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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    47  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 އެޕްރީލް CRJ-04/2022/47 : 06 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:40ލްސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަ

     10:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    46  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މާރިޗު  30 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ަބދަލުކުރުމާ ލުން މާލީ ހިސާުބތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޭބނުންކުރާ އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމްއިން ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސި

މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމާއި ަބދަލުކުރާ ކަމަށްވަނީނަމަ، ގެނެވޭ ަބދަލާއެކު ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ޭބންކު އެކައުންޓެއް  

  ހުޅުވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. / ރިސޮލިއުޝަނެއް ފާސްކުރުން 

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  47ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

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

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   ކައުންސިލަރުންގެ  10ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި    އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު   ރަސްމީ  ވަނަ  47  ދައުރުގެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    46  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މާރިޗް     30 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  46  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  30

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

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  46  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  30

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  10ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ބަދަލުކުރުމާ   މޮޑިއުލްއަށް   ވިޔަ   ސިސްޓަމްއިން  ޕީ . އޭ . އެސް   ބޭނުންކުރާ   ބެލެހެއްޓުމަށް   ހިސާބުތައް   މާލީ   ކައުންސިލުން   ސިޓީ   މާލޭ .  3

  އެކައުންޓެއް   ބޭންކު   ނަމުގައި   ކައުންސިލުގެ   ބަދަލާއެކު   ގެނެވޭ ،  ކަމަށްވަނީނަމަ   ބަދަލުކުރާ   ނިންމުމާއި   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު 

    ފާސްކުރުން   ރިސޮލިއުޝަނެއް . /  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހުޅުވުމާމެދު 

 

ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާސަ މައްސަލަ  ވިދާޅުވީ  މި  މޭޔަރ   ޭބނުންކުރާ   ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާުބތައް  މާލީ   ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލޭ ތުން 

 ގެނެވޭ،  ކަމަށްވަނީނަމަ  ަބދަލުކުރާ  ނިންމުމާއި  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ަބދަލުކުރުމާ  މޮޑިއުލްއަށް  ވިޔަ  ސިސްޓަމްއިން  ޕީ .އޭ.އެސް

 ފާސްކުރުން  ރިސޮލިއުޝަނެއްނޫނީ   ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ހުޅުވުމާމެދު  އެކައުންޓެއް  ޭބންކު  ނަމުގައި  ކައުންސިލުގެ  ަބދަލާއެކު

 ކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅޭ ތަޢާރަފެއް ދެއްވުމަށް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

 



3 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅު ކައުންސިލެއް އަދި ރަށު ކައުންސިލެއްވެސް މާލޭ ސިޓީ ފިޔަވާ މާލީ ހިސާުބތައް 

ކަމަށް ަބލަ އެއް  މޮޑިއުލް  އެކައުންޓިން  އެލް.ޖީ.އޭގެ  އަކީ  މޮޑިއުލް  ވިޔަ  ކަމަށާއި  ޭބނުންކޮށްގެން  މޮޑިއުލް  ވިޔަ  ދާނީ  ހައްޓަމުން 

ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ަބދަލަކީ  މި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ތެރެއިން  ސެޕްގެ  އިންނަ  ފިނޭންސްގައި  ކުރަނީ  ބޭނުން  މާލޭގައި  ވިދާޅުވިއެވެ. 

އް އެއް އުޞޫލަކުން އެއް ސިސްޓަމްއަކުން ގެންދިއުމަށް ޭބނުންވާތީ ޔުނިފ މަޓީ ދަމަހައްޓަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމެއް ކައުންސިލްތަކެ

މޮޑިއުލްއަށް  ވިޔަ  ޓްރާންސެކްޝަންތަކެއް  ފައިނޭންޝިއަލް  ހުރިހާ  ހިންގާ  ދަށުން  އެސް.އޭ.ޕީގެ  ދަށުން  މީގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް 

ކަ ދާނެ  ބޮޑު ަބދަލުކުރެވިގެން  ކުރުމަކީ   އ ވަރ  ރ ލް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ދާ  ކުރިއަށް  ޕްރޮސެސް  އ ވަރ  ރ ލް  މިހާރު  މަށާއި 

ވާތީ   ފިނޭންސް ޕްރޮސެސްއަކަށް  ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން  ކައުންސިލުން  ނުކުރެވޭތީ  އެކަން  ޕޮއިންޓަކުން  އޮފް  ކަޓް  ފަހަރާ  އެއް 

ަބއްދަލުވުމެ ޭބއްވި  ފަހުން  ވަރަށް  ފައިނޭންޝިއަލް މިނިސްޓްރީއާއެކު  ހުރިހާ  ހަމައަށް  އާ  ޖޫން  އެކެއް  ފަށައިގެން  މިހާރުން  އްގައި 

ނުން ރިކ ޑްސްތަކެއް ވިޔަ މޮޑިއުލް އަށް މައިގްރޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފައިސާ ަބލައިގަންނަންޖެހޭ ތަންތަ

ޓްތައް ދެއްކިގެން ދާނެ ކަމަށާއި ފައިނޭންޝިއަލީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާ ފައިސާ ަބލައިގަނެވި ކައުންސިލުން ދައްކަންޖެހޭ ޕޭމަން

ޒަމާންވާންދެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިއައީ ދައުލަތުގެ ރެވެނިއު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ އެންމެ މުޙިއްމު ަބދަލަކީ  

 ސަަބުބން ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ ޭބންކު އެކައުންޓެއް ހުޅުވިފަ ކައުންސިލުގެ އެކައުންޓު ކަމަށާއި މީގެ ސަަބުބން އަންނާނެ ތަފާތަކީ މީގެ

އެ   އެކްޕެންޑިޗަރއެއްވެސް  އަދި  ރެވެނިއު  ޕޭމަންޓުތައް ހުރިހާ  އޭރުން  ކަމަށާއި  ގޮތަށް  ކުރިއަށްދާ  މެދުވެރިކޮށް  އެކައުންޓު  ޭބންކު 

ޓް ޓްރާންސްފަރސްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށްވެސް ހެދިގެން ދާނެ ކަމަށް ޕޮރޮސެސްކުރަން ސްޕެންޑު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަވެ ޑައިރެކް

އެއާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ެބންކު އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ރިސޮލިއުޝަން ފުރިހަމަ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ބެންކަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށާއި ހުށަހަޅާ އިރު އެލް.ޖީ.އޭގެ ލިޔުންވެސް ހުށަހަޅާނެ ކުރުން ކަމަށާއި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ ސޮއިއާއެކު  

 ގުޅިގެން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާ ގުޅިގެން ފައިނޭންޝިއަލް ކަމަށާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންވެސް މިއާ

 ށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓްރާންސްސެކްޝަންތައް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަ

 

ގެން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ކައުންސިލަށް ކުރިއެރުމެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ެބންކު އެކައުންޓް ހުޅުވި

ނެ ކަމެއް ކަމަށާއި ދިއުމަކީ އެކި މަސައްކަތްތައްކޮށްފަ ޕޭމަންޓު ނުހެދި ލަސްވެފައި ހުންނަ ހުރުމަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑު ލުޔެއް އަންނާ

 އެހެންކަމުން މި ކަމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތް މިހިސާަބށް ވާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް 

ވެ. މީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް ަބއްދަލުވުމުގައި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ އަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެމޭޔަރާ އެސްޖީ  

ގޮތް ތަކެއް ނިންމާ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި އޮތް ހުރިހާ 

ވަނަ އަހަރު ގެނައި ލުއިފަސޭހަކަމާއި އަމަލު ކުރަމުން   2019ގެ ޤާނޫނަށް  ދުވަހު އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު

ގެ ގެންދެވި ގޮތާއި އެއްޗެހި މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އިނގެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭ ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާ މެނޭޖްކުރުމު

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭ ކައުންސިލްތައް އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ ކައުންސިލުތަކުގެ އެކައުންޓުން

އެހެންނަމަވެސް މާލެ އަކީ ސެންޓަރަލް ގަވަރމަންޓު ފައި އޮންނަ ކަމަށާއި  ހުއްދަ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވާ

 ދައުލަތުގެ ރިވެނިއު އެކައުންޓު ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އޮޕަރޭޓްކުރާ ދާއިރާ ކަމަށް ވާތީ ސަރުކާރުން މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު

ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ބުނަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޤާނޫނު ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލުގެ 

. އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި މި ނިންމުން މީގެ ފައިސާ ވަކިން ބެލެހެއްޓޭނެ ކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ލު ކުރީގެ ކައުންސިލުގައި ވެސް ނިންމިން ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްާބރުލުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު މި ަބދަ 

އެ ކައުންސިލުގެ  ހާއްޞަކޮށް  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ދިޔައީމަ  ޕޭމަންޓު ގެނެވިގެން  ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިލާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކިއެކި 

ކައުންސިލުން ކުރި ބުރަ މިއީ ދިނުމުގައި އަވަސްތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއީ ވަރަށް ޮބޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޤާނޫނުގައި ުބނެފަ ފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  މަސައްކަތުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މި ނޫން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ކޮށްދީ

ށް އޮންނަނީ އެ ކައުންސިލަކަށް ޢާއްމުދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުންފުނި އުފައްދައިގެން އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެ ނޫން ގޮތަކަ 

އްޗާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން ނުދާކަން އިނގެންޖެހޭ ަބދަލުވާ ކަމުގައިވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނުގައި ުބނާ އެ

އި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގެ ިބމުން ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހޯދޭނެ ކަންކަން ކައުންސިލުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާ 

މިއީ ކައުންސިލުގެ ހުރަސްތަކެއް އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    ކުންފުންޏެއް ނުހެދޭ ކަމަށާއި ކުންފުނި ހަދުމުގައިވެސް ވަރަށް ޮބޑެތި

ތާއީދު ޮބޑަށް  ވަރަށް  މިކަމަށް  ކަމަށާއި  ކާމިޔާީބއެއް  ޮބޑު  ދިޔަ ވަރަށް  ލިިބގެން  ކުރުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް   މަސައްކަތްތައް 

   ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވީ މިދައުރުގެ މި ކައުންސިލު ހުވާ ކޮށްގެން އެގާރާ މަސް ވީ ކަމަށާއި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުގަ

ޚިދުމަތް  އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް  ކަމަށާއި  ކާމިޔާީބއެއް  ޮބޑު  އެއީ ވަރަށް  ހުޅުވިގެން ދިއުން  އެކައުންޓު  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 
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ކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކީ  އެކައުންޓު ހުޅުވިފަ އޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރ ސުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ފ ރު

ކައުންސިލަރ ސުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް އެގާރަ މަސް ދުވަސް ފަހުން އެ ފުރުޞަތު ލިިބގެން ދިއުމަކީ ފާހަގަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި  

 ކައުންސިލުން އެގާރަ މަސް ދުވަހު ކުރި ުބރަ މަސައްކަތުން މިކަން ފަހިވެގެންދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ޓިންގއަކަށް ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުގައި ތިއްެބވި އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަރުން ކޮަބއިތ  އާއި ވީކްލީ އޮންނަ މީ

ތު އެންމެ ޭބފުޅަކުވެސް އެޓެންޑެއް ނުވިކަމަށާއި މިއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ މަޤާމާއި އެ މީހުންގެ ހައިސިއްޔަ

އެމް.އެލްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން ތިެބނީ ކޮން ހިސާެބއްގައިކަން ރައްޔިތުންނަށް އިނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި ީބ

 ަބދަލުގައި އިސްލާމިކް ޭބންކުގައި އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ޭބންކު އޮފް މ ލްޑިވްސް އެއީ ސަރުކާރު ެބންކު ކަމުން އެ ޭބންކުގައި އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އޮތް 

ށް ވިދާޅުވިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިޭބ ގޮތުގައި އެކައުންޓު މިހެން ހުޅުވުނީމަ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ކަމަ 

 ދިނުމުގައިވެސް ލަސްތަކެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރަނގަޅުކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 ަބދަލުކުރުމަށާއި  މޮޑިއުލްއަށް  ވިޔަ  ސިސްޓަމްއިން  ޕީ.އޭ.އެސް  ބޭނުންކުރާ  ބެލެހެއްޓުމަށް  ހިސާުބތައް  މާލީ  އުންސިލުންކަ  ސިޓީ  މާލޭ

 ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދި  ހުޅުވުމަށް  މ ލްޑިވްސްގައި  އޮފް  ޭބންކު  އެކައުންޓެއް  ޭބންކު  ނަމުގައި  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ 10 ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ އެއްސެވުމުން ޓަށްވ 

 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން  .03

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވައިދީ ވަރަށް 

 ޓްރާސްޕޭރެންޓު ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި ވީހާސް ޮބޑަށް އިނގޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދީގެން ކަންކަން ކުރަން ޭބނުންވާ ކަމަށާއި 

ން ކައުންސިލުގެ ނިންމުމަކުން ކައުންސިލުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ލައިވް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށާއި މިވަގުތު ލައިވް ކުރަނީ ފޭސްުބކު އެގޮތު

ކަމުން އެކަނި ކަމަށާއި ޓީ.ވީން ްބރާޑްކާސްޓު ލައިވް ކުރުން ވެގެންދާނީ ރައްޔިތުންނަށްކޮށްދެވޭނެ ވަރަށް ޮބޑު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން
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ލައިވްކޮށް ކަ އިވެންޓްތައް  ރަސްމީ  ފަދަ  ޕްރެސްކޮންފަރެންސް  ޖަލްސާތަކާއި  ރަސްމީ  ަބއްދަލުވުންތައް  ރަސްމީ  އުންސިލުގެ 

 ްބރ ޑްކާސްޓުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދަން މަސައްކަތް ފަށަން ގަސްތުކުރާތީ އެކަމުގެ ޚިޔާލަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

 

ޝުޖާއު   އިްބރާހިމް  ރައްޔިތުން ކައުންސިލަރ  ދާއިރާތަކުގެ  ކަމަށާއި  ކުރާކަމެއް  ތާޢީދު  ވަރަށް  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިކަމަކީ  ވިދާޅުވީ 

 ހާއްޞަކޮށް އެ ދާއިރާތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިކައުންސިލުގައި ދައްކާ ވާހަކަ އިނގެން ޭބނުންވާ ކަމަށާއި ޔޫޓިއުުބ 

މަށާއި ޗެނަލްއަކުން ްބރ ޑްކާސްޓުކޮށްފިނަމަ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި ނޭނގޭ ދައްތަ ނޭގޭ ރައްޔިތުން އެަބހުރި ކަ

އީ ކެންޕެއިން ކައުންސިލުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ކުރާ ުބރަ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަވެގެންދާނެ ކަމަށާއި މި

 ވައުދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ސުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލު ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރުމަކީ ކެންޕެއިން ކައުންސިލަ

ތައް ވަޢުދެއް ކަމަށާއި އަށާރަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންވެސް ޖަލްސާތަކުގައި އިންތިހާުބވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މަސައްކަތް

   ންވާނެ ކަމަށާއި މިކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިނގެން ޭބނު

 

އް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެ ޭބފުޅުންގެ ހައްޤުގައި ދައްކާ ވާހަކަތަ 

ސާފުވެގެން ދާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ޓްވިޓަރ ފޭސްުބކު މެދުވެރިކޮށް ލައިވް ކުރުމުން ކައުންސިލު ޖަލްސާތައް ލައިވް ކުރެވިގެން ދިޔުމުން  

 ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވެގެންދަނީ ނޫސްތަކުގައި ހުންނަ ޚަަބރުތައް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގޭގެ ތިއްަބވައިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު

ފުޅުންނަށް ސާފުވާނެ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެން ކައުންސިލުން ާބއްވާ ޖަލްސާގައި ދައްކާ ވާހަކަތައް އެޭބ

އިނިޝިއޭޓް   މޭޔަރ  އެކަމަށް  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ތިިބ  އެދިއެދި  ރައްޔިތުން  އެ  ޝުކުރެއް ދިއުމަކީ  ޚާއްޞަ  މޭޔަރއަށް  ނެންގެވީތީ 

 ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  

 ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް  ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް  ކަންކަން  އޮޅުންފިލުވައިދީ  ކަންކަން  ރައްޔިތުންނަށް  ގާތުން  ރައްޔިތުންނާ  ސިޓީގެ  މާލޭ

 އިވެންޓުތައް   ރަސްމީ  ފަދަ  ކޮންފަރެންސް  ޕްރެސް  އިވެންޓުތަކާއި  ރަސްމީ  ޖަލްސާތަކާއި  ރަސްމީ  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  މަޤްޞަދުގައި
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 ރިޔާސަތުން ،  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި   ހަމަޖެއްސުމަށް  ތެރެއިން  އުޞޫލުގެ  އޮންނަ  ހަމަޖެހިފައި  ގޮތް  ްބރޮޑްކާސްޓުކުރެވޭނެ  ލައިވްކޮށް

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

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:00 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 

 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 02 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 03 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

) ޗުއްޓީ( މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ  02 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް 

 03 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 06 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 08 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 09 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 04 އަޙުމަދު އައިފާން  އަލްފާޟިލް ( މެޑިކަލް)  ކައުންސިލަރ

 05 މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ  ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ

 07 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ( ލްމެޑިކަ) ކައުންސިލަރ

 09 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 އެޕްރީލް 06

 # 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


