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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    45  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 މާރިޗް  CRJ-04/2022/45 : 23 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:40ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

     11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    44  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މާރިޗު  16 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ހިއްޞާ ކައުންސިލަރުންނާ  މިންގަނޑުތައް  އިވެލުއޭޓްކުރާނެ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ކުރިއަށްގެންދާ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކޮށް  މާލޭ 

 ފާސްކުރުން. 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް މީޑިއާ ސެންޓަރ ހިންގާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .5
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  45ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

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

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   ކައުންސިލަރުންގެ  13ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި    އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު   ރަސްމީ  ވަނަ  45  ދައުރުގެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    44  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މާރިޗް     16 .02
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  44  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  16

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

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  44  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  16

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  13ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ހިއްޞާކޮށް   ކައުންސިލަރުންނާ   މިންގަނޑުތައް   އިވެލުއޭޓްކުރާނެ   ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ކުރިއަށްގެންދާ   ކައުންސިލުން   ސިޓީ   މާލޭ .03

 .  ފާސްކުރުން 

ޑޮކިއުމަންޓް ކައުންސިލަރުންނާ ޝެއަރ ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށާއި ތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިކަމާ ގުޅޭ  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާސަ

ކުރިއަށް ގެންދަނީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު  ަބއި ސްޓެޕް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ ެބހޭ މަރުހަލާތައް ސްޓެޕް 

ހު އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ފާސްކޮށްލަން  މެތޮޑޮލޮޖީ  އިވެލުއޭޝަން  އިސްލާހެއް ޭބނުންވަނީ  ކަހަލަ  އެއްވެސް  ޕޭޕަރަށް  ށަހެޅިފައިވާ 

 ބޭނުންފުޅުކަމަށް ވާނީނަމަ ނޫނީ އިސްލާހެއް ގެންނަން ޭބނުންފުޅުވަނީ ނަމަ ފާހަގަކޮށްލުން ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކަމަށާއި ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން   ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ަބލާލިން

އެންމެ ޮބޑަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރާ އުޞޫލުތަކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެންޑަރ ބ ޑްތަކުގެ އުޞޫލްތަކާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް އުޞޫލްތަކާ އަދި ިބޑް 
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ވި ކަމަށް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  ރެޑީކޮށްފައިވާކަން  ޕޭޕަރ  އިވެލުއޭޝަން  ތެރޭގައި  މިންގަނޑުގެ  ކުރާ  އެހެންކަމުން އިވެލުއޭޓް  ދާޅުވިއެވެ. 

 ޕޭޕަރުގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ޭބރުގެ ެބސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށް ހުށަހެޅިފަ މި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ޑެޕިއުޓީ މެޔަރވެސް  

 އޮތް އިވެލުއޭޝަން މެތޮޑޮލޮޖީ ކަމަށާއި އެކަމަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ދޭ އިތުރު ޭބފުޅަކު ކޮމެންޓެއް ނެތުމުން ހުށަހެޅިފައިވާ އިވެލުއޭޝަން މެތޮޑޮލޮޖީ ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވ ޓްދެއްވަން އެ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

އިވެލުއޭޝަން މެތަޑޮލޮޖީ   އިވެލުއޭޓްކުރާނެ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ންދާކުރިއަށްގެ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލޭމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  

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

 ވަކިކޮޅަކަށް ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ވ ޓް ދެއްވާފައިނުވެއެވެ.  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އަޣްލަިބއްޔަތުން 

 

   ނިންމުން   ގޮތެއް   ރާކޮށް މަޝްވަ   މެދު   އުޞޫލާ   ގޮތުގެ   ހިންގާނެ   ސެންޓަރ   މީޑިއާ   ކައުންސިލް   ސިޓީ   މާލޭ  .04

 

ރިލޭޓެޑް  ރިޔާސަތުން   ޕަްބލިކް  ހިމެނިފައިވާ  ސެޕްގައި  ވިދާޅުވީ  ވާހަކަ މޭޔަރ  އުފައްދާ  މީޑިއާ  އެމް.ސީ.ސީ  ތެރޭގައި  އަމާޒްތަކުގެ 

އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަން ވީހާވެސް ގާތުން އެނގުމާއި ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލާ ގާތްކުރާ 

ފައްދައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ ވަޞީލަތެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއާ ސެންޓަރއެއް އުފައްދައިގެން އެމް.ސީ.ސީ މީޑިއާ އު

ވެސް  ގާތްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރަން ސެޕްގައި ހިމަނާ އެންމެން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަހަރަށް ފާސްކުރި ަބޖެޓުގައި

ށުން ސްޓޫޑިއ އެއް ހަދާ މީޑިއާ މަސައްކަތްތައް އ ޑިއ  މީޑިއާ ކަންތައްތަކަށް ހާއްސަކޮސްފައިވާ އައިޓަމެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ދަ

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކުރެވިފައިކަމަށް  ޤާއިމް  އެތަނުގައި  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތްތައް  މިކަހަލަ  އެޑިޓިންއާ  ކައުންސިލުން ވީޑިއ  

ވަނީނަމަ   ޕްލޭންކުރެފާސްކުރައްވައިފިކަމުގައި  ބޭނުންކުރަން  ރަސްމީކޮށް  އެތަން  ތަން ވިފައިވާނެމިއަދު  ފަށާއިރު  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް 
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 ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ފާސްވެފަ އޮތުމަކީ މިކަން ހިންގަންވާ ގޮތް އެނގި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޭބނުންވާ ގޮތަށްތ  މިހިނގަނީ

އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ސިޓީތަކުގައިވެސް ޔަޤީންވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ވާތީ ޕޭޕަރެއް ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރެއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ވިއެވެ. މިކަހަލަ ތަންތަން ގާއިމްކޮށްފަ މިކަހަލަ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްފަ ހުންނަ ގޮތާއި ހުރިހާ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅު

އި އަދި ޢާއްމުކޮށް މުޖުތަމައުގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި ޖަމްއިއްޔާ  ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދޭން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކާ

އި ޖަމާއަތްތަކާ ކުލަުބތަކާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ރަޖިސްޓްރީވެފަ ހުންނަ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުންވެސް ޭބނުންވެފަ ހުންނަ ހާލަތެއްގަ

 ހެދުމާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ސ ޝަލް އެންގަލަކުން ކުރިއަށް އެތަނުގެ ޭބނުން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލަކުން ޭބނުންކުރެވޭނެ ގޮތް

މަޤްޞަދުކަމަށް  އެއް  ޤާއިމްކުރުމަކީވެސް  ނިޒާމެއް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓޭނެ  މިތަން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ގެންދިއުން 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ޕޭޕަރަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށާއިދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ސިޓީ ލިުބނު ފުރުޞތަގައި ކައުންސިލރ އަޙުމަދު ސުޖާއު ވިދާޅުވީ މި 

ހުންނަންޖެހޭނެ  އެކަށައެޅިފަ  ގޮތަށް  ލިެބންޖެހޭނެ  ޮބޑަށް  ވީހާވެސް  ޚިދުމަތްތައް  ކޮށްދޭ  ސިޓީތަކުން  ގާތުން  ރައްޔިތުންނަށް  ތަކަކީ 

ކު މީޑިއާ  ތަންތަންކަމަށް ޤަޫބލްކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަރުދާހުގައި  ދި ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވޭނެ ގޮތްތަކާއި އަދި އެމް.ސީ.ސީ 

އެަބއޮތް ކަމަށާއި ސާސްކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމެއްގެ ސެންޓަރުން ޗެނަލްއެއް ހިންގުމާއި ތަން ޭބނުންކުރެވޭނެ ވާހަކަ  

ހިނގަ ސިސްޓަމެޓިކަލީ  ނިޒާމް  ލާމަރުކަޒީ  އަދި  ކައުންސިލްތައް  ޕާޓީތަކުންކަމަށް ތެރެއިން  ސިޔާސީ  ރިޕްރެޒެންޓްކުރަނީ  މުންދާއިރު 

ތ   ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ޕާޓީއަކުން  ސިޔާސީ  އެއްވެސް  ބޭނުން  ސެންޓަރުގެ  މި  ގޮތުން  މިސާލެއްގެ  އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕާޓީތަކަށްވެސް ހަމަޖެހޭ އުޞޫލަކުން ކަންތައްތައް ފަހިވެސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.   ޤަޫބލްކުރައްވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ  ފަ އޮންނަންޖެހޭނެކަން 

ސެންޓަރުގެ  މި  އުޞޫލުން  ވިޔަފާރި  ހާލަތެއްގައި  ބޭނުންވެއްޖެ  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ވިސްނާފަ  މިހާލަތަށް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި 

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް އޮތުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމުކަމެއް ކަމަށާއި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ޕޭޕަރަށް ތާޢީދުކުރައްވާ 

 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ސެންޓަރއަކީ މާލޭ ސިޓީ ރައްޔިތުންނާ މިކައުންސިލާ ގާތްކޮށް ދިނުމާއި 

ހިފަން   މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި މިކަންކަން ކުރުމުގެ ޭބނުމުގައި އުފެއްދިތަނެއް ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން މުޖުތަމައުގައި މިފަދަ ތަންތަން

ފީ އެއް ދައްކައިގެން އެތަން ބޭނުންކުރުމުގެ ނުންވާ އެންމެންނަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެފުށް ފެންނަ އުޞޫލަކުން އެ ދައްކަންޖެހޭ  ޭބ

ކޮންމެ  ރެޖިސްޓަރޑް  ޕާޓީއެއްވިޔަސް  ވިޔަސް  ޖަމްއިއްޔާއެއް  ކުލަްބވިޔަސް  އެއީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ތަނެއް  ދޭންޖެހޭ  ފުރުޞަތު 
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ސް ތަން ބޭނުން ކުރުމަކީ މިގޮތަށް ނިންމާފިކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެތަނުގެ ޭބނުންހިފިދާނެ ކަމަށާއި މިސިޓީގައި މިކަހަލަ ތަނެއް ަބޔަކަށްވިޔަ

ލުން ނެތް ކަމަށާއި މިކަން ކުރަނީ ކޮންމެވެސް ރެސްޓ ރެންޓެއްގައި ކަމަށާއި ހެޔޮ އަގެއްގައި ކައުންސިލަށްވެސް ފައިދާ ލިޭބގޮތަށް ކައުންސި

  ކަންކަންވެސް ކުރެވިފަ ވިންވިންއަކަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޭބނުންވާ

 

ކަމެއްގެ   ރކައުންސިލަ ޭބނުންތެރި  ވަރަށް  ސެންޓަރއަކީ  މީޑިއަރ  އެމް.ސީ.ސީ  އޮތް  ހުށަހަޅުއްވާފައި  ވިދާޅުވީ  ސައިފް  މުޙައްމަދު 

ލޭންޑްޔޫ ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ފެންނަ  އަމިއްލަ ގޮތުންގައި  ގިނަ  ވަރަށް  ދިޔައިރު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  ޕްލޭން  ޒް 

އެންމެ ޮބޑަށް ފާހަގަވި ކަމަކީ އެ ޭބފުޅުން ކަމެއް ޑިސްކަސްކޮށްލަންވެސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޖަމްއިއްޔާތަކާ ވާހަކަ ދެއްކެވިން ކަމަށާއި  

 މީގެ  އަދި  ފާހަގަކޮށް  ގޮތުގައި  ބޭނުންތެރިކަމެއް  ވަރަށް  ސެންޓަރަކީ  މީޑިއާ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމާލޭގައި ހުރި މިންވަރުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ސައިފް   ކައުންސިލަރ  ަބއްދަލުކުރެވިފަކަމަށް  ވަނީ  ޖަމިއްޔާތަކާއިއެކު  ގިނަ  ވަރަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  އިތުރުން

 ދަތިކަން  ޖާގާގެ  އަދި  ތަނެއް  މަޝްވަރާކޮށްލަން  ގޮތުން  ގުޅޭ  ކަމަކާއި  އަދި  ލުވުމެއްަބއްދަ  އެނުއަލް  އެޖަމިއްޔާތަކުގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ

 ދަތިވާނެކަމެއްކަމަށް   ގެންދިޔުމަކީ  ކުރިޔަށް  ަބއްދަލުވުންތައް  ހިފާގެން  ކުއްޔަށް   ތަނެއް  ޖަމިއްޔާއެއް  ޕްރޮފިޓަަބލް  ނޮން  އަދި  އިދިމާވާކަމަށާ

 އެއްވެގެން   ޭބފުޅުންނަށްވެސް  ފޯރުކޮށްދެއްވާ  ޚިދުމަތްތައް  އިޖްތިމާއި.  ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް   މުޙައްމަދު   ކައުންސިލަރ

. ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ޭބނުންވާކަމަށް  ފެސިލިޓީތަކެއް  ފައްސޭހަ  އެކްސަސްވާން  ވަސީލަތްތަކަށް  މަލްޓިމީޑިއާ

  އެންމެންވެސް   ރުމިހާ  ޤާއިމްކުރުމަކީ  ސްޕޭސެއް   ވޯކް  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  އެއްވެގެން  އެންމެން  ސްވިޔަ  ޖަމިއްޔާއަކަށް   ވައްތަރެއްގެ  ކޮންމެ

 މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  މުހިންކަމެއްކަމަށް  ވަރަށް  ޖެހޭ  ކުރަން  ގޮތުން  ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގެ  އެހީތެރިކަން  ޖަމިއްޔާތަކަށް  މަދަނީ  ދަންނަ

 ބޭނުން   ސްޕޭސްގ   ކަޑައަޅުއްވައި   ފީތަކެއް   އަތްފޯރާފުށުގެ  ކޮމިއުނިޓީއަށް  ތާއިދްކޮށް  ކަރުދާހަށް  ަބއްދަލުވުމުގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް

 .ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ ކަމުގައި ޭބނުންތެރިކަމެއް ދޫކުރުމަކީ ހިފޭގޮތަށް

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 އުޞޫލު  ހިމަނާ  ކަންކަން  ހުށަހެޅުނު  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އުޞޫލަށް  ގޮތުގެ  ހިންގާނެ  ސެންޓަރ  މީޑިއާ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  މާލޭ

 މެންަބރުންގެ  ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ އެއްސެވުމުން ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން، ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު އެދި ފާސްކުރުމަށް

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން
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 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން މޭޔަރ   .05

 މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ދާކަމަށް  ބޭނުންކުރަމުން    ބޭނުމަށް ހެލްތުގެ  ދަރުާބރުގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހެލްތް ހާލަތުގައި ކޮވިޑް ނިމިގެންދިޔަ

 ޖާގައެއް  އެގޮތަށް  މުއައްސަސާތަކަށް  އެހެން  އަދި  ޖަމާއްތަކާއި  ޖަމިއްޔާ  ސިޓީ  މާލެ  އެފަދައިން  ހަމަ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ނަރީޝު  އަޙްމަދު

 އަޙްމަދު   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ތާއިދުކުރެއްވިކަމަށް  މިޕޭޕަރަށް   ވާނެކަމަށާއި  ހިންހަމަޖެހުމަކަށް  ޮބޑު  ވަރަށް  ލިިބގެންދިއުމަކީ،  ހަދާގެން

 .ވިދާޅުވިއެވެ ނަރީޝު

 ވަޒީރުންނާއި  ކުންފުނިތަކާއި  ނޫނިއްޔާމު  ކައުންސިލް  ރައްރަށުގެ  ގިނަ  ވަރަށް  ސަަބުބން  ވުމުގެ  ރަށަށް  ކުރާ   ވެރިކަން  އަކީ  ސިޓީ  މާލެ

 ސިޓީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ޝުޖާޢު  އިްބރާހީމް  ކައުންސިލަރ  ކަމަށްއަންނަ  ަބއްދަލުކޮށްލަން  ލީޑަރުންނާއި  ޕާޓީތަކުގެ  ސިޔާސީ  ނުވަތަ

 ވަނީނަމަ  ކުރެވިއްޖެކަމަށް  ގާއިމް  ހިފޭނެގޮތަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ކައުންސިލްތަކާއި  ހުރިހައި  ސެންޓަރު  ވެއިސް  ކައުންސިލް

 ކުރިޔަށް  ކަންތައްތައް  އެގޮތަށް  ރަގަނޅުކަމެއްކަމަށާއި  ވަރަށް  އެހީއަކީ  ފޯރުކޮށްދެއްވައި  ހިއްސާކޮށް  މައުލޫމާތް  އެޭބފުޅުންނަށް

 .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް ކައުންސިލަރ ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް މަނުއްވައިގެންހި ކަރުދާހުގައި ގެންދިޔުމަށް

 އިން   ކައުންސިލް   ސިޓީ  ނުގައިތަ  ހުރި   އޮފީސް   މާފަންނު  ގައި  13:00  މިއަދު  ކަމަށާއި  ގެންދާނެ  ކުރިޔަށް   ކައުންސިލްއިން  އެގޮތަށް

 ކައުންސިލަރުންނަށް   ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ   މޭޔަރ  ރަސްމިއްޔާތަށް  ހުޅުވުމުގެ  ސެންޓަރ  މީޑިއާ  ސީ.ސީ.އެމް  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

 ލޮނުޒިޔާރަތް   ގައި  8:30  ރޭ  މާދަން  ަބއްދަލުވުން  ރައްޔިތުންގެ  ފުރަތަމަ  މިއަހަރުގެ  ޖެހޭ  ާބއްވަން  ގޮތުން  ޤާނޫނީ.  ދައުވަތްއެރުއްވިއެވެ

 މުހާތަްބކޮށް  ރައްޔިތުންނާއި  ކައުންސިލަރ  އެދާއިރާއެއްގެ  ދާއިރާއަކުން  ކޮންމެ  ވާގޮތަށް  ރެޕްރިޒެންޓް  މާލެ  މުޅި  ކަމަށާއި  އޮންނާނެ  ޕާކްގައި

 ވަނީ  އަމާޒަކަށް  ކައުންސިލްގެ  ޓީސި  ޖަލްސާއެއްކަމަށާއި  އޯޕެން  މިަބއްދަލުވުމަކީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ދަންނަވާނެކަމަށް  ވަޑައިދެއްވުމަށް

 މިަބއްދަލުވުމުގެ.  ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ  މޭޔަރ  ވަޑައިގެންދެއްވުންކަމަށް  ަބއްދަލުވުމަށް   ރެޕްރިޒެންޓްކޮށް  ރައްޔިތަކު  ދާއިރާއަކުންވެސް  ކޮންމެ

  ޤާނޫނުގައި   ޖެހޭނެކަމަށްވެސް  އޮންނަން  ދެަބއްދަލުވުމެއް  އަހަރަކު  ކޮންމެ  މަޖްޫބރުކޮށް  ޤާނޫނުގައި  ހޯއްދުމާއި  ޚިޔާލު   ރައްޔިތުންގެ  ކީބޭނުމަ

 ރައްޔިތުންނާއި  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ހުރި  ގުޅުން  ކައުންސިލާއި  މިޖަލްސާގައި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް

 ހުރި   ކުރެވެން  އެކަމަށް  ދާނެކަމަށާއި  ހުޅުވިގެން  ތުވެސްފުރުސަ  ހުށަހެޅުމަށް  ޚިޔާލު  ރައްޔިތުންނަށް  ދާނެކަމަށާއި  ކުރެވިގެންހިއްސާ

 ގައި   މާރިޗް  28  މާކެޓް  ނައިޓް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ   ކުރާނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ކުރެވޭތޯ   ކަންތައްތައް  އެންމެހައި
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 ލޯކަލް   ވަގުތީ  މާފަންނުގައި  އަދި  ހެންވޭރު  ދެސަރަޙަދެއްގައި  މާލެ  ކުރައްވާކަމަށާއި  މަސައްކަތް  ޮބޑަށް  ވަރަށް   ކައުންސިލްއިން  ހުޅުވުމަށް

 ގޮޅިތައް   މާރކޭޓްތަކުގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ދާކަމަށް  ކުރިޔަށް  މަސައްކަތް  މާރކޭޓެއް  ވަގުތީ  ވިލިމާލޭގައި  އަދި  މާރކޭޓެއް

 ދަނީ  ހަމަވެގެން  މުއްދަތު  އަދި  ކަމަށާއި  ލެވޭނެ  ކުރިމަތި  ކުރުމަށް  ރިތަކަށް ވިޔަފާ  ޭބނުންވާ  ކުރަން  މަހުގެ   ރަމްޟާން  ނަންގަވައިގެން

 އިތުރުން  މީގެ  އަދި .  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ހަމަވެފަކަމަށް  ވަނީ   އިއްޔެ  މުއްދަތު  މުާބރާތުގެ  މަދަހަ  މުާބރާތާއި  ޤުރާން  ކަމަށާއި   މާރިޗް  27

 .ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ މޭޔަރ ދާކަމަށްވެސް ރޭވިގެން މުާބރާއްތަކެއް ސެލްގެފުޓް އަދި ވޮލީ

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:50 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 އައިފާން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ކައުންސިލަރ

 08 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 09 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 10 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 12 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ( ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި) ކައުންސިލަރ

 02 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ( ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި) ކައުންސިލަރ
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 14 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 16 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު 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


