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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    49  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 އެޕްރީލް CRJ-04/2022/49 : 20 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   48 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 އެޕްރީލް 13 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ކ ޕަރޭޓިވްސްތަކެއް   ކަނަބލުންގެ  އަވަށެއްގައި  ކޮންމެ  ގައިވާ  4.4  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ

 އަށް ހުށަހެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  މިނިސްޓްރީ އިކޮނޮމިކް އުފެއްދުމަށް

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .4

ކޮމެޓީތަކުގެ  އެކުލެވޭ މައްޗަށް ކައުންސިލަރުންގެ އުފައްދަވާފައިވާ ވިލަރެސްކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުގެ ސިޓީ މާލޭ

 ކޮމެޓީއަށް މެންަބރަކު އިތުރު ކުރުން   ސަރވިސަސް ތެރެއިން ވިލިމާލެ

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

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  49ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

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

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   ކައުންސިލަރުންގެ  10ވަޑައިގެން ތިއްެބވި  ހާޒިރުވެ  އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު   ރަސްމީ  ވަނަ  49  ދައުރުގެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    48  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  އެޕްރީލް  13 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  48  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު   ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  13

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

ޔައުމިއްޔާ    ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  48  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު   ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  13

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  10ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ކ ޕަރޭޓިވްސްތަކެއް   ކަނބަލުންގެ   އަވަށެއްގައި   ކޮންމެ   ގައިވާ   4.4  ޕްލޭންގެ   އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   މާލޭ .  3

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހުށަހެޅުމާމެދު   މިނިސްޓްރީއަށް   އިކޮނޮމިކް   އުފެއްދުމަށް 

 

ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފުދުންތެރި ދިރިއުޅުން މި  ތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާސަ

ށާއި އަމާޒުގެ ދަށުން ަބއިވަރު ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ކުންފުނި އުފެއްދުމަކީވެސް އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމެއް ކަމަ

ން އުޅޭތާ ވަރަށް ޒަމާންވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާލުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފާސް  ކުންފުނި އުފައްދަން ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން ހުށަހަޅައިގެ

ތުން ނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ގޮތެއްވެސް ނިންމާ ނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަނބަލުންގެ ވުމެން އެންޕަވަރމަންޓްއަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ގޮ

ޓު ކުރާ ކ ޕަރޭޓިވްއެއް ރެޖިސްޓަރކުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިއްޞާވާގޮތަށް ކޮންމެ އަވަށެއްގައި އެ އަވަށެއްގެ އަންހެނުން ޕްރެޒެން

ފަރާތްކަމަށް  ހިންގާ  މާރކެޓު  ވުމެން  ހިމަނާފައިވާ  ޕްލޭންގައި  ޤާއިމްކުރަން  އަވަށެއްގައި  އެ  ކ ޕަރޭޓިވްއަކީ  އެ  ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން 

ތަކެތިވެ ހަދާ  ޭބފުޅުން  އަންހެން  ގޭގޭގައި  އެތަނުގައި ސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ގަނެ  ތަކެތި  އެކިކަހަލަ  އުފެއްދުންތެރިކަމާއި  ކަމަށާއި  ގަނޭ 
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އި ވިއްކައިގެން ހަޤީގީ މާނައިގައި އަންހެން ކަނަބލުންނަށް އިޤްތިޞާދީ ާބރުވެރިކަން ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހ ދަދިނުން ކަމަށާ

 ނަފާ ލިިބގެން ދިއުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ޭބނުމުގައި އޭގެ ސަަބުބން ކައުންސިލަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލަކުން

ކަމަށް ސެޕްގައި މިކަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދުގެ ކައުންސިލް ަބއްދަލުވުމުގައި މި ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް އުފެއްދުމަށް ފާސްވެއްޖެ

ގޮތަ ހުށަހެޅި  އުފައްދަން ސަރުކާރަށް  ކުންފުނި  ނަމަ  މިނިސްޓްރީގެ ވަނީ  އިކޮނޮމިކް  ފުރިހަމަކޮށްފަ  ޕޭޕާރސްތައް  ކަމާެބހޭ  އެކަން  ށް 

ވްއެއް ރެޖިސްޓަރާއަށް ކ ޕަރޭޓިވްސްތައް ރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ އަވަށެއްގައި އެ އަވަށެއްގެ ކ ޕަރޭޓީ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކ ޕަރޭޓިވްސްތައް ހިންގާނީ އެ އަވަށެއްގެ   މާނައަކީ އުފައްދާނީ ހަ ކ ޕަރޭޓިވްސްއޮންނާނެ ކަމަށާއި  

ށް ކަނބަލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މިއަދުގެ ކައުންސިލު ަބއްދަލުވުމުން ނިންމީމަ ކަމާެބހޭ ޕޭޕަރސްތައް ހުށަހަޅާއިރު ކަނބަލުން ހިއްޞާވާ ގޮތަ 

. ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ޤާނޫނުގައި ހުރި ހުރިހާ ަބއިތަކެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިކަން ހުރިހާ ަބއިތައް ހިމެނިގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

މުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅޭ ކުރު ހުލާސާ ޕޭޕަރެއް ކައުންސިލަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަ

 ލަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމާ ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ މެދުގައި ޚިޔާލް ަބދަލުކޮށްލާ ކައުންސި

 

ުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ހާއްޞަކޮށް މޭޔަރ ލި

ކަނބަލުން ދީގެން  އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް  ޮބޑު  ާބރުވެރިކުރުމަށް  ވަރަށް  ޮބޑެތި   ވަރަށް  ދައުރުން  ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ 

މަސައްކަތްތައް މުހިއްމު  މިފަދަ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ޭބނުންފުޅުވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  އުފަލާއެކު  އެކަން  ދާތީ  ކުރަމުން   މަސައްކަތްތައް 

ންމާދާރުކަން ކުޑަ ަބއެއް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތުހުމަތުވާ ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒި

ދޭތެރޭ  ކަނބަލުންނާ  އަންހެން  އިހާނެތިކޮށް  ވަރަށް  ކައުންސިލުން  މި  ފްލ ގައި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ފަހުންވެސް  ވަރަށް  ގޮތަށް 

ވިދާޅު ކަމަށް  ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ  ކަމަށް  ދާ  ވަރަށް ކަންކުރަމުން  ހިމެނުނީތީ  ޭބފުޅުން  ނިސަްބތްވާ  ހެންވޭރަށް  ތެރޭގައި  އޭގެ  ވިއެވެ. 

ބަ  ކާމިޔާުބކަމާއެކު  ރަށްރަށުގައި  ަބއެއް  އަތޮޅުތެރޭ  އުފައްދައިގެން  ސޮސައިޓީތައް  ކ ޕަރޭޓިވް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  އެއް ހިތާމަކުރައްވާ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށާއި ކަނަބލުންނަނީ ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ަބއެއް މަސައްކަތްތައް    މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައި އެަބހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި

ާބއެއް ވަރަށް ހީވާގި ަބއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާއިރާ ހުޅުމާލޭގައި އެޗް.ޑީ.ސީން ޤާއިމްކުރި އާަބން ފާރމް އަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ތަޖުރި

ގާފަ އޮތް މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ގޮތް ބަލާލާއިރު ނެތި އެއްވެސް ކަހަލަ މައުލޫމާތެއް ނެތި ހިން

ވެ. އެތަނުންވެސް ފުރުޞަތު ލިިބފައި އޮތީ ހުސް ފިރިހެނުންނަށް ކަމަށާއި މިއަދު އޮތީ ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ހުއްޓިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

އްޞާކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހާއްޞަކޮށް ޤާނޫނުން ާބރުވެރިކަން ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި މިކަމުގެ ތަޖުރިާބ ހިމާ
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ށްޓަކައި ލިިބދީފައިވާ ޮބޑީތަކާ މަޝްވަރާނުކޮށްކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ފެންނަމުން ދާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން އެދެނީ އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމަ

ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރިކަޒީ ޤާނޫނުން ދެވޭ އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  

ގެ ހަތަރު ވަނަ މާއްދާ ހަތް ވަނަ މާއްދާއިން މިކަންތައް އަންހެނުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭން ާބރުދޭ ކަމަށާއި   56އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

ޑަށް ތާޢީދު ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާދަމާ ލ ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތ ރިޓީން ުބނާނީ ކީކޭތ  ކަމަށާއި މިއީ އެހެންކަމުން މިކަމަށް ވަރަށް ޮބ

ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުންފުނިތައް އުފެއްދޭނެ ކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އުފެދޭ ސުވާލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އުންސިލުން ފާސްކޮސްފަ ކުންފުނިތައް އޮންނަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ހަމައިން ހުއްޓިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުންފުނިތައް ނޫފެއްދި ކަ

ވޭ ކައުންސިލުތަކުގެ ަބލަދުވެރިފަރާތުން ބުނަމުން ގެންދަނީ އެ ފަރާތުން ތަޖުރިާބކުރި ގޮތުގައި މީ އެހާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެ

އް ކުރަން ން ކަމަށާއި ަބއެއް ކައުންސިލުތަކުން ކުންފުނި އުފައްދަން ހުރީ އެ ކައުންސިލްތަކަށް ނުަބއްދަލު މަސައްކަތްތަކަންތައްތަކެއް ނޫ

ގަން ކަމަށް ދަންނާވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްރައްޔިތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އޮފީހުން ފައިސާ އިތުރުވާނެ ހަރަކާތް ހިން

ގެން މިއުޅެނީ ސަރުކާރާ ހަމައިން ހުއްޓިގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިކަމުގައި ށާއި އެހެންނަމަވެސް މިކަންވެސް ނުހިންގިބޭނުންވާ ކަމަ

އަށް ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެބ ަބއެއް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ކައުންސިލުން އަންހެނުން ތަރައްޤީ 

މިކަހަލަ ވާހަކަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ގަސްތުގަ ތަނަކަށްލާ ތަޅުލާފައިވާ ކަމަށް ބުނަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް

ޔަރ ފްލ ގައި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކުޑަކޮށް ދައްކަމުންގެންދާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް މި ކައުންސިލުން  މޭ

އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ   ވަޑައިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ޮބޑު އޮފީހެއް ދިން ތަން

ކޮމެޓީތަކަށް ާބރު ދީގެން ކަންކަ ން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

ނަމަވެސް ަބއެއް އިއްޒަތްތެރި މެންަބރުންނަށް އެކަންކަން އެަބކުރެވޭ ކަމަށާއި ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީން ވެސް ކަންކަން އެަބކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން

ން ވިޔަ  ނުފެނުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތަކާއި ބަލަދުވެރި ފަރާތަށް ގޮވާލަނީ މިކަ

 ށް އިލްތިމާސްކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ނުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ތަރުތީުބ ނުކުރުމަކީ ވަރަށް ޮބޑަދޭށޭ ކަމަށާއި 

 

ގައި ސޮއި  އެމް.އ .ޔޫ  ކުރުމަށް  އުފެއްދިއްޖެއްޔާ އަތޮޅުތެރޭ ރައްތައްވެސް ދަނޑުވެރިކަން  ކ ޕަރޭޓިވްސް  ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ 

ކަ ފަހިކޮށްދޭނެ  ބިންވެސް  ތަކަށް  ކ ޕަރޭޓިވް  ރަށްތަކުންވެސް  ދަނޑިވަޅެއްގައި  ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރަމުންދާ  ކަމަށް  ޔަޤީންކުރާ  މަށް 

 ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ސްތައް އުފެއްދިއްޖެއްޔާ ކ ޕަރޭޓިވް
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އުފެ ސޮސައިޓިސް  ކ ޕަރޭޓިވް  ވިމެންސް  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ތާޢީދުކުރައްވާ ކައުންސިލަރ  އްދުމަށް 

ތިޔާރުގެ ކަމަށާއި މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް މި ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ވިޔަފާރިކުރަން ލިިބދޭ އިޚު

އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްއަހަރު ކަމަށް ވިދާޅުވިދަށުން އޭގެ ފައިދާއިން ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކޮށްދޭން އެ އިޚުތިޔާރު ދެއްވާފައިވާ  

އިކަމަށް ވެގެންދާއިރު އަދާ ހަމައަށްވެސް އަދިވެސް ޤާނޫނުގައި އެުބނާ ކުންފުނިތައް ހެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ނުދޭ ކަމަށާއި އެކަން އޮތީ ހުއްޓިފަ

ނޫނުގައި ތަސައްވަރުކުރާ ަބއުންޑްރީ ތެރޭގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ފަހިވި އެއްވެސް ލ ކަލް ކައުންސިލެއް ނެތް ކަމަށާއި ޤާ

ޔިތުންނަށް އެފުޅާ މިނުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ކަމަށްވަނީވިއްޔާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ޭބނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަދި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ރައް

އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ އިސްނެގުމާ ލިިބދޭންޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ނުފ ރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 މަސައްކަތާ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން މިކަންކަން ކުރުމަކީ ކިހާ މުހިއްމު ކަމެއްކަން ދަންނަވަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑި 

ލާމަރުކަޒީ ނެތް އިރުގައި އޮންނަނީ އެޓ ލްސް   ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުޅުވިއްޖެ ކަމަށާއި މިކަން ހިނގާ ކަން ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އިނގޭ ކަމަށް

ނަވަނީ މިނިސްޓްރީއެއް ކަމަށާއި އެޓ ލްސް މިނިސްޓްރީގައި ހުންނަވަނީ ވަޒީރެއްކަމަށާއި އެ ވަޒީރުގެ ދަށުން އަތޮޅު ހިންގެވުމަށްޓަކައި ހުން

ނަވަނީ ކަތީބުންނާއި ކަތީބުންގެ ނައިުބން ކަމަށާއި މިހާރު މިދެންނެވި އަތޮޅު ވެރިއެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ ދަށުން ރަށްރަށް ހިންގެވުމަށް ހުން

އް ނަންނަމުގައި މީހުން ނުތިޭބ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ޤާއިމްކޮށްގެން މިހާރު އޭގެ މައްޗަށް އަންނަނީ އެހެން ފަށަލައެ 

ރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި  މިހާރު ތިެބނީ ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ޮބޑެތި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަތީބުންނެއް އެޓ ލްސް މިނިސްތަރެއް އަތޮޅުވެ

ށް ޤައުމަށްވެސް ނުކަތައިގެން އުޅޭ ވަރުގެ ޮބޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ކަމަށް ވިދާލުވިއެވެ. މި ކުންފުނިތައް މިހާރު އެޓ ލްސް މިނިސްޓްރީއަ

އެމް.ޑީއެއް ކަމަށާއި އަތޮޅުވެރިއްގެ ަބދަލުގައި ހުންނަނީ ފެނަކަ   އެޓ ލްސް މިނިސްޓަރގެ ަބދަލުގައި ހުންނަނީ ކުންފުނީގެވެއްޖެކަމަށާއި  

ވެ. ުބރާންޗުގެ މެނޭޖަރެއް ކަމަށާއި ރަށްރަށުގައި ތިެބނީ ކަތީުބންގެ ަބދަލުގައި އެތަން ހިންގަން ހުންނަ ޓެކްނީޝަނެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

ލުން ހަދަންޭބނުންވާ ކ ޕަރޭޓިވް އެންމެ ސޮސައިޓީއެއްވެސް ހެދިފައި އެހެންނަމަވެސް ރަށު ކައުންސިލުންނާއި އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކައުންސި

ޅޭ ތަން ރަނގަޅަށް ހިންގޭ އެކަމަށް މަގުފަހިވާތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ އަކީ ދިވިރާއްޖޭގެ ތިން ަބއިކުޅަ އެއްަބއި ދިރިއު

ކަމަށާއި މާލޭގައި އެތައް ަބޔަކަށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި   އެ މީހުންގެ އާއްމުދަނީއާ ގުޅިފައި ހުރި ތަނަކީ މާލެކަމަށާއި  

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ަބޖެޓުން ކުރެވެން ހިރި މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ޢާއްމުދަނީ ހ ދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހ ދައިގެން 

ންނަމަވެދސް އެކަންކަމައިގެން ތެދުވެ ގަންނާނީ ކިހިނެއްތ  ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. މެނުވީ ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެ

ކުންފުނި  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  މިއުޅެނީ  އަދިވެސް  ކައުންސިލަށްވެސް  ލ ކަލް  ޮބޑު  އެބންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ 
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ހުށަހެޅިފައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ނުލެވިގެން  ކަމަށާއި ރެޖިސްޓަރވެސްކޮށް  ޤަޫބލްކަމެއް  ވަރަށް  އޮތް  އުއްމީދު  ވަރަށް  ކަމަކީ  ވާ 

 ސުވާލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ވާނެތ  އެއީ ޮބޑު 

 

އިވާ ކައުންސިލަށް އެއްއަހަރު ފުރޭއިރު ލާމަރކަޒީ ޤާނޫނުގެ  ލިޭބ ާބރުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުއްދަ ނުލިޭބކަމަށާއި ހުށަހަޅުއްވާފަ 
މެމްަބރުން   10އަދި ކ ޕަރޭޓް ވުމެން ސޮސައިޓީއަށް މަދުވެގެން  އެވެ.  ސުވާލުކުރެއްވިހުއްދަލިޭބނެތ  ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ    ކަރުދާހަށް

ޗެއް ނެގުމަށް ޤާނޫނު ުބނާއިރު ޕީޕީއެމް މެޖ ރިޓީ އޮތް ކައުންސިލެއް އައުމާއި އެކު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު މި ފެންނަނީ ނަމެއްގައި އޮތް އެއް 
 ގޮތަށް ކަމަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

އެލްޖީއޭ ގެ ގެން ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ، ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހެދޭނެކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅި
ދައިން ެބލުމުގެ ދަށުގައި އޮވެ ކައުންސިލަށް ާބރުތައް ނުލިިބއޮވެ މިކަހަލަ ކަންކަން އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވޭނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބުނާފަ

 ލަރ  ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ސިއުންސިލުތަކަށް ލިިބގެން ކަމަށް ކައުންާބރުތައް ކަ

 

ލުގެ މެޖ ރިޓީ ޕީޕީއެމް އަށް ލިުބމުން އޭގެ ދެރަނިކަމެތިކަން ސިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުން
ދާ މަންޒަރުފެނިގެންދާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއވެ. އަދި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން

ސިޓީ ކައުނސިލްގެ މެޖ ރިޓީ އެމްޑީޕީއަށް ލިިބފައިވާ އިރު އެރައްޔިތުންނަށްވެސް ނިކަމެތިކަން ލިެބމުން މިދަނީ މާލޭ ސިޓީގެ   3ާބކީ އޮތް  
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއވެ. އަދި ލ ކަލް ކައުންސިލް އޮތ ރިޓީ  ރައްޔިތުން ޕީޕީއެމްއަށް 'އާނ" ަބސް ބުނީތީ ކަމަށް
ފައި ވުމާއި އެކު ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ހެދުމަށްވެސް  ހިފަހައްޓާއިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން  ކޮންޕެނީ ހެދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތައްވެސް  

މި އިކޮނޮމިކް  ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވަން  މި  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ކަން  ނިސްޓްރީއަށް 
 ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްާބރުލުން ދެއްވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. 

 

މި ަބދަލުގައި  ވިސްނުމުގެ  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ހަމައެކަނި  އަދި މިކަމަކީ  ގެންދާނެކަމަށާއި  ގޮތަކަށް  ވާނޭ  ފައިދާ  ކަމުން ސަރުކާރަށްވެސް 
ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައި އެކު  އިސްނެގުމާއި  އެހީތެރިކަން   ޓީއަންހެނުންގެ  ތަންތަނަށް  ހިޔާފަދަ  ކުޑަކުދިންގެ  އަދި  އެމްޑީއޭ  މެދުވެރިކޮށް  

ވިއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ސޮލަރ މަރިޔަމް ނާޡިމާ މުހައްމަދު ފާއިޒު ވިދާޅުލިބޭނެކަމަށް  ކައުން
 ވެ.  ސިލަރ ވިދާޅުވިއެކައުންތާއިދުކުރައްވާކަމަށް 
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ފުޅާ  ވަރަށް  ކޮމިޓީން  އ.ތ.މ  އަތޮޅުތަކުގެ  ފަދައިން  އިނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ  ޭބނުންފުޅުވާކަމަށާއި  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ދެތިން 
ށާއި ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ނުކުރެވިގެން މިއުޅުއްވާ ކަންތައްތައް ދާއިރާއެއްގައި އެކި ކަންތައްތައް ކުރައްވާ ކަމަ
ވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ދަނޑުތަކުން ހައްދާތަކެތި ވިއްކޭނެ ސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެކުރުމުގެ މަގުފަހި ވެގެންދާނެ ކަމަށް ކައުން

މިސަރުޤާލެޓްފ މެއް  ފް ނުވިކަމަށް ކާއިމުކުރުމަކީ  މިކަމެއް  އަށް  އެސްޓީއ   ހަމައަށްވެސް  މިއަދާ  ކަމަށާއި  ވައުދެއް  ވަރަށްޮބޑު  ރުގެ 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ފާސްކުރުމަށް ކައުނސިލަރ  އޮތްގޮތަށް  މި  ކަރުދާސް  މިހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ހެދުމަށް  ސޮސައިޓީ  ކ ޕަރޭޓިވް  އަދި 

 12ސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ތާއިދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވަޑައިގެން ތިއްެބވި  އިްބރާހީމް ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވިއވެ. މިކަމަށް ކައުން   ސިލަރކައުން
 ސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.  ކައުން

 ންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  ކައު 
މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހާ   މުގެ މަސައްކަތްމާލޭ ސިޓީގެ ކޮންމެ އަވަށެއްގައި ކަނބަލުންގެ ކ ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދު

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ، ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ

ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކުރައްވާފައިވާކަން   ލިމާލެ ސަރވިސަސް ކޮމިޓީއަށް މެމްަބރުން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދެން އަންނަވި
ޖަހާއިރުކަމަށް މޭޔަރ    10ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެން އަންނަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާ ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު  

އިނަލް  މެޗާއި އިނާމްދިނުމުގެ ވާ ހުކުރުދުވަހު ރޭ ވޮލީ މުާބރާތުގެ ފަ  2022އޭޕްރިލް  22ޑރ.މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ދެންނެވިއެވެ. އަދި 
 ރަސްމިއްޔާތު ެބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

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

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

ރ މޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  02 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ 

 03 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 04 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 05 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 1 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 2 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ( މެޑިކަލް)  ކައުންސިލަރ

 3 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ

 4 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ

 5 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ( މެޑިކަލް)  ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 07 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 09 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 14 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އިރާޝާ އައިޝަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 
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 02 މުޤްޞިތު ޒުަބއިރު  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


