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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    50  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 އެޕްރީލް CRJ-04/2022/50 : 27 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 10:00ލްސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަ

     11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   49 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 އެޕްރީލް 20 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

 ިބޑް ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ މެންަބރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، ިބޑް ކޮމެޓީއަށް މެންަބރަކު ކަނޑައެޅުން.  

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   ރ މޭޔަ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

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

  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް 

ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސލަރ އައިމިނަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާއަށް މައްސަލައެއް އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށާއި މި 

ވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަންނަ ފިތުރު ޢީދު ދުވަހު ހިނގާފަ އުޅޭނެ ގަޑިއެއް ހަމަޖެއްސުމަށް އެކަމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއް

 އެކަމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާޙިމް އަޫބަބކުރު ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

 ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޮސްފައިވާތީ ކުރިން ނަގަމުން ގެންދިޔަ ފީތައް އެ އެމައުންޓަށް އަނުބރާ

ވެ. ވަރަށް ޮބޑު ޑިފެސިޓް ަބޖެޓަކުން ގަވަރމަންޓު ރަން ކުރަމުން ދާއިރު އެ މީހުންނަށް ވެސް  ގެންދަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދުގެ އުނދަގޫވާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިންކަމްއެއް ވަންނާނެ ގޮތް ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ޢީދު ކުރެއްވިއެވެ.  މި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒު ތާ

ފާސްކުރުމަށް   އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ  49  ދައުރުގެ  ވަނަ   04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު

ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ފާސްކުރެވުނެވެ.    އަޣްލަިބއްޔަތުން  ކައުންސިލަރުންގެ  10ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި  ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން  

 ޟަމީރު ވަކިގޮތަކަށް ވ ޓު ނުދެއްވައެވެ. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    49  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  އެޕްރީލް  20 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  49  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު   ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  20

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

ޔައުމިއްޔާ    ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  49  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު   ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  20

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  12ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ
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 .   ކަނޑައެޅުން   މެންބަރަކު   ކޮމެޓީއަށް   ބިޑް ،  ދެއްވާފައިވާތީ   އިސްތިއުފާ   މެންބަރަކު   ހިމެނޭ   ކޮމެޓީގައި   ބިޑް .  3

 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ިބޑް ކޮމެޓީގެ މެންަބރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަފައިވާތީ ިބޑް ކޮމެޓީއަށް މެންަބރަކު ކަނޑައެޅުން ކަމަށާއި 

ސެ ވިލިމާލެ  ނަމަކީ  ލިިބފައިވާ  ކުރަން  އިތުރު  ކޮމެޓީއަށް  އަފްރާހުއެވެ.  ދެއްވާފައިވަނީ  އެސިސްޓެންޓް އިސްތިއުފާ  ހެޑް  ކްޝަންގެ 

އެވެ.   އިްބރާހިމް  ސަމީނާ  އެގްޒެކްޓިވް  ސުވާލު   ކައުންސިލް  އެއްަބސްވެލައްވާތ   މިކަމަށް  ސަމީނާ  އަރިހުން  ޖެނެރަލް  ސެކެޓްރީ 

 ކުރެއްވިއެވެ.  

 

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ސަމީނާ އާ މިއަދު މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާލިން ކަމަށާއި ސަމީނާ މިކަމަށް ރުހި ޤަޫބލް ކަމަށް 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އްކަތް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ވިދާޅުވީ ސަމީނާ ިބޑް ކޮމެޓީއަށް ލާން ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިލިނގިލީގައި މަސަ

ންނާނެ ކުރާއިރު ިބޑް ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުންތައް މާލޭގައި ޢާއްމުކޮށް ާބއްވަމުން ދާއިރު ކޮންމެ ފަހަރަކު އައިސް ގޮސް ހަދަން އެ ދަތި ނުހު

ޒިރުނުވެވިކަމަށް ތ  ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ިބޑް ކޮމެޓީ މާލޭގައި ާބއްވާއިރު މިހާރުވެސް މާލޭގައި ތިޭބ ޭބފުޅުންނަށް އޮންނަނީ ކޮމެޓީއަށް ހާ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ސަމީނާ އާ މަޝްވަރާކުރެވުނީވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށާއި އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރައްވާފަ އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ގޮތް  ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި  
އަފްރާޙު  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  ގޮތުގައި  މެންަބރެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  ިބޑް މުޙައްމަދު   ،ދެއްވާފައިވާތީ  އިސްތިއުފާ  ކޮމިޓީން  ޑްިބ  މުޙައްމަދު 

 އެދި   އައްޔަންކުރުމަށް  ކޮމެޓީއަށް  އިްބރާހީމް  ސަމީނާ  އެގްޒެކްޓިވް  ކައުންސިލް  އެސިސްޓެންޓް  ވިލިމާލެ ސެކްޝަންގެ  ަބދަލުގައި  ގެއަފްރާހު

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

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

 ފިތުރު ޢީދު ދުވަހު ހިނގާފައި އުޅޭ ދުވަހެއް ގޮތަށް ކަނޑައެޅުން   .03
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އާއި ަބއެއް އެހެން ދުވަސްތަކުގައިވެސް އާއިލާތަކާއި ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިންވެސް ވާނީ ކައުންސިލުން އީދު ދުވަސްތަކުގަ

ނެ ވަގުތު ތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ ތަކެއްވާ ކަމަށް ކުޑަ ކުދިން ނިކުމެ މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކްގެ ނުރައްކަލެއް ނެތި އުޅޭ 

އި ވިދާޅުވިއެވެ. ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ނުކުމެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދެ ކޮށްލާނެ ތަންތަނެއް މާގިނަ އެއްކޮށް އަދި ނެތް ކަމަށާ

އެވެ. އެހެންކަމުން މަގުމަތީގައި ނިކުމެ އެއްވެސް ކަހަލަ ވެހިކަލްއެއްގެ ޕާރކުތަކާއި ހަމައަށްވެސް ދެވޭނީ މަގުމަތީގައި ކަމަޥް ވިދާޅުވި

ން ނުރައްކަލެއް ނެތި އުޅެވޭނެ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ ސ ޝަލީ ަބލާއިރު ވަރަށް ފައިދާ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެހެ

އި ހުންނަ ކަމަށާއި އެ އިސްތިސްނާ މިކަމުގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުއްވަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ޢާއްމުކޮށް ހާއްޞަ ހުއްދަ ދެވިފަ

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  އެދޭ  މަޝްވަރާއެރުވުން  ގޮތެއްގެ  ވިސްނާވަޑައިގެންނަވާ  މިކަމުގައި  ކައުންސިލަރުން  ޓްރާންސްޕ ޓް އެހެންކަމުން 

ރީން ނެރެންޖެހޭ އިއުލާނެއްވެސް ޤާނޫނުގައި ުބނާ ގޮތުން އޮންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަމަށާއި ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓް

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ކެއްގެ ކައުންސިލަރ އައިމިނަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ އީދު ދުވަހު ހަވީރު ހަތަރަކުން ރޭގަނޑު އަށަކަށް މިވަގުތުކޮޅު މިއީ ހިނގަފާ އުޅޭ ވަގުތުތަ

 މަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަ

 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި ގަޑި ކަނޑައަޅަނީ ކޮން ތަނެއްގަ ތ  މާލެ އެކަނިތ  ހުޅުމާލެ ހިމެނޭނެތ  ވިލިނގިއްޔަކީ އަަބދުވެސް  

އިރު   ނިންމާ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ތަނެއް  އުޅޭ  ވިދާޅުވިއެހިނގާފަ  ވިސްނަވާފަކަމަށް  ކަމަކަށް  މިހުރިހާ  ހުޅުމާލެ ނިންމަންވާނީ  ވެ. 

އިސްގެން ހިމެނުމުން މީގެ ކުރީގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ދިމާވެފައި އެަބހުރި ކަމަށާއި ުބރިޖު ހުރަސްކުރާ ހުރަސްކުރުންތައް ހުއްޓުމަކަށް އަ

ނާލަން އެދޭ ކަމަށް ރައްޔިތުން ރުޅިއައިސްވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ވިސްނަވާލައްވާ މަޝްވަރާތެރޭ ހިމަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އި ވިޔަސް ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެކަމަށް ވަނީނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި ކުރީގައި މިގޮތަށް ކަންކުރި ކަމުގަ

ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ. ވަކިމަގުތަކެއް ބަންދުކޮށް އަޙްމަދު އައިފާން  މިހާރު ވެހިކަލްތައް ގިނަވެ އާާބދީވެސް ގިނަވެއްޖެ ކަމަށް ކައުންސިލަރ  

މަޖީދީމަގު، ޗާންދަނީމަގު، އ ކިޑްމަގު، ފަރީދީމަގު، ސ ސަންމަގު އަދި އަމީރުއަޙުމަދުމަގު    8:00ފެށިގެން ރޭގަނޑު    4:30އޭގެތެރެއިން  

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  އަޙްމަދު އައިފާން ންސިލަރ މިމަގުތައް ހިގާފަ އުޅެވޭނެ މަގުތަކެއް ކަމުގައި ކަޑައެޅުމަށް ކައު
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 ވިދާޅުވިއެވެ.   އަޙްމަދު ޟަމީރު  މާލޭގެ ވެހިކަލްތައް ޮބޑުމަގަކަށް ނާރާ ކިހިނެތ  ކުޑަމަކަށް އަރާނީ ކައުންސިލަރ 

 

ކައުންސި ގިނަކަމަށް  ވަރަށް  އެކްސިޑެންޑްތައްވެސް  ގިނަވެ  ހުޅުމާލޭގައި  ވެހިކަލްތައް  ވުރެ  މާލެއަށް  ނާޡިމާ   ޢާއިޝަތުލަރ  މިހާރު 

ކައުންސިލަރ   ޖެހޭނެކަމަށް  އޮންނަން  މިނިވަންކަމެއް  މިފަދަ  މީހުންނަށްވެސް  ދިރިއުޅޭ  ހުޅުމާލެ  ނާޡިމާ   ޢާއިޝަތުފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ން އެމްިބއުލާންސް، ަބސް  ވިދާޅުވިއެވެ. ކުއްލި ހާލެތެއްގައި މީހެއް ަބލިވެއްޖެކަމަށް ވަނީނަމަވެސް އެކަމަށް ޚާއްސަ ވެހިކަލްތަކެއް އޭގެތެރި

ލަރ އަދި ޓެކްސީތަކަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަތެކެއް ލިިބފައިވާނެ ކަމަށާއި މިކުޑަވަގުތު ތެރޭގައި ދަތިކަމެއް ދިމާނުވާނެކަމަށް ކައުންސި

 ވިދާޅުވިއެވެ. ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު

 

ކަށް ވެހިކަލްތައް ނުދުއްވޭނެގޮތް ކަޑައެޅުއްވުމަކުން ދަތިތަކެއް ކައުންސިލަރ ނާޒިމާގެ ވާހަކައަށް ތާއިދު ކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޑަވަގުތުކޮޅަ

 ދިމާނުވާނެކަމަށް ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ގުތެއް ހުޅުމާލެ އަކީ މާލެ އައްވުރެ ޖާގައަށް ތަނަވަސްވެ ރައްޔިތުން ހިއްފަސޭހަކަމާ އެކީ ހިގާލެވޭތަނެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަކި މަ

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އަޙްމަދު އައިފާން ކަޑައަޅާގެން މަގުމެދުން އެންމެ ހިގާފައުޅުމަކީ ގަޫބލްކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ނޫންކަމަށް ކައުންސިލަރ 

 

އަދި މާލެ އެކަނި ވިނަމަ ގޮތެއް ނިންމާން ދަތިނުވާނެ ކަމަށް   1އޮތް ހާލަތުކަމަށާއި ފޭސް    2މިކަމުގައި ދިމާވާ އެއްދަތިކަމަކީ ފޭސް  

 ރ ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަ

 

ހުޅުމާލެ އަކީ ޕޭވްމެންޓްތައް ފުޅާވެފަ އަދި ޖާގައިގެ ތަނަވަސްކަން އޮވެ ހިގާލަންދާން އެތައްތަނެއް އޮންނާތީ ހިނގާފާ އުޅޭ ދުވަސް  

ގޮތަށް ހިނގާފަ ފާހަގަކުރާއިރު ހުޅުމާލެ ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ކައުންސިލުން މާލެ ތެރޭގައި މި

ކައުންސިލަރ   ފާޅުކޮށްފަކަމަށް  އުފާ  ޮބޑަށް ޝުކުރުވެރިވެ  ވަރަށް  ރައްޔިތުންވަނީ  ފުރުސަތުތަކަށް  ދެއްވި  އަޙްމަދު ޟަމީރު އުޅުމަށް 

ކަނޑަ ހިނގާގޮތަށް  ކަޑައަޅުއްވައިގެން  ވަގުތެއް  ވަކި  މާލޭގައި  އެއްގޮތަށް  ހުށަހެޅުމާއި  އައިފާން  ކައުންސިލަރ  އެޅުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަޙްމަދު ޟަމީރު  ކައުންސިލަރ 
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ވަކިމަގުތަކެއް ކަޑައެޅުމުގެ ަބދަލުގައި މުޅިމާލެއަށް މިފުރުސަތު ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އާމިނަތު ޔުމްނާ ކައުންސިލަރ   

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  
 ރޭގަނޑު  އިން 4:00 ހަވީރު ގޮތުގައި ވަގުތުތަކެއްގެ އުޅޭ މަގުގައި ފައި މަގުތަކުގައި މާލޭގެ ދުވަހު ޢީދު ފިތުރު އަހަރު ވަނަ 1443

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް   ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން ،ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު އެދި ކަނޑައެޅުމަށް 8:00

މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އަޣްލަިބއްޔަތުން މެންަބރުންގެ   

 

  ނިންމާފައިވާ   ކުރަން   ކުޑަ   އާދެވެންދެން   ޙާލަތަކަށް   އާދައިގެ   ލިބި   ލުޔެއް   ރައްޔިތުންނަށް   ސިޓީގެ   މާލެ   ޙާލަތުން   ކޮވިޑްގެ  .04

 . އިޢާދަކުރުން   އަގުތަކަށް   ކުރީގެ   ކުލިތައް 

 

ފީތައް % ކުޑަކުރެވިފަކަމަށާއި މިފީތައް އަުބރާ ރީއިންސްޓޭޓް ކުރުމަށް ވަނީ   30ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ނަގަމުން ދިޔަ އެކިއެކި 

 އެވެ. ހުށަހެޅިފަކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވި

 

ކީއްވެތ  އަ ކުރީ  ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް ހައްލެއްނުވާކަމަށާއި ކައުންސިލުން މިއަގުތަށް ކުޑަ  ދި  ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން 

ނުވާނެކަމަށް  ަބދަލުކޮށްގެން  ނޫނިއްޔާމު  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ދިރާސާކޮށް  ރަގަނޅަށް  ވަރަށް  ގެންނައިރުގައި  އަގަށް  ކުރީގެ   އަނުބރާ 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަޙްމަދު ޟަމީރު  ކައުންސިލަރ 

 

އަރާގެން  ދަތިތަކުން  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ކަމުގައިވިޔަސް  ދިޔަ  ހާލަތު  ކޮވިޑް  ތާއިދުކޮށް  ވަހަކައަށް  އަޙުމަދު ޟަމީރުގެ  ކައުންސިލަރ 

ރު ންމާއިނުދާކަމަށާއި އެފަރާތަކަށް އެލުއިކަން ދީފަ އެފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވަން ޖެހޭކަމަށާއި އެކަމަށް ރިޔާއަތްކޮށް ގޮތްނި 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އަޙްމަދު އައިފާން ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލަރ  

 

އުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއްވެސް ދެވޭނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިންކަމްއެއް އޮވެގެން ކަމަށާއި  ފޭތައް އަުބރާ ކުރީގެ އަގަށް ގެނަ

 ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 
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 3000/-ންސްޓޭޓް ކުރާނީ މިކައުންސިލްއިން ނިންމާފައިންގޮތަށް އޭގެތެރެއިން ޕާކިން ސްލޮޓްއެއްގެ ކުރީކައުންސިލުން  އަގުތައް ރީއި 

 1500/-ރުފިޔާ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮވިޑް ހާލަތާއި ގުޅިގެން    1500/-ކަޑައެޅުއްވިކަމަކު މިކައުންސިލްއިން ނިންމަވާފައިވަނީ  

ރުފިޔާ އަށް އެގޮތަށް މާރކެޓްގޮތޅިތަކާއި އެހެނިހެން އަގުތައް ަބދަލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ރީއިންސްޓޭޓް   1000/-  ަބދަލުކުރެވިފައިވަނީ

ަބދަލުވަނީ އަނުބރާ   ަބދަލުވާނީ މިކައުންސިލްއިން ނިންމަވާފައިވާ   1500/-ކުރާކަމަށް ވަނީނަމަ އަގު  އަދި އެހެނިހެން އަގުތައްވެސް 

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަގުތަކަށް ކަމަށް މޭޔަރ 

 

ހުން ކައުންސިލް ޖަލްސާ ހިންގާ ގަވާއިދު ތެރޭގައި ކުއްލިކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނޫނީ އިތުރުކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެޖެންޑާގައި ނެތްކަމެއް އެދުވަ

ކައުންސިލަރ   އަރިހުން  ޖެނެރަލް  ސެކެޓްރީ  އިތުރުކުރެވިދާނެތ   ފާސްކޮށްގެން  ގޮތަށް  އިތުރުކުރެވޭނެ  ޟަމީރު އަޙްމަދުދުވަހަށް    

 ސުވާލްކުރެއްވިއެވެ.  

 ކުރެއްވި ސުވާލަށް ރިވިއުކުރެއްވުމަށް ފަހު ޖަވާެބއް ދެއްވާނެކަމަށް ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް މުޖްތަާބ ޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ކައުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  
ކުޑަ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފީތައް މި  ންއާދެވެންދެ ޙާލަތަކަށް އާދައިގެ ލިިބ ލުޔެއް ރައްޔިތުންނަށް  ސިޓީގެ މާލެ ޙާލަތުން ކޮވިޑްގެ

އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު އެދިދައުރުގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކުރީގެ އަގުތަކަށް އިޢާދަކުރުމަށް 

ނުފެންނަ ކަމަށް ތިން ޭބފުޅުން  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އަޣްލަިބއްޔަތުން މެންަބރުންގެ  11މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް 

 ވ ޓް ދެއްވިއެވެ. 

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

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

10 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ ރ ) ސަލާމް(މޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  

20 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ޗުއްޓީ (ކައުންސިލަރ )   

30 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ  

40 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ  

50 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( މެޑިކަލް)  ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ  

60 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ) ސަލާމް(ކައުންސިލަރ  

70 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް އަހަރީ ޗުއްޓީ ( )ކައުންސިލަރ  
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 03 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 08 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 09 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 11 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 
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 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02 މުޤްޞިތު ޒުަބއިރު  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


