގުޅޭގޮތުން  ކަރުދާހާއި  އިންވެސްޓްމަންޓް   ހުށަހެޅުއްވި

 ނުލިޭބކަމަށާއި  ވަގުތު   ދަންނަވަން  އެއްޗެއް  ވިސްނާލާ  ގުޅޭގޮތުން  މިކަމާއި  ކިޔާލާ  ކަރުދާސް  ތެރޭގައި  ކުރުމުއްދަތެއްގެ  މިހާ  ކަމަށާއި

 ސަރުކާރުގެ   މައި  ޕޮލިސީތައް  ކައުންސިލްތަކުގެ  އިތުރުން  މީގެ.  އެދިލެއްވިއެވެ  އަރިހުން  މޭޔަރގެ  ދެއްވުމަށް   ސަމާލުކަން  މިކަމަށް

 މިނިސްޓްރީގެ  ހައުސިންގ  ޤާއިމުކުރުމުގައި  ވިލިމާލޭގައި  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ  500  ކަމަށާއި  ވާންވާނެ  އެލައިޑް  ޕޮލިސީތަކާއި  ސްޓްރެޓެޖީއާއި

'  ކޮންސަލްޓަންސް  ޕަްބލިކް'  ކަންކަމުގައި  ހުރި  ކަރުދާހުގައި  އަދި.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ  ޭބނުންވާކަން  ަބލާލަން  ކޮަބއިކަންވެސް  ކީޕްލޭންތަކަ

  .އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ ކަމަށް މުހިންމު ނެގުމުގެ

 

 ކަމަށާއި   ކަންކަން  ފާސްވެފައިވާ  ކައުންސިލުން  އަދި  ހިމެނިފައިވާ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން   ސްޓްރެޓެޖިކް  ކަންކަމަކީ  ހުރި   ޑޮކިއުމަންޓްގައި  މި

 ގުޅޭގޮތުން  އާއި  ވިލިމާލެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  އަލީ  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ތާއިދުކުރައްވާ  ފާސްކުރަން  އިންގޮތަށް  ކަރުދާސް  މި

 ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ކަންކަން  ރާވާފައިވާ  ގެނައުމަށް  ހައްލު  އެކަމަށް  އަޑުއަހައިގެން  ރައްޔިތުންގެ  ވިލިމާލޭ  ކަންކަމަކީ  ހިމެނޭ  ރުދާހުގައިކަ

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ އަލީ ނަހުލާ

  އެއްވެސް   މާލޭގައި  އުޅުއްވާތީ  ކެންޕޭނުކުރުމުގައި  ރާއްޖެތެރެއަށް  އަށް  2023  ނުވާކަމަށާއި  ކޮށްދެވިފައި  ކަމެއް  އެއްވެސް   އަށް   އެމްޑީޕީ

 ކަންކަމުގެ  ހިމަނާފައިވާ  ންގައިޕްލޭ  އެކްޝަން  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ރަޝާދު  ސައީދާ  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ނުގެންދެވޭ  ކުރިޔަކަށް  ކަމެއް

  .ވިދާޅުވިއެވެ  ރަޝާދު  ސައީދާ  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ދެރައެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  ލިޭބ  ރައްޔިތުންނަށް  އެއީ  ލަސްވާނަމަ  ފާސްވުން  ކަރުދާސްތައް
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  ފަރާތަކީ  ދަންނަވާ  ފަހުަބސް  ކަންތައްތަކުގައި  ގެ  ހައުސިންގ  ހާއްސަކޮށް  ކަމުގައިވިޔަސް  ކުރިޔަށްދިޔަ  އެކުލަވާލައިގެން  ކަރުދާސްތައް

 ފާހަގަކުރުމުން   އެކަން  ކައުންސިލަރަކުވެސް  ކޮންމެ   ވާނަމަ  މައްސަލައެއް  އެއްވެސް  ކަރުދާހުގައި  ކަމަށާއި   ޖުމްހޫރިއްޔާ   ރައީސުލް

 ޝުޖާއު  އިްބރާހީމް  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ރައްވާތާއިދުކު  ހުށަހެޅުމަށް  މި  ފާހަގަކުރައްވާ  ކުރެވޭނެކަން  ތިލަ  އެކަންތައް  ހަމައަށް  ރައްޔިތުންނާ

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 

 ބިންގާ   އަލަށް  ރައްޔިތަކަށް  އެއްވެސް  މާލޭގެ  އަހަރުތެރޭގައިވެސް   3  ނިމިދިޔަ  ވާނޭފަދައިން  އިޢްތިފާގު  ކައުންސިލަރުންވެސް   6  އެމްޑީޕީގެ

  އެއްވެސް  ހޮވި   ކޮށްގެން  އިންތިހާބު   ރައްޔިތުން  މާލޭގެ  މިކަމުގައި  އަދި  ނެތްކަމަށާއި  އެއް  ހައުސިންގ  އެއްވެސް   ހެދުނު  އަލަށް  އެޅިގެން

 އޮންނާނީ  ކަރުދާހުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި .  ވިދާޅުވިއެވެ  ނަރީޝް  އަހުމަދު  މޭޔަރ   ޑެޕިއުޓީ  ނެތްކަމަށް  މަޝްވަރާކޮށްފައި  ކައުންސިލަރަކާއި

 ނަރީޝް  އަހުމަދު  މޭޔަރ   ޑޕިއުޓީ  ކަމަށްވެސް  ނ ންނާނެ  ވާހަކައެއް  ދެކެވުނު   އަލަށް  މުޅިން  ކަމަށާއި  ކަންކަން  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ

  .އެދިލެއްވިއެވެ އަރިހުން ކައުންސިލަރުންގެ ހުރިހާ ފާސްކޮށްލަދެއްވުމަށް އޮތްގޮތަށް  ކަރުދާސް  މި އަދި. ވިދާޅުވިއެވެ

 ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 ރިޔާސަތުން ،  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކަރުދާސް  އިންވެސްޓްމަންޓް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޖަލްސާއަށް

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އަޣްލަިބއްޔަތުން މެންަބރުންގެ  ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ އެއްސެވުމުން ވ ޓަށް

 ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ   .7

ނޮވެމްަބރު   2މާލޭގެ މަގުތައް ތަރުތީުބ ކުރެއްވުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއްދީގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލުން ކުރައްވާކަމަށާއި  

ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވި، މަގުމަތީގައި ޕެލެޓް ެބހެއްޓޭނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި   25ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވި    2021

ގުޅޭ  މިކަމާއި  އެކު  އޮތުމާއި  ކުރިޔަށް  މަސް  ރަމަޟާން  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން  ކަމަށް  ކުރައްވާ  މަސައްކަތްތަކެއް 

ނެތްނަމަ  ފަދަތަކެތި  ޕެލެޓް  ތަކަކީ  ސަރަހައްދު  ަބއެއް  އަދި  އެދިލެއްވިއެވެ.  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މުނިސިޕަލް  ކުރުމަށް  މަޝްވަރާތައް 

ތަންތަން ކަމަށާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޕެލެޓް ެބހެއްޓުމުގެ ަބދަލުގައި އިތުރު  ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށްފަހު އާއްމު އިޢުލާނެއް ކޮށް   ދަތިތައްހުރި

އަންލޯޑިންގ  ލޯޑިންގ  ތަންތަނުގައި  މިފަދަ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން  ކަމެއްކަމަށް  މުހިންމު  ހޯދަދިނުމަކީ  ހައްލު 
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އް ހަދާ، ހަރުކޮށް ވަކި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން  ކުރިޔަށް ގެންދެވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ ރޯދަމަސް އަންނަން ވާއިރަށް މާލެތެރެއިން ޯބޑުތަކެ

 ޕެލެޓް ފެނުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ހިޔާލް ދެއްވެވިއެވެ.  

ނޑާލާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމާއި މަހަކު އެއްފަހަރު ާބއްވާ މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މެދުކަ

ރާނެ އަވަށު ަބއްދަލުވުންތަކާއި އަހަރަކު ދެފަހަރު ޭބއްވުމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުންވެސް ޭބއްވުމަށް މަސައްކަތްކު 

 މަވާލިއެވެ.ކަމުގައި ދެންނަވަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިން

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:00 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 ޢަލީ  ނަހުލާ  އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 05 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 އައިފާން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާަަ ކައުންސިލަރ

 09 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 11 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 13 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ 

 02 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 03 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ( ޗުއްޓީގައި) ކައުންސިލަރ
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ފެުބރުވަރީ 23

 15 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02 މުޤްޞިތު ޒުަބއިރު  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


