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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    42  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 މާރިޗް  CRJ-04/2022/42 : 02 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:36ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

     11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    41  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ފެުބރުވަރީ  23 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ތަމަ ަބއްދަލުވުން ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ަބއްދަލުކުރުމަށް އަހަރަކު ާބއްވަންޖެހޭ ދެ ަބއްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ފުރަ
 ާބއްވާނެ ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން.

   . އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4
 ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނައިޓްމާކެޓު ޭބއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5
 މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދެ މާރުކޭޓު ހިންގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .6
  ޢާއްމު ފަރާތްތަކުން މަގު ަބންދުކޮށްގެން މާހެފުން ާބއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުން.

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .7
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  42ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

ނަހުލާ   މެދުތެރޭން  ކައުންސިލަރ  ދައުރުގެ  ވިދާޅުވީ  ތަރައްޤީއަށް   2022މާރިޗް    01އަލީ  އަންހެނުންގެ  ދިޔަ  ވަކިވެގެން  ގައި 

އެޭބފުޅާގެ  ދިޔައީތީ  ވަކިވެގެން  ތެރޭން  މެދު  ދައުރުގެ  ވިލިމާލެ  ވ.އިރ    / އީމާން  އައިމިނަތު  މެންަބރު  ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ޅަން ޭބނުންވާތީ އެކަން ހުށަހަޅަން ޭބނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އާއިލާއަށް އެލަވެންސެއް ދިނުމަށް ހުށަހަ

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެންގެ  ދިޔަ  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  ގާތުން  ނުހަނު  ކައުންސިލާ  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  މުޙައްމަދު ޞައިފް  ކައުންސިލަރ 

ގުޅިގެން   ދިޔުމާ  ވަކިވެގެން  އީމާ  މެންަބރު  ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  ގޮތުން ސުކޫތެއް ކައުންމަސައްކަތް  ހަނދާންކޮށްލުމުގެ  އެކަން  ސިލުގައި 

 ގެންނަން ހުށަހަޅާލަން ޭބނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެޖެންޑާ  އެކު  އައިޓަމްއާ  ހުށަހެޅުއްވި  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  އެަބއޮތް  އެކަން  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން 

 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން    17ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްެބވި  

 ފާސްވިއެވެ.    އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ އާންމު ރަސްމީ ވަނަ 42 ދައުރުގެ ވަނަ 04

ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެނަްބރު އީމާންގެ ހަނދާނުގައި އެއް   ވަރަށް ހިތާމަވެރިގޮތަކަށް ވަކިވެގެން ދިޔަ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

 މިނެޓުގެ ސުކޫތަކަށް ދަންނަވާލެއްވިއެވެ. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    41  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ބުރުވަރީ ފެ   23 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  41  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ   މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  23

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

 ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  41  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު   ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  23  ނެތުމުން

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  17ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ ޖަލްސާގެ
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އެންމެ ފުރަތަމަ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންަބރު 

ވަކިވެގެން ދިޔަ ދިއުމަކީ ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކަރުނައަޅާ ރ  ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އީމާން  

 އެކަމުގައި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްވާނީ ކޮށްދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެ  އީމާން   އައިމިނަތު   އަލްމަރުހޫމާ   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   ވިލިމާލޭ   ކޮމެޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   ސިޓީގެ   މާލޭ 

 ލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ( ރ ނަހު) ކައުންސިލަ   އާއިލާއަށް އެލެވެންސްއެއް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ގޮތަކަ ކުއްލި  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  އަލީ  ނަހުލާ  މެދުތެރޭން  ކައުންސިލަރ  ދައުރުގެ  ތަރައްޤީއަށް  ށް  އަންހެނުންގެ  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލެ 

ގެން މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންަބރު ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް އެކެއް މާރޗުގައިވަނީ ވަރަށް ހިތާމެވެރި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެ

އަހަރުގެ ކުއްޖަކާ އަދި ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ވަރަށް ތުއްތު ދެ ކުދިން   ގޮއްސަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް ކުޑަ ކުޑަ ދެ ކުދިން ހަ 

ގެ އެަބތިިބ ކަމަށާއި ދައުރުގެ ކުރިން މިހާޮބޑު ހާދިސާއެއް ހިނގާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ

ރުފިޔާގެ އެލަވެންސްއެއް ދިނުން އެއީ ވަރަށް އެދޭ ކަމަކަށް   5000ލުން  މެންަބރު ވަކިވެގެން ދިޔައީތީ އާއިލާއަށްޓަކައި މިކައުންސި

 އެކަން ފާސްކޮށް ދިނުމަށް ކައުންސިލް ފްލ ރއަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ވާތީ ކައުންސިލުން 

ރުފިޔާގެ އެލަވެންސެއް ދޭ    5000ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކޮންމެ މަހަކު  

އި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދައުރު ހަމަވަންދެކަށް އެ އެލަވެންސް މެދުކަނޑާލުމެއް ނެތި ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްވެއްޖެނަމަ ސަރުކާރުގަ

 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި އެލް.ޖީ.އޭގައިވެސް ދަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވަކިވެގެން  ދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަ

ދި ދިޔަ އީމާންއަށް ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަށް ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރައްވާ ހާލު އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާ އަމިއްލަ ނަން އަ

އާ ނަމުގައި  އެހެންކަމުން ކައުންސިލްގެ  ކަމަށާއި  ދަރިއެއް  އަގުހުރި  ވަރަށް  ދިޔައީ  ގެއްލިގެން  ދެންނެވިއެވެ.  ތައުޒުޔާ  އިލާއަށް 

 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަކީ ވަރަށް ަބލައިގަންނަ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 
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 ހުޅުމާލޭގައި   އީމާން   އައިމިނަތު  އަލްމަރުހޫމާ  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ  ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ސިޓީގެ  މާލޭ

 ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ސިޓީގެ  މާލޭ،  ނިޔާވެފައިވާތީ  އެކްސިޑެންޓެއްގައި  ނުރައްކާތެރި  ހިނގާދިޔަ

 އާއިލާއަށް  މަރްހޫމާގެ  ހަމަވަންދެން  ދައުރު  ދުވަހުގެ  އަހަރު  05  އެލަވެންސް  ރުފިޔާގެ  5000/-   ދިޔަ  ލިެބމުން  ަބރުންނަށްމެން

 މިއަދުގެ   އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދި  ދިނުމަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ސަރުކާރަށް  މެދުކެނޑުމެއްނެތި

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި

  ބައްދަލުވުން   ފުރަތަމަ   ތެރެއިން   ބައްދަލުވުމުގެ   ދެ   ބާއްވަންޖެހޭ   އަހަރަކު   ބައްދަލުކުރުމަށް   ރައްޔިތުންނަށް   ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުގައި  .3

 ) އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ (   . ކަނޑައެޅުން   ތާރީޚު   ބާއްވާނެ 

 . ގޮތް   ދިޔަ   ކުރިޔަށް   މަޝްވަރާ   ޖަލްސާގައި   ކައުންސިލް 

ވިދާޅުވީ   މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން  ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ  ގޮތުން  ގުޅޭ  މައްސަލައާ  ހުރިހާ މި  ވަރަށް ސަރީހަކޮށް  ޤާނޫނުގައި  ލާމަރުކަޒީ 

ގެ ރައްޔިތުންނާ އަހަރަކު ދެ ފަހަރު ޤާނޫނީ  ސަރަޙައްދުހުތިޞާސް ހިނގާ ކައުންސިލްތަކުން އެ ރަށެއްގެ ނުނީ އެ ކައުންސިލެއްގެ އި

ވާހަކަ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ަބއްދަލުވުން ާބއްވަން ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރަނީ ފެުބރުއަރީ ަބއްދަލުވުން ާބއްވަންޖެހޭ  

.އޭ އިންވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނޫނީ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެލް.ޖީ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި ދާ ހާލަތުގައި އެ ޑެޑްލައިންތައް އެޕްލައި ނުވާނެ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  

ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ހުރިހާ  ހާލަތު ރަނގަޅުވާ ވަރަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް 

މީހުންނަށްވުރެވެސް ގިނައިން މިހާރު ަބއްދަލުވުންތައް ގައިދުރުކަމާއެކު މާސްކު   50ރެސްޓްރިކްޝަންތަކެއް ލުއި ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށާއި  

ށްފިއްޔާ ދެ ވަނަ ަބއްދަލުވުމާ މާ ކާއިރި ވެދާނެ އަޅައިގެން ޭބއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން މާ ޮބޑަށް ލަސްކޮ

މާރޗް މަހު ނުޭބއްވިޖެނަމަ ކައިރިވެދާނެ ކަމަށާއި ރ ދަ މަހު    ކަމަށާއި ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމާ ކައިރިއަށް

ނީ މެއި މަހު ކަމަށާއި މޭ މަހު ަބއްދަލުވުން ަބއްދަލުވުން ާބއްވަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން އެންމެ އަވަހަށްވެސް ޭބއްވޭ

 ާބއްވާ އަނެއްކާ އެއް މަސް ފަހުން ޤާނޫނުގައި ުބނާ ދެވަނަ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ ޭބނުމަކީ 

ން ަބއްދަލުވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އެ ަބއްދަލުވުންތަކުގައި އެ އަންނަ ކަންކަމަށް އަމަލުކޮށް އަނެއްކާ ހަތަރު ފަސް މަސް ފަހު

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް  ކުރިން  ދިއުމުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައިދޭން ރ ދަ މަހުގެ  ކައިރިވެގެން  ަބއްދަލުވުން  ދެ 
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ގޮވާލާތަނުން އެންމެން   ރަށްތަކުގައި  ތާރީޚެއްގައި ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން ާބއްވަން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ރަށްރަށާ މާލެ އާ ތަފާތު ކަމަށާއި

ހުރިހާ  އައިސް އެކަންކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށާއި މާލެ އެއާ ތަފާތުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގައި އާާބދީ ޮބޑުވެ ތަނުގެ ޖާގައިގެ ތަފާތާ މި

ރިން ފަހަރު ޭބއްވީ އަވަށްތައް ވަކިން ކަމަށާއި ކަމެއްގެ ސަަބުބން ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމުގައި ދަތިތަކެއް އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކު

ރަ  މިފަހަރު ޭބނުންވަނީ އެއް ަބއްދަލުވުމެއް މުޅި މާލެ ރިޕްރެޒެންޓްކުރާ ފ މިއުލާއެއް ނެރެގެން ާބއްވަން ކަމަށާއި ވިސްނާ ގޮތަކީ އަށާ

ގެން ވިހި ޭބފުޅުން ހ އްދަވާނީ ކަމަށާއި ދޒައިރާ އޮތް އިރު ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ މަސައްކަތް ކުރައްވައި

އޭރުން ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރައްޔިތުންނަށް މުޅި މާލެ ރިޕްރެޒެންޓް ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  

މާލެ ރިޕްރެޒެންޓްވާ ގޮތަށް އެއް ަބއްދަލުވުން ާބއްވާ ނަންތައް ލިޔެވި ކޮންފާރމް ހާޒިރީ  ލިސްޓަކާ އެކު  ރައްޔިތުންނާ އެކު މުޅި 

  ނެގިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިން ސަތޭކަ ފަސް ދޮޅަސް މީހުންނާއެކު ގައިދުރުކަމާއެކު ސުކޫލެއްގެ ހ ލުގައި ނޫނީ ލޮނުޒިޔާރަތް

އި ޤާނޫނުގައި ަބޖެޓް  ޕާރކު ނޫނީ ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ނަމަވެސް އެއް ަބއްދަލުވުން ޭބއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ަބއްދަލުވުމުގަ

  ފާސްކުރުން ނޫނީ އަހަރީ ޕްލޭން ފަދަ ޤާނޫނުގައި ހުރި ކަންތައްތަކެއް އެކަންކަން ކުރަން އެންމެ އައުލާކަން ޮބޑު ގޮތެއްގައި ފެންނަނީ 

 މި ަބއްދަލުވުން މުޅި މާލެ ރެޕްރެޒެންޓްވާ ގޮތަށް އެއް ަބއްދަލުވުން ާބއްވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރ ދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން

 ާބއްވާ ޤާނޫނީ އިޖްރާއަތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   

ޭބއްވުން މުޙިއްމު  ަބއްދަލުވުން  މި  ކުރެއްވި ގޮތަށް ރ ދަ މަސް ކުރިން  ވިދާޅުވީ މޭޔަރ ފާހަގަ  އައިފާން  އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ 

 ތި ދުވަހު ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  މާރިޗް ވާ ުބރާސްފަ 24ކަމަށާއި އެ ގޮތުން 

ލް ކުރެއްވުމުން ވަރަށް ޮބޑަށް ޭބނުންހިފޭނެކަމަށް އުކައުންސިލަރ އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ފަދައިން ރ ދަ މަހުގެ ކުރިޔަށް މިަބއްދަލުވުން ޝެޑި

ފާތިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެ ފަރާތުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް  ވެ. ރ ދަމަހުގައި ސިޓީ ކައުންސިލް 

މާހެ ރައްޔިތުންނަށް  ދާނެކަމަށާއި  ލިިބގެން  ފުރުސަތު  ކޮށްލުމުގެ  ކޮމެންޓްއެއް  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ާބއްވައި ގުޅޭގޮތުން  ފުމެއް 

 މަދު ސައިފް ފާތިޙް މިހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުކުރެވިއެވެ.  މިދެކަންތައްތައް ކުރޭވެނެކަމަށް ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލަރ މުޙައް

ތާއިދުކުރެވިއެވެ. ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ޢަލީ    ނަހުލާވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހު މިަބއްދަލުވުން ޭބވުމަށް ކައުންސިލަރ    2022މާރިޗު    24

ފާހަގަކޮށް   އޮންނާނެކަން  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވިލިމާލެ  އެކީ  ވުމާ  ތަނަކަށް  އޮންނަ  ވަކިން  ގިނަ   20އަކީ  އަދަދު  ވުރެ  މީހުންނަށް 

 އެދިލެއްވިއެވެ.  ޢަލީ ނަހުލާކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ 



6 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

އަދަދު   ވިދާޅުވީ  ނަރީޝު  އަޙްމަދުޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ   ަބދަލުގައި ކައުންސިލަރުންނަށް  އެޅުމުގެ  ކަޑަ  މިަބއްދަލުވުންތަކަށް ވަކި އަދަދެއް 

ތައް ދޫކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް، ވަގުތުގެ ކުރިން ލިސްޓް ހިއްސާކުރެވުމުން ސީޓިން އެރޭންޖްމެންޓްސް އަދި މާހެފުމުގެ ތައްޔާރީ 

ކަމަ ދާނެ  ފައްސޭހަވެގެން  ޭބނުންވާނެކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް  ަބއިވެރިވާން  ރައްޔިތުން  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ކުރެއްވުމުން  އިސްތިހާރު  ށާއި 

 އަޙްމަދުފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިަބއްދަލުވުމަށް ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ރަގަނޅުކަމެއް ނޫންކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  

 ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ނަރީޝު

، މަހުގެ މެދުތެރެޔަށް ަބއްދަލުވުން   2022މާރިޗު    17ރ ދަމަސް ފެށޭއިރު ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ވަގުތެއް ނުވާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށް  

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ނާޡިމް  ރީޙާން މަރްޔަމްޭބއްވުމަށް ކައުންސިލަރ 

އިސްތިހާރުކުރުމަ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ  މިަބއްދަލުވުން  ނޫންކަމަށާއި  ކުރަންޖެހޭކަމެއް  ކަނޑައެޅުމަކީ  އަދަދު  ށް މިަބއްދަލުވުމަށް 

ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ އާއި އަޅާ ކިޔާއިރު އެހެނިހެން ރަށް ރަށުގައި އެރަށެއްގެ ތާޅަފިއްލި ގޮވާލުމުން   އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުކައުންސިލަރ  

ންމު ޑުއިވޭނެކަމަށާއި ހަމައެފަދައިން މާލެ ތެރޭގައި ޕިކަޕެއްގައި ތާޅަފިލި ހަރުކޮށްގެން މިަބއްދަލުވުން އިސްތިޙާރުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއަ

ދަދެއްގެ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދާހަމަޔަށް މިކައުންސިލުން ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތަށް ވަރަށް ގިނަ އަ  އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުކަމެއްކަމުގައި ކައުންސިލަރ  

ފ ރުކޮށްދެވޭގޮތް ކައުންސިލާހަމަޔަށް  ސިޓީ  ކަންތައްތައް  ކުރެވޭނެ  ރަނގަޅު  ވުރެ  މިއަށް  އަދި  ހިންހަމަޖެހިފަކަމަށާއި   ރައްޔިތުންވަނީ 

އްދަލުވުން ވިދާޅުވިއެވެ. މިަބ  އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުމަގުފަހިވާނީވެސް މިަބއްދަލުވުން އޮންނަ ތަނާއި ގަޑި ދުރާލާ އިނގިގެންކަމަށް ކައުންސިލަރ  

ތެރޭ  މާލެ  ހަރުކޮށްގެން  ލައުޑްސްޕީކަރ  ތާޅަފިލިއާއި  ޕިކަޕްތަކުގައި  އަދި  އެކު  ވަސީލައްތަކާއި  ކައުންސިލްގެ  ފުރިހަމަޔަށް  ވީހާވެސް 

ލުވުން ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ވަކި އަދަދަކަށް ނުަބލާ މިަބއްދަ  އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުއިސްތިހާރުކުރުމަށް ކައުންސިލަރ  

ލުވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށާއި މީގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވާނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން އެދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުން މިަބއްދަ

 އައިސް މުޅި މާލެ ސިޓީ ރެޕްރިޒެންޓް ވުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ން އޮތުމަކީ ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއައްވުރެ ގިނަ ޭބފުޅުން އަންނަށް ނަމަވެސް ކޮންފާރމްޑް ލިސްޓެއް އެަބއްދަލުވުމުގެ ކުރި

އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ބޭންދޭނެކަމަށް  ހަމަޖައްސާފައި  ވެސް  އެއިންތިޒާމް  ހަމަ  ނަމަ  ވަނީ  ވާކަމަށް  ޭބނުންފުޅު 

 އެޅިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީހުންގެ އަދަދެއް ކަޑަ   20މިަބއްދަލުވުމަށް މަދުވެގެން 
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ގެން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއް އެކައުންސިލަރެއްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ އޮތް ގުޅުން ދައްކަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކ ލް ސެންޓަރއެއް ހިންގާ

އިން ަބއްދަލުވުމަށް ރައްޔިތުން ވިޔަސް މޭޔަރ ހަމަޔަށް ލިސްޓް ގެނެސް ދެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެއަށް ވުރެ ގިނަ

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.ޟަމީރު  އަޙްމަދުއައުމަކީ ގ ސްކަމެއް ނޫންކަމަށް ތާއިދުކޮށް އެގޮތަށް ކައުންސިލަރ 

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 

 24، ަބއްދަލުވުން ފުރަތަމަ ތެރެއިން ަބއްދަލުވުމުގެ ދެ ާބއްވަންޖެހޭ އަހަރަކު ަބއްދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ަބޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި

ޭބއްވުމަށް    20މާރޗް ވާ ުބރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން   އެދި ރައްޔިތުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާހެފުމާއެކު 

ަބއިވެރިވެ  ،ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  އެއްސެވުމުން  އިއްތިފާޤުން ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ    ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

) އިދާރީގޮތުން  .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ދިނުމާމެދު   ހުއްދަ   ބޭއްވުމުގެ   ނައިޓްމާކެޓު   ޚާއްޞަކޮށްގެން   މަހަށް   ރަމަޟާން  .4

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ( 

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 

 ދިޔައީ  ޭބއްވިގެން  ނައިޓްމާރކެޓް  ޭބއްވުނު  ކުރިން  ވެފައި  ކުރާރަށަކައް  ވެރިކަން  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ   ދައްކަވަމުން  ވާހަކަ   މެދު  މައްސަލައާ   މި

 ކަމަށް  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ  ޖެހުނީވެސް  ސާފްކުރަން  ފަހުން  އޭގެ  އަދި  ކަމަށާއި  ލ މެއިންޓޭނެންސްކޮށް  ގޮތަކަށް  އާދައިގެ  ވަރަށް

 މިއައްވުރެ   އެވޮއިޑްކޮށް  މިކަންތައްތައް  ކަމަށާއި  ޭބރުމީހުން  ހައްތާވެސް  އުޅެނީ  މިކަމުގައި  އިތުރުން  މީގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ

  ޔަރ މޭ   ގޮތުގައި  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލްއިން   ސިޓީ  ގެންދިޔުމަކީ  ކުރިޔަށް  އިވެންޓްތައް  ފަދަ  މާކެޓް   ނައިޓް  ޒީނައްތެރިގޮތަކަށް

 . ވިއެވެވިދާޅު

 ރީތި ،  ސާފްތާހިރު  ދައްކަވައި  ނާމޫނާ  ތަކަށް  ކައުންސިލް   އެހެނިހެން  ކައުންސިލަކީ  ސިޓީ  މާލެ  ވިދާޅުވީ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ

 މަހާ  ރ ދަ   ޚާއްސަކޮށް  އަކީ   މާލެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކައުންސިލެއް  ޖެހޭނެ  ކަމަށްވާން  ޖެހޭތަނެއް  ހިފަހައްޓަން  ދަރަޖަ   އެއްގެ  ސިޓީ

 މިއަދާހަމަޔަށް  އަދި.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ  އަންނަކަން  ވިޔަފާރިކުރަން  ފަތުރުވެރިން  ރައްޔިތުންނާއި  ގިނަ  ވަރަށް  ރަށްރަށުން  އެކި  އެކި  ރިކޮށްކައި

. ވިދާޅުވިއެވެ   ކަމަށް  ފެނިވައިވާ  ނަތީޖާވެސް  މިކަމުގެ  ކަމަށާއި  ހުއްދަދެއްވާފައިވާ  ާބއްވަން   މާރކެޓް  ނައިޓް   ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވަރަށް

 ކައުންސިލް   ސިޓީ  ވިއްކާނީ  ގޮޅިތައްވެސް  ކަމަށާއި  ފަރާތުން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ާބއްވާނީ  ނައިޓްމާރކެޓް  ާބއްވާ   ދިމާކޮށް  ރ ދަމަހާ  މިފަހަރު

  އެންޓްރެންސް   ތަނާއި ،  ސްޓޭންޑާޑަކަށް  ރާކު  ގަޫބލް   އިން  ކައުންސިލް  ސިޓީ.  ހުށަހެޅުވިއެވެ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރަ  ޑެޕިއުޓީ  ކަމަށް
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 އިތުރުން   މީގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ކަމަށް   ކައުންސިލް  ސިޓީ  ބަލަހައްޓަންވަނީ  ގައިދުރުކަންވެސް  އަދި

 ނަރީޝު އަޙްމަދު މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ ކަމަށް ހުންނަންވާނެ އަދަދު ގޮޅިތަކުގެ ޚާއްސަ އަށް ސީ.ޑީ.ޑަްބލިއު  އަންހެނުންނަށާއި ޒުވާނުންނަށާއި

 ގޮޅިއެއްގައި   އެއްވެސް  މީގެ  އަދި  ނުލިބޭނެކަމަށާއި  ހުއްދައެއް  ވިޔަފާރިތަކަށް  ނޫން  ރެޖިސްޓާރޑް  މާރކެޓްގައި  މިނައިޓް.  ވިދާޅުވިއެވެ

 .އެވެވިދާޅުވި ނުހުރެވޭނެކަމަށް ޭބރުމީހަކަށް ވިއްކަންވެސް އެއްޗެއް އެހީތެރިއަކަށްވެސް

 . ވިދާޅުވިއެވެ ޢަލީ ނަހުލާ ކައުންސިލަރ ތާއިދުކުރައްވާކަމަށް ފުރިހަމަޔަށް ހުށަހެޅުމަށް ޑެޕިއުޓީގެ

 

 ޮބޑަށް   ވަރަށް  ހުށަހެޅުމަށް  މޭޔަރގެ  ޑެޕިއުޓީ   ވަނީނަމަވެސް  ތަފާތުވާކަމުގައި  ޚިޔާލްތައް  ތެރޭގައި  މެމްަބރުން  ކައުންސިލް  އާއްމުކޮށް

 ގިނަ   ވަރަށް  ގޮތާމެދު  ގެންދިޔަ  މާރކެޓް  ނައިޓް  ކުރީގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ތާއިދުކުރައްވާ

 ކައުންސިލަރ  ދިމާވިކަމަށް  މައްސަލަތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ސަަބުބން  ނުވުމުގެ  އ ރގަނައިޒް  އެތަން  ޝަކުވާހުރިކަމަށާއި  ރައްޔިތުން  އާންމު

 ޝަކުވާއާއި  ނުލިިބހުރިކަމުގެ  ކަރަންޓް  އެތަނުގައި  ވަންދެން  ދުވަސް  2  އިތުރުން  މީގެ  އަދި.  ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ  ފާތިޙް   ސައިފް  މުޙައްމަދު

 ސައިފް   ޙައްމަދުމު   ކައުންސިލަރ  ކަމަށްވެސް   ވިއްކާފަހުރި   ގޮޅިތައް  ގިނައިން  ވުރެ  އަދަދަށް  ލިިބފައިހުރި  މަޢުލޫމާތް  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ

 ކޮށްބޭނުން   ގޮތެއްގައި  ތަނަވަސް  އެޖާގަ  ގެންދިޔުމަށާއި  ކުރިޔަށް  އެވޮއިޑްކޮށް  ވެވޭނެގޮތަކަށް  އެޑްރެސް  ކަމެއް  މިހުރިހާ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް

 ކަމުގައި   ޭބނުންތެރިކަމެއް  ވަރަށް  ދެއްވުމަކީ  ފުރުސަތެއް  ވަކިން  އަންހެނުނަށް   އަދި  ޒުވާނުންނަށާއި،  ސީ.ޑީ.ޑަްބލިއު  ޚާއްސަކޮށް

 .  ވިދާޅުވިއެވެ ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ

 ދަމާލާފައި   ސަތަރިތައް  ގޮތަކަށް  އާދައިގެ  ވަރަށް  ދިޔައީ  ޭބއްވިގެން  މާރކެޓް  ނައިޓް  މިއަދާހަމަޔަށް  ވިދާޅުވީ  އައިފާން  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ

 އ ރގަނައިޒްކޮށް   އަދި  ފުރިހަމަޔަށް  މިއައްވުރެ   އަދި  ސާފްތާހިރުގޮތެއްގައި  މިއައްވުރެ  ގައިހަޤީގަތު  ކަމަށާއި  ގޮތެއްގައި  ނުތާހިރު  ވަރަށް

 . ތާއިދުކުރެއްވިއެވެ ހުށަހެޅުމަށް މޭޔަރގެ ޑެޕިއުޓީ ވިދާޅުވެ  ކުރިޔަށްދާންޖެހޭނެކަމަށް މިކަން

 ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މޭޔަރެއް  ޑެޕިއުޓީ  ހުރި   އެއްވިސްނުމެއްގައި  ރައްޔިތުންނާއި  ސިޓީ  މާލެ  ވިދާޅުވީ  ޟަމީރު   އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ

 .   ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާ ޑެޕިއުޓީއަށް ލިބިފައވާތީ

 ކައުންސިލު ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

ނައިޓްމާކެޓު ޭބއްވުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތައް   ޚާއްޞަކޮށްގެން  މަހަށް  މަޟާންއެޗް.ޕީ.އޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަ

މާއި ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ގޮޅިތައް ދޫކުރާއިރު ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަގޮޅިތައް ކަނޑައެޅު

ޅިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ގޮޅިތައް ހަދައި ގޮޅިތައް ދޫކުރުމުގައި ރެޖިސްޓަރޑް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ޚާއްޞަކުރާ ގޮ 
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އަކު ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަނުދިނުމަށާއި ދޫކުރެވޭ ގޮޅިތަކުގައި އެއްޗެހި ވިއްކުމާއި އަދި އެހީތެރިއަކަށްވެސް ިބދޭސީ

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި   ،ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށްއެދި  ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ޝަރުތުކޮށް ނައިޓްމާކެޓް ޭބއްވުމަށް  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   ހިންގުމާމެދު   މާރުކޭޓު   ދެ   ޚާއްޞަކޮށްގެން   މަހަށް   ރަމަޟާން   ސަރަހައްދެއްގައި   ދެ   މާލޭގެ  .5

  

 ދުރު   ވީހާވެސް  ދެމާރކެޓް  ދެސަރަހައްދެއްގައި  ަބދަލުގައި  ނައިޓްމާރކެޓެއްގެ  މިފަހަރުމި މައްސަލައާ މެދު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ  

  ރ ދަމަސް   މުޅި  ދޫކުރެވިގެން  ށްކުއްޔަ  ދަށުން  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ހަރުކޮށް  ޓެންޓްތައް  ރަނގަޅުފެންވަރެގައި  ސަރަޙައްދެއްގައި 

 .ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ފުރުސަތު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ގައިކައުންސިލު ދިނުމަށް ޔާރުކޮށްތައް ގޮތުން ފަސޭހަކުރުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްކޮށް

 ޭބއްވުމަށް   ނުތިެބވޭނެގޮތަށް  ކުރަން  މަސައްކަތް  ިބދޭސީން  މާރކެޓްތަކުގައިވެސް  ނައިޓް  ާބއްވާ  ސަރަހައްދެއްގައި  2  ދެންނެވިފައިވާ

 .  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ފާއިޒު މުޙައްމަދު ނާޡިމާ މަރްޔަމް ކައުންސިލަރ

 މަގުފަހިކޮށްގެން  ކުރެވޭނެގޮތަށް  މަސައްކަތް  ިބދޭސީންނަށް  މާރުކޭޓެއްގައި  އެއްވެސް   ހިންގާ  ދަށުން  ެބލުމުގެ  ކައުންސިލް   ސިޓީ  މާލެ

 . ވިދާޅުވިއެވެ މޭޔަރ ނުވާނެކަމަށް

 ސިޓީ   އަދި   މޭޔަރ   އިރު  ފާސްކުރައްވާ  ކައުންސިލްއިން  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  އޮތް  ކުރިޔަށް  ވިދާޅުވީ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ

 ދިނުންކަމަށާއި  ފުރުސަތު  ވެވޭނެގޮތަކަށް  ތަނަވަސް  ޖާގަ  ދިވެހީންނަށް  އެއްަބސްވާކަމަކީ   އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުން  ހުރިހާ  ކައުންސިލް

 އަދި.  ކުރުންކަމަށެވެ  މަސައްކަތް  ދިވެހިން  ހަމައެކަނި  ދެމާރކެޓްގައި  ދިޔަ  ދެންނެވިގެން   ކުރަންވާނީ  ތުވެސްޝަރު  ކައުންސިލުން  ސިޓީ

 ފުޅާދާއިރާއެއްގެ  އެންމެ  މަގުފަހިކޮށްދެވޭނެ  ފުރުސަތު  ވިއްކުމުގެ  އެއްޗެހި  ާބވަތުގެ  މޭވާގެ   ތަރުކާރީއާއި  ގެންނަ  ރައްރަށުން  ހަމަޔާއެކީ

 ދެސަރަހައްދެއްގައި   މިގޮތަށް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ކަމަށް  ވެގެންދިޔުން  ގޮތުގައި  ކައުންސިލެއްގެ  ކޮށްދެއްވާމަގުފަހި

 . ދެންނެވިއެވެ ތާއިދުކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުން ހުރިހާ އެގޮތަށް ކުރައްވާކަމަށާއި ތާއީދު ފުރިހަމައަށް ވަރަށް ހުޅުވާލުމަށް މާރކެޓް

  

 ކުރިން   މީގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ޟަމީރު  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ނެތްކަމަށް  ޭބނުމެއް  ހެދުމުގެ  ޤަވާއިދެއް  ޤާނޫނެއް  ނުކުރެވޭ  ތަންފީޒް

  ވިޔަސް   ދެއްވިކަމުގައި  ފާސް  ޖެހި  ފޮޓ   ވާކަމަށާއި  ހެދިފައި  އެގްރިމެންޓް  އެއްަބސްވެފައި  ނުޭބތިއްުބމަށް  ިބދޭސީން  ދައުރުގައިވެސް

 ސަރުކާރުގައި   ނިމިދިޔަ  ކުރިން.  ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ  ޟަމީރު  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ނުވާކަމެއްކަމަށް  ތަންފީޒް  އެކަންވަނީ
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 ނެރުނު  ރެސްޓ ރެންޓްތަކުން  އަދި  ހޮޓާ  ސޭޓުންނާއި  ިބދޭސީން  ސަރުކާރުގައި  ޤައްޔޫމްގެ  އަްބދުލް  ޔާމީން هللاއަްބދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ކަންވުމުގެ  މިހެން. ވިދާޅުވިއެވެ ޟަމީރު އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ ނުވާނެކަމަށް ތިެބވިގެން ގޮތުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ިބދޭސީންނަށް ކަމަށާއި

 ވުމަށްހުއްޓުވާލެއް  ކަންތައްތައް  ދާ  މިގޮތަށް  ވިދާޅުވެ  މީހަކަމަށް  ދިވެހި  ހ ދަނީ   ލާރި  ސޮއިކޮށްގެން  ގޮތުގައި  ޕާޓްނަރެއްގެ  ސްލީޕިން  ސަަބުބން

 .ގޮވާލެއްވިއެވެ ކައުންސިލަށް  ޟަމީރު އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ

 

 މިރ ދަމަހުގެ   ސީއަށް.ޑީ.ޑަްބލިއު  އަދި  ޒުވާނުންނަށާއި ،  އަންހެނުންނަށާއި  އެއްފަދައިން  ހުށަހެޅުމާ  ހުށަހެޅުއްވި  ނައިޓްމާކެޓަށް  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ

 .  ސުވާލްކުރެއްވިއެވެ ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް ކައުންސިލަރ  ލިބޭނެތ  ޖާގަ ގޮޅިއަށް މާރުކެޓް

 

 ސްޓެރެޓެޖިކް   ކައުންސިލް  ހުރިކަމަށާއި  ގަސްތުކޮށްގެން   ފ ލްވާގޮތަށް  ކެޓަގަރީތަކަށް  ދެންނެވިގެންދިޔަ  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  ގެންދަވާ  ކުރިޔަށް

 ދެއްވައިގެން  އިސްކަމެއް  ޚާއްސަ  ފުރުސަތައް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ސީއަށް.ޑީ.ޑަްބލިއު  އަދި   ޒުވާނުން،  އަންހެނުން   ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން

 އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ހުށަހެޅިގެންދާނެކަމަށް  ހުށަހެޅުންތައް   މަތިން  އެގޮތުގެ   ލަފާދެއްވާކަމަށާއި  މޭޔަރ  ސިޓީ  މާލެ  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް

 . ވިދާޅުވިއެވެ ނަރީޝު

 ކައުންސިލު ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 ހުށަހެޅުނު  އެދި  ހިންގުމަށް   މާރުކޭޓު  ދެ   ވަގުތީ  ވިއްކުމަށް  މޭވާ  ތަރުކާރީއާއި  ސަރަހައްދެއްގައި  ދެ  މާލޭގެ  ޚާއްޞަކޮށްގެން   މަހަށް  ޟާންރަމަ

 މިހުށަހެޅުން  އިއްތިފާޤުން  މެންަބރުންގެ  ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް

 .ފާސްވިއެވެ

 . ކަނޑައެޅުން   ދުވަސްތައް   ބާއްވާނެ   މާހެފުން   ބަންދުކޮށްގެން   މަގު   ފަރާތްތަކުން   ޢާއްމު  .6

 ދިނުމުގެ  އުފާވެރިކަން  މާހެފުމުގެ   ރައްޔިތުންނަށް  ަބންދުކޮށްގެން  މަގުތައް  ގޮތަކަށް  ތާށިނުވާ ކަހަލަ  ޓްރެފިކް  މައިމަގުތައް ނުހިމަނާ  ޮބޑެތި

. ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ  މޭޔަރ  ދާނެކަމަށް  ފަސޭހަވެގެން  ނިންމަވާލެއްވުމުން  ތެރޭގައި  ކައުންސިލަރުން  ގެންދިޔުމަށް   ކުރިޔަށް  ގޮތުން

 . އެދިލެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ކަޑައަޅުއްވައި ފަހުކޮޅުގައި މަހުގެ ދުވަހެއް 4 ންކަމުންއެހެ

 ރަމީޒް   އާދަމް  ކައުންސިލަރ  ޭބއްވުމަށް  މާހިފުމެއް  30  އަދި  29،  26،  25  މަހުގެ  މާރިޗު  ގޮތުން  ކިޔުމުގެ  މަރުހަާބ  ރ ދަމަހަށް

 . ހުށަހެޅުއްވިއެވެ
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  ެބހޭ  ތާކާއި  އާމްޚިދުމަތް.  ތާއިދްކުރެއްވިއެވެ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ދުވަހަށް  4  ހުށަހެޅުއްވި  ރަމީޒް  އާދަމް  ކައުންސިލަރ

 ކަމަށާއި   ގެންދިޔުން  ކުރިޔަށް  މާހިފުންތައް  މަގުތަކުގައި  ކުދި  ގޮތަކަށް  ނުވާނެ   ާބރުޮބޑު  ގޮތަކީ  އެއްަބސްވެފައިވާ  ވަރާކުރެވިމަޝް  ކޮމިޓީގައި

 ޓްރެފިކް   އެފުރުސަތު  ހާލެތެއްގައި  އެދިޖެ  ޭބއްވުމަށް  ބަންދުކޮށްގެން  މަގުތަކުގައި  ނޫން  ާބރުޮބޑު  ރައްޔިތުން  އިތުރުން  ދުވަހުގެ  4  އަދި

. އެވެވިދާޅުވި  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެކަމަށް  ދެއްވާނެގޮތް  މަގުފަހިކޮށް  މަޝްވަރާކޮށްގެން  އާއި  ޕޮލިސް

 ތަކާއި   ދުމަތްޚި.އާމް  އެހީތެރކަމާއެކީ  ޕޮލިސްގެ   ދާގޮތަކަށް  ވެގެން  ލުއިފަސޭހަ  ރައްޔިތުންނަށް  ދާއިރުގައި  ބަންދުކުރެވިގެން  މަގުތައް  އަދި

 .ވިދާޅުވިއެވެ ތަރުތީްބކޮށްދެއްވުމަށް ކަންތައްތައް ަބއިން ެބހޭ

 ކައުންސިލު ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

ގޮތުން   ކިޔުމުގެ  މަރުހަާބ  މަހަށް  ާބއްވާނެ   މާހެފުން  ފަރާތްތަކުން   ޢާއްމުރަމަޟާން  ަބންދުކޮށްގެން  ގޮތަށް  ނުހިމެނޭ  މައިމަގުތައް 

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް   ،އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް    30އަދި    29،  26،  25ދުވަސްތަކަކީ މާރޗް މަހުގެ  

 ށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.މިހުއިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން  .7

  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
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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 މާރިޗް 02

 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

 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


