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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    43  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 މާރިޗް  CRJ-04/2022/43 : 09 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    42  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މާރިޗު  02 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ރާކޮށް ގޮތެއް  އެޑްސްޓަރ ގްލ ަބލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅޭ ރިޕ ޓާމެދު މަޝްވަ

 ނިންމުން.  

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. 

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  43ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  މާލޭއެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމުން    ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ  

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.  އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ އާންމު ރަސްމީ ވަނަ 43 ދައުރުގެ

ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    42  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މާރިޗް     02 .02
 ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  42  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  02

 ގެންނަން ނެތުމުންއިސްލާހެއް    އެއްވެސް   ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއް މަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  42  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  02

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  17ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

 މުން.  އެޑްސްޓަރ ގްލ ބަލްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓާ ގުޅޭ ރިޕ ޓާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން  .03

 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ މާލޭ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގްލ ބަލްއިން ޑްސްޓަރދައްކަވަމުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އެމި މައްސަލައަށް ވާހަކަ 

ކުރެވޭ   ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ރިޕ ޓާމެދު  ގުޅޭ  އޮޑިޓާ  މެނޭޖްމަންޓް ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  ހިންގުން  އިދާރީ  ކަމަށާއި 

ޓެޖިކް ޕްލޭންގައި ހަރުދަނާ އިދާރީ ހިންގުން ޤާއިމް ކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރަ

ކުރެވިފަ ކަމަށް ވާތީ  އޮޑިޓެއް ހެދުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް  ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިންޑިޕެންޑެންޓްކޮށް މެނޭޖްމަންޓް  އިވާ މަސައްކަތްތައް 

ކަމަށް ވިދާޅުވި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މަސައްކަތެއް  އޭގައިވާ ހުށަހެޅުންތައް ދަންނަވާލަން  އެވެ. މި ރިޕ ޓުގައިވާ މައިގަނޑު އުސްއަލިތަކާއި 

 އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

 ހާންލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ކާމިޔާްބ މެނޭޖްމަންޓު އޮޑިޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރ ރީ 

މަސައްކަތް   ުބރަ  ކުރެއްވި  މުނިސިޕަލްޓީ ނާޒިމް  މާލޭ  ޒަމާނުންސުރެ  ބަލާލީމަ  ރިޕ ޓަށް  އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ޝުކުރު  ފާހަގަކުރައްވާ 

ށާއި ޒަމާނުންސުރެ ކައުންސިލްއާ ހަމައަށް އައިއިރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައި ހުރި އުނި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަ 

ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ދާއިރާތަކަކީ އެއާ  އެކުއެކީ ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ 
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ން ވެގެކޮަބއިކަމާއި އެއާއެކު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ތަމްރީންތަކަކީ ކޮަބއިކަން ވަރަށް ޮބޑަށް ސާފް

ރާއްޖެ ކަންކަމާއެކު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ރިޕ ޓުގައި  އެންޑ ޒްކޮށްދެއްވާ  ކައުންސިލުން  ރިޕ ޓް  އޮޑިޓް  މި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އާއި ގޮސްފިކަމުގައި 

ލުން ރާއްޖެއިން ޭބރުން ތައުލީމީ ފުރުޞަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހ ދާދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެ ޭބފުޅުންނާ އެކު ކައުންސި

ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޓްރެއިންގ އެއްަބސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކައުންސިލް ފްލ އިން ފާސްކޮށްދިނުން އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކ ޕަރޭޓް   ތަކުގެ ތެރޭގައި މެނޭޖްމަންޓު އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ލީޑަރޝިޕްގެ ދާއިރާއިން ކ ޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށާއި

ޓާއި ޑައިރެކްޓަރ ޓްރެއިނިންގއަކީ ހާއްޞަކޮށް ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގާ ޓެރެއިނިންގއެއް ކަމަށާއި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަން 

ސާއި ޓްރެއިނިންގ އެއް ކަމަށާއި އެމ ޝަނަލް އިންޓަލިޖެން  ލީޑަރޝިޕް އެގްޒެކިއުޝަން އެއީ ސެކްޝަން ހެޑުންނަށް ހާއްޞަކޮށްފައިވާ

ރާމާއި ހިއުމަން ރިސ ސްމެނޭޖްމަންޓްވެސް ކިޔަވާ ދޭ ކަމަށާއި މިޑްލްމެނޭޖްމަންޓް އެއީ ޔުނިޓް ހެޑުންނަށް ސްޕަވައިޒަރީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގް 

އިވެސް  ކޮންފްލިކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ވ ރކްޝޮޕްއަކާއި ލީޑިންގ އެމ ޝަނަލް އިންޓަރލިޖެންސް މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގަ

މަށް އަދި ރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކާއި އިދާރާތަކުގައިވެސް އެންމެ އިސްކަންދީގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްކަ 

އްގައި ކަންކަން އަންނަ އިމ ޝަންސްތައް ކޮންޓްރ ލްކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މިދިމާވާ ކަންކަމުގައި  

އެަބހުރި ކަމަށް   ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ދެން އެންމެ ދަށް ފަންތީގައި ތިއްެބވި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްޞަ ކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް 

ޖްމަންޓުން ފަނަރަ ވިދާޅުވިއެވެ. ލީޑަރޝިޕް ދާއިރާގައި ހަ ެބޖެއް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓުން ާބރަ ެބޗެއް މިޑްލް މެނޭ

ސް  ެބޗެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތައުލީމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ކުރު ޓްރެއިނިންގ ފުރުޞަތުތަކަށްވެ 

ގާޑެނިންގ  ޕްލަންިބންގ  ކާޕެންޓްރީ  އަދި  އިންޖިނައިރިންގ  އިލިކްޓްރިކަލް  އިންޖިނިއަރިން  މެކޭނިކަލް  ތެރޭގައި  ސައުންޑް   އޭގެ 

އާކިޓެކްޗަރ   އޮފް  ެބޗިލަރ  ތެރޭގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ޑިގްރީ  ކަމަށާއި  އެަބހުރި  ކ ސްތަކެއް  ސިވިލް މެނޭޖްމަންޓުގެ  އޮފް  ެބޗްލަރ 

 ހުރިހާ އިންޖިނިއަރ ކ ސްތަކެއް އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހުރިހާ ހ ދުންތަކަކީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާ ވަކިވަކިން ަބއްދަލުކޮށް

ަބލާ މިވަގު މަސައްކަތެއްތ   ކުރަނީ ކޮން  ަބއްދަލުކޮށް މަސައްކަތް ހިނގާ ގޮތާއި  ވަކިވަކިން  ތު ކައުންސިލަށް މަދުވާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާ 

 ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓުގެ ތެރެއިން މެނޭޖްކުރެވޭނެ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު 

ންސިލުގައި ތިއްެބވި ހ ދައިދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ މޭޔަރކަމުގެ ދަށުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކައު

މަށްޓަކާ މުވައްޒަފުންނަށް މިވަރުގެ ތައުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު ހ ދަދޭން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރަން ފުރުަބތު ދެއްވި ކަ

ޮބޑަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ ޝުކުރުއަދާ ކުރާ ކަމަށާއި ޙާއްޞަކ ސް މި މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލަރ ރީހާންކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ވަރަށް  

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ުބރަކޮށް  ވަރަށް  އޮޑިޓަކީ  މި  ަބލާލުމުން  އޮޑިޓް  ޕާފ މެންސް  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ޞައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ 

ކުރުމަ ހަރުދަނާ  ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ  ކަމަށާއި  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  މަސައްކަތެއްކަން  ކައުންސިލަރުން ކުރެވިފައިވާ  ދައުރުގެ  މި  ށްޓަކައި 

ހިންގުމަށްފަހު އޮޑިޓެއް  މެނޭޖްމަންޓް  އެއީ  ކަމަށާއި  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ  ކަންތައްތަކެއް  ޕްލޭންގައިވެސް  މޭޔަރގެ   އިންތިހާުބވެގެން 

 ސްޓާފުންނަށް ޭބނުންވާ ރިސ ސަސްއާ  ކައުންސިލުގެ މުޅި ސްޓްރަކްޗަރ އެއްކޮށް ހަވާލުވި މަސައްކަތާ އެކަށޭނަ ގޮތަކަށް ތަރުތީުބކޮށް އަދި

ތް ފަންޑިންގއާ އަދި ޓްރެއިނިންގ ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ކޮންމެވެސް ޭބސިސްއެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ކުރިއަށްދިއުމަކީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮ

މައްޗަށް   ޭބސިސްގެ  އެ  އެހެންކަމުން  ކަކަމަށާއި  ހުރިހާ  ގޮތުގެ  ހުރި  ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ  ނެގިގެން މިހާރު  ވަކިވަކިން  މެއް 

ލްީބޑީގައި އެނަލައިޒްކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓެއްގެ ޭބފުޅުންނާ މި ފާމްއިން ވާހަކަދެއްކި ކަން އިނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ

 އެއް ޑިޕާޓްމަންޓާ އަނެއް ޑިޕާޓްމަންޓާ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދިޔައިރު އެޭބފުޅުން ވަކިވަކިން ހުރިހާ ސްޓާފުންނާ ވާހަކަ ދައްކާ ކޮަބއިތ 

އެކްސްޕްލ ރ ކުރެވި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިވް ޕްރޮސީޖާރސް ޤާއިމް ހުރި ގުޅުން މަސައްކަތްތައް ލަސްވަނީ ކީއްވެތ    ހުރިހާ ކަމެއް 

އި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވާ ކުރެވުފައިވާ ކަމަށާއި އިޖްރާއަތްތައް ޕްރޮސެސްތައް އުޞޫލްތައް ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް މި ރިޕ ތުގަ

މިކަން ގާތުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޕ ޓުގައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންސްއާއެއްކޮށް ކުރިއަށްދެވޭނެ ގޮތެއް ހ ދަންޖެހޭ ކަމަށާއި  

ގައިގެން އެކަން ަބއްލަވާ އޭގެ ޕްރޮގްރެސް  މޭޔަރ ަބއްލަވައިގެން ަބދަލުތައް ގެނައުން އ ވަރސީކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކޮމެޓީއެއް ނަމަވެސް ނަ

ކޮން  ޕްރިއޮރިޓީއަކީ  އަދި  ހުރީ  ކުރަން  ކޮންކަންތައްތަކެއްކަން  އިސްލާހުކުރެވުނީ  ކަންތައްތަކެއްކަން  ކޮންކޮން  ކަމަށާއި   އިނގެންވާނެ 

 ކަންތައްތަކެއްކަން ަބއްލަވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ވިދާޅުވީ   ޢަލީ  ނަހުލާ  ހެދިފައިވާ ކައުންސިލަރ  ކަމަށާއި  ތާއީދުކުރައްވާ  ފުރިހަމައަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ހުށަހެޅުއްވި  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ 

ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހާލަތު  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކެއްގެ  ހުރިހާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  ހާލަތު  ކައުންސިލުގެ  މިހާރުގެ  އޮޑިޓްއަކީ  މެނޭޖްމަންޓް 

މިފަދަ ނީ ކޮންކޮން ދާއިރާތަކަކުންކަން ރިސ ސަސް މަދުވަނީ ކޮންކޮން ދާއިރާތަކަކުންކަން  އިނގިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޓްރެއިނިންގ ލެކްވަ

ވިދާޅުވިއެވެ.   ޮބޑަށް ސާފްވާކަމަށް  ވަރަށް  އޮޑިޓުން  މެނޭޖްމަންޓް  ހެދިފައިމިވާ  މައުލޫމާތުތަކެއް  ޑީޓެއިލް  ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ  ސިޓީ 

ޭބ ސްކިލް  ދާއިރާތަކުން  މުހިއްމު  ޑިގްރީ ޚިދުމަތްތަކަށް  ކަމަށާއި  ފާހަގަވާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އޮޑިޓުން  ދައިރާތައް  ލެކްވާ  ނުންވާ 

ން ޕްރޮގްރާމްސްގެ ގޮތުގައި އާކިޓެކްޗަރ ސިވިލް އިންޖިނިއަރ ދެ ދާއިރާއަކުންވެސް ފަންނީ އެހީތެރިކަން މި ދެ ދާއިރާއިންވެސް ބޭނުންވާކަ

 ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އޮޑިޓުން ދައްކާ ކަމަށާއި މި ރިޕ ޓަށް ފުރިހަމައަށް 
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ގެ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕ ޓް ހެދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލު 

ނީ ކ އްޗެއްތ  ަބލާ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ަބލާ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ލެކްވަ

ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ބަލުމަށް ހެދި މެނޭޖްމަންޓް ކޮން ދާއިރާއަކުންތ  ަބލާ ކައުންސިލު އިދާރާގޮތް ހ ދާ ޓްރެއިނިންގސް ޭބނުންވަނީ  

ރ ރީހާން ކުރެއްވި ުބރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށް އޮޑިޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލަ

 ޮބޑަށް ތައުރީފްކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އްވި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމުގެ ތެރެއަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެ

އެއްކޮށް އިގޮތަށް ކ ޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އ ވަރސީކުރަން ކޮންމެ ހަމަހަކުން ހަމަހަކުން ރިވިއުކޮށް ރިޕ ޓެއްކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް މިދެަބ

 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ކައުންސިލަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ވިދާޅުވީ  ޟަމީރު  އަޙުމަދު  މި  ކައުންސިލަރ  ކަމަށާއި  ފަހުރުވެރިވާ  މަސައްކަތަށް  ުބރަ  ކުރެއްވި  ރީހާން  ރ 

ލިިބގެންދާ   ސަރވެންޓުންނަށް  ސިވިލް  ޮބޑަށް  ވުރެ  ކައުންސިލަރުންނަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތުން  ކަމަށް  ކުރާ  ފާހަގަ  ކުރިއެރުން 

ާބރުލުން ފާހަގަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލްގައި މުނިސިޕަލްޓީ މައިނ ރިޓީގައި ތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކައުންސިލަރުންނަށް މޭޔަރ ދެއްވާ އެއް

ސުޕަވައިޒަ މިހާރު  މުވައްޒަފުން  ތިިބ  ގޮތުގައި  މަސައްކަތްތެރިންގެ  އިދާރީ އިރުންފެށިގެން  މުވައްޒަފުންވެސް  ތިިބ  މަގާމުގައި  ރުންގެ 

ކުރައްވާ މަސައްކަތްކުރަން މޭޒް ދަށުގައި ތިއްެބވި ކަމަށާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް މީގެ ތެރެއިން ކުރިއެރުން ލިިބގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު

ރާ ކޮމެޓީ ދިޔައިރު އެ ކޮމެޓީގެ މެންަބރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިން ދައުރެއް އެންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގައި  އަންހެނުންގެ އެއްވެސް މާހައުލެއް ނެތް އިރުގައި މިއަދު  

އި ދެއްވީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް އެކަމަށް މޭޔަރއަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ދުވަހުގައި އެ ޭބފުޅުން މަސައްކަތްކުރާނެ މާހައުލެއް މެޔާރގެ ވެރިކަމުގަ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ކައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަ

އިޑެންޓިފައި ކުރުމަށްޓަކައި މިދައުރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން ހުރި މައްސަލަތައް އަ
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ޑުވާ ހާއްޞަކޮށް ކައުންސިލަރ ރީހާން އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ ެބއްލެވުމުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ހެދިގެން ދިޔައިރު ވަރަށް ކަންޮބ

ވިއެވެ. މި ރިޕ ޓު ދައުލަތުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހިއްޞާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެގާރަ އަހަރުގެ ދިގު ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއް

މެތަޑް   އެކިކަހަލަ  ތަކުގައި  ޑިޕާޓްމަންޓު  އެކި  ފާހަގަވަނީ  މިރިޕ ޓުން  އިރު  ވޭތުކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  މާލޭ  ރ ޓަ ޑޭތާރީހެއް 

މިއީ ކަންޮބޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ރިޕ ޓުން ފާހަގަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރގެ   ށް ވިދާޅުވިއެވެ.ކަން ކަމަސްޓ ރކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ

ޕްރޮގްރާމްގެ  ކުރާ  ޑިޖިޓަލް  ކައުންސިލު  ސިޓީ  މާލޭ  މަތިން  ގޮތުގެ  ޕްލޭންގައިވާ  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް  މަތިން  އިސްނެންގެވުމުގެ 

ރެވިފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ރިޕ ޓުގައި ހައްލުލިބިގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ތެރެއިން މިކަންތައްތަކަށް ފާހަގަކު 

ވެސް  ވުޒާރާތަކެއްގައި ލިޔެކިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ަބދަލުކުރުމަށް ޭބނުންކުރަނީ ޖެމްސް ސިސްޓަމްކަމަށާއި ރިޕ ޓުގައި ކުޑަ މަސައްކަތަކަށް

ގާކަން ފާހަގަ ކުރާއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެތައް ަބއިވަރު ޚިދުމަތްތަކެއް ދެމުންގެންދާ ކައުންސިލެއްގައި މި ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ނަ

އެކިކަހަލަ ސޮފްޓްވެއަރތައް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކުޑަ މަސައްކަތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު އޮތުމަކީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އާއް ޕ ޓަލްއެއް  ކަމަށާއި  ކިޔާ  މަގު  ފަސޭހަ  ަބއިގައި  ހުރިހާ މުޚިދުމަތްތަކާެބހޭ  ޕ ޓަލްއެއީ  ަބނޑޭރި  ކަމަށާއި  ގެންދާ  ބޭނުންކުރަމުން 

ދާއި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އޮންފޮމޭޝަން  ރިޕ ޓުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ގޭޓްވޭއެއް  ޭބނުންކުރާ  ހެދުމަށް  ޕޭމަންޓުތައް  ރާ ވުޒާރާއެއްގައިވެސް 

ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ާބރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ހިންގެވިއިރު އޮތް މޮޑަލްއެއް މިހާރު ހަރުދަނާ ކުރުމަ

 އޮންފޮމޭޝަން އިންޓަރނެޓުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރަންޖެހޭ ކަން ރިޕ ޓުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި  އޮންނަންނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މުޅި   ދާއިރާ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރައްވާފައިވާ  ފާހަގަ  ކަން  ނެތް  ސިސްޓަމްތައް  ފެންވަރުގެ  ރަނގަޅު 

ވެްބސައިޓުގެ   ކައުންސިލް ޑިޖިޓަލައިޒް ވެގެންދާއިރު މިހުރިހާ ކަންތައްތަކަށްވެސް ފީކަސް ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަމަށް ވާހަ ފެނިފައިނުވާ  ވެްބސައިޓެއް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  އައިއިރު  އިންތިހާުބވެގެން  ކައުންސިލަށް  އިރު  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ކަ 

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވެްބސައިޓް ރީޑިޒައިން ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މި ރިޕ ޓުގައި ހުރި ަބއެއްކަންކަމަށް މިހާރުވެސް ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ކަ

މިހުރިހާ ވިއެވެ.  ވިދާޅު ކަމަށާއި  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިތުރުވާންޖެހޭކަން  މުވައްޒަފުން  ހިދުމަތްދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކައުންޓަރުން  ހާއްސަކޮށް 

ކައުންސިލުގެ މޭން   ކަމަކަށް ސަރުކާރުގައި އެދެންޖެހޭ އިރު ސަރުކާރުން އިޖާަބ ނުދޭ ކަމީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ވަރ އިތުރު ކުރަން މިޖެހެނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މީހުން ނަގައިގެން ކަމަށާއި މިއީ ތާއަަބދު ޤަޫބލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް ޕަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިން ކައުންސިލް ހިންގަން ވަރަށް ޮބޑެތި ދަތިތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމަށާއި މި ކައުންސިލަށް

ންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅަމުން ގެންދާ ހުރަސްތައް ނައްތާލަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ޭބނު
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ގެން މެނޭޖްމަންޓު އޮޑިޓުން ުބނާ ގޮތް ކަމަށާއި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން އެއް އަހަރަށް މުވައްޒަފުން ނަގައި

 މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނޫން ކަ

ސިވިލް ސަރވިސް ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްާބރުލުން ދެއްވާ މުއައްސަސާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 

ފުރި    9އެކުލަވާލެވިފައިވާ އޮނިގަނޑު ދެވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެއްވިކަމަކު   އޮނިގަނޑު ވަނަ މަހަށް އެޅޭ އިރުގައި    10މަސް 

މިނިސްޓްރީއިން ސިޓީ  ފިނޭންސް  ބޭނުންވާއިރުގައި  މުވައްޒަފުން ނަގަން  މީގެއިތުރުން  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މޭޔަރ  ފާސްނުވާކަން 

ޔަށް ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓް އެޕްރޫވްކުރެވިކަމަކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހުރަސްތައް އަޅުއްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެލް.ޖ.އޭއިން ކުރި 

ވަރަށް  އިތުރުކުރުމަކީ  ސްޓާފުން  ަބލާނަމަ  އޮޑިޓްއަށް  މެނޭޖްމެންޓް  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ދެއްވާކަމަށް  އެޕްރޫވަލް  ގެންދިޔުމަށް 

ކު އެޔާއެ މުހިންކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކޮށް، މިކައުންސިލްއިން ޭބނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަށް ދިނުންކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމަ

ށް  މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓްގެ ރިޕ ޓް ހެދުނު ފަހުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ވަނީ އިންޕްރޫވް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނަ

ނެޓްވ ކް  އޮފީހެއްގައި  އެއްވެސް  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ެބހެއްޓި  ޕްރިންޓަރަތައް  ސްކޭނަރތަކާއި  ސިސްޓަމްތަކާއި  ކޮންޕިއުޓަރ  ފަހުގެ 

 ސަލައެއް ދިމާނުވާވަރަށް ކަންކަން ަބދަލު ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެްބސައިޓް މައް

ވިދާޅުވިއެވެ މޭޔަރ  ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާކަމަށް  ފިޔަވަހިވެސް  ދެވަނަ  ކަމަށާއި  ލ ންޗްކުރެވިފައި  ފިޔަވަހިގައި  ފުރަތަމަ  އެންމެ  . ވަނީ 

ންދާ ށަހެޅިފައިވާ ޓްރެއިނިންތައް ދިނުމަށް ގުޅިފައިވަނީ ސިންގަޕ ރގެ ޓްރެއިނިން އިންސްޓްޓިއުޝަންތަކެއް ކަމަށާއި މާލެއިން ކުރިޔަށް ގެހު

އަދި  ކޮމިޝަނުން  ސިވިލްސަރވިސް  ގެންދިޔުމަށް  ފޮނުވައިގެން  ޭބރަށް  ޓްރެއިނިންތަކަށް  ނުދެވޭ  މާލެއިން  ތަކާއި  ޓްރެއިނިންގ 

ސްޓްރީގެ އެއްާބރުލުން ބޭނުންވާކަމަށާއި މިޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ދާނީ ސިޓީ ކައުންސިލް ަބޖެޓުންކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ފިނޭންސްމިނި

ވައި މުވައްޒަފުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީންތަކާއި ތައުލީމީގޮތުންނާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ދެއް

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ސްޓާފުންނަކީ ކޮންމެވެސް ފެންވަރެއްގައި ތަމްރީން ދެވިފައިހުރި ަބޔަކަށް ހެދުމަކީ ކައުންސިލުން ވަރަށް މާލެ

 ޮބޑަށް އިސްކަންދެއްވާކަމެއް ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މޭޔަރ ލިިބގެން  ނަރީޝު    އަޙްމަދު  ޑެޕިއުޓީ  ފުރުސަތުތަކެއް  ހ ދުމުގެ  ތަމްރީން  މުޅިއަހަރަށް  ގޮތުން  ލުއިކުރެމުގެ  ަބޖެޓައް  ވިދާޅުވީ 

ޓީ ދާއިރުގައި ސިންގަޕ ރގެ ލެކްޗަރުން ރާއްޖެނެސްގެން ހިންގުމަށް އެއްަބސްވެފައި ވާކަމަށާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ފޮނުވައިފިނަމަ ސި

 ާބރު އެޅޭނެއެވެ. އަދި ކޮންޓިނިއޮސްކޮށް ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެމުންދާއިރު ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓަށް ވަރަށް ޮބޑަށް
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 މާލޭގެ ެބޗްތަކަށް މާލޭގެ ލެކްޗަރުން ޔުނިވަރސިޓީން ގެނެސްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެއްަބސް ވެފައިވާކަމަށާއި ރާއްޖެއިން ޭބރަން 

 މުން ދަތިތަކެއް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީހުން ފޮނުވާލު 20،  15އެއްފަހަރާ 

ވިދާޅުވީ މެނޭޖްމެންޓް ރިޕ ޓާއި އެކު މިދިމާވާ ދަތިތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްަބރުންނާއި   އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ކައުންސިލަރ  

ަބއްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމް ވާންޖެހޭނެކަމަށާއި މި ޑިޒައިނަރުން ނެތްކަން ފާހަގަކޮށް އެކު  އައިއިރު ސަރވަޔަރުން އަދި  ދައުރު ފެށިގެން 

އަޅުއްވާކަމަށް  ހުރަސްތައް  ކޮމިޝަނުން  ސަރވިސް  ސިވިލް  ނުވާވަރަށް  ކުރިމަތި  ހުރަސްތަކެއް  އިން  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މެނޭޖްމަން އޮތް  ތާއިދުކުރައްވާފައި  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  އެޑްރެސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ރިޕ ޓްގައި  އިތުރުން  ފާސްކޮށްދެއްވުމުގެ  އޮޑިޓް  ޓް 

މަށް ކުރެވިފައިވާ އުދަނގޫތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރައްވާ އުދަނގޫތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އެކޮމިޝަނާއި އެކު ަބއްދަލުވު

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުއެދޭކަމަށް ކައުންސިލަރ 

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 

ތައް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕ ޓް ފާސްކުރުމަށާއި ރިޕ ޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ރުމަށް ކ ޕަރޭޓް ކޮމެޓީއާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތްތައް އ ވަރސީ ކު

އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ަބއްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ  ކަމާގުޅޭ  ކޮމިޝަންއާއި  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގެންދިއުމާއެކު  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން 

ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް   ، އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށްމަސައްކަތް ކުރުމަށް   ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން  .5

ދާ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ފަސޭހަތަކެއް ދެއްވައި ހިނގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ނިންމަމުން

 ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެންމެ ފަހު ަބއްދަލުވުމުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ރެވެނިއު ފައިސާއިން މުވައްޒަފުނަށް

ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމި ކަމަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންއިން ސިޓީ ކައުންސިލަށް   1650ޓެންޑެންސް އެލަވަންސެއް އެއީ މަހަކު  އެ

މިއީ   ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ކަމަށް  އިރުޝާދުދެއްވި  ލިޔުމަށް  ސިޓީ  ޕޭކޮމިޝަނަށް  އަދި  ކަމަށާއި  ފޮނުވި  ސިޓީއެއް  މިކަންނުކުރުމުގެ 

 އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އޮނިގަނޑަށް ަބދަލު ނާނަކަމަކަށް ވެފައި ޕޭކޮމިޝަނަށް ލިޔަން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 

އިދާރީ  ލިޔެވި  ސިޓީ  މިއަދު  ވެސް  ޕޭކޮމިޝަނަށް  އެއްގޮތަށް  އިރުޝާދުތަކާއި  ނަމަވެސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ނުޖެހޭކަމެއްކަމަށް 

ކުރިޔަށްދާކަމަށް ހީވާގީ   މަސައްކަތްތައް  ހުރިހައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މައުލޫމާތަކީ  ދިޔަ  މިފާހަގަކުރެވިގެން  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ 
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ނެގޮތް މުވައްޒަފުންނަށް އިގެންޖެހޭނެ ކަމަކަށްވާތީ މައުލޫމާތައްޓަކައި ހިއްޞާކުރެއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޓެންޑެންސް އެލަވެންސް ލިޭބ

 ދިގުވެގެން ދިޔުމަކީ ހިތާހަމަހުރިކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިގޮތަށް 

 

އް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަދައިން ނައިޓް މާރކެޓްގައި އެކުލަވަންޖެހޭ ހުރިހައި ކަމެއް އެކުލަވާލެވިގެން ރަސްމީ ޢިއުލާނެ

ރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައި އެމަސައްކަތްކުރަމުން ދާކަމަށާއި ކުރިން މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކު

އާއްމު  ގޮޅިތަކާއެކީގައި  ޚާއްސަ  މެމްަބރުންނަށް  ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ  އަދި  އަންހެނުންނަށާއި  ޒުވާނުންނަށާއި،  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި 

ވަނަ ދުވަހުގައި   20ވިދާޅުވިއެވެ. މިމަހުގެ  ނަރީޝު    އަޙްމަދު އުޓީ މޭޔަރ  ރެޖިސްޓާރޑް ވިޔަފާރީތަކަށް ގޮޅިތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް ޑެޕި

ވޭނެ ދެންނެވި ނައިޓްމާރކެޓް  ހުރިހައި ކައުންސިލަރުން ނާއެކީގައި ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށާއި މިނައިޓް މާރކެޓަކީ މިހާތަނަށް މާލޭގައި ޭބއް

އަދި އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އެސް.ޖީ އާއެކީ ކުރިޔަށް ދާކަމަށް ޑެޕިއުޓީ   އެންމެ ރީތި އަދި ފުރިހަމަ އިވެންޓަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށާއި

މިނައިޓް މާރކެޓަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނަރީޝު    އަޙްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމަޔާއެކު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  ނަރީޝު    އަޙްމަދުމޭޔަރ  

 ކައުންސިލަރުންގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ވަނީ  މިހާރު  ދިޔަކަމަކު  ފެށިގެން  މަސައްކަތް  އަދި  ހަވާލުކުރެވިގެން  ަބޔަކަށް  މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ  މާރކޭޓެއް  ލ ކަލް  ވިލިމާލޭގައި 

މަށް މެދުކަނޑާލެވިފައި ކަމަށާއި މިހެން ވާން ޖެހުނީ ަބއެއް ފަރާތްތަކުގެ ހިންހަމަނުޖެހުމާއި ކަންޮބޑުވުންތައް އިތުރުވުމުގެ ސަަބުބން ކަ

އްކާލަން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިރޭ ވިލިމާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ަބއްދަލުވުމަކީ ލ ކަލް މާރކޭޓް އަދި ވިލިމާލޭގެ ިބންތަކުގެ ވާހަކަތައް ދަ

ގައި   8:30ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމެއް ކަމަށާއި އަދި ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. މިރޭ  

ކައުންސިލަރުން  ހުރިހާ  ދާނެކަމަށާއި  ކުރިޔަށް  ގޮތުގައި  ަބއްދަލުވުމެއްގެ  އިންޓްރެކްޓިވް  ަބއްދަލުވުން  މި  ސްކޫލްގައި  މުހިއްދީން 

ޔާރަތް ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި ާބއްވަން ގަސްތު ކުރައްވާ ަބއްދަލުވުން އޮންނާނީ ލޮނުޒި   24ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން  

މީހުންގެ ކޮންފާރމް އެޓެންޑީސް ލިސްޓެއް   20ޕާރކްގައި ކަމަށާއި މިއަދުންފެށިގެން ކޮންމެ ކައުންސިލަރެއް ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން  

 ތައްޔާރުކޮށް ދެއްވުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

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

 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ( ޗުއްޓީގައި) ކައުންސިލަރ 

 02 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ( ޗުއްޓީގައި) ކައުންސިލަރ
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 ޢަލީ  ނަހުލާ  އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 އައިފާން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ކައުންސިލަރ

 09 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 11 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް 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

 17 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 # 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


