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ރާ     ންސިލްގެ އިދާ އު ލޭ ސިޓީ ކަ  މާ
    ، ލެ ރާއްޖެ.   މާ ހި ވެ  ދި

ންސިލްގެ  އު ލެ ސިޓީ ކަ ނަ  04 މާ ގު   ވަ ރު އު ނަ    51  ދަ ގެ  ވަ ސާ ންމު ޖަލް ސްމީ އާ އްޔާ ރަ އުމި  ޔަ

ން:  ވުނު ތަ އް ސާ ބޭ  ކައުންސިލް ބިއުރ     ޖަލް

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 މެއި CRJ-04/2022/51 : 11 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް

 09:30 ފެށުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

    10:30 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ތް: ރާ ހެއްޓެވި ފަ ލެ ތު ބެ ސަ  މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،    ރިޔާ

ންޑާ   ކުރި އެޖެ ސް  ފާ

ސްކުރުން  .1 ވުމާއި ފާ އް ންޑާ އި  . އެޖެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    50 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022 އެޕްރީލް 27 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ލަ.   .3 ސަ އް ހަޅާ މަ ށަ ން ހު ތު ރީ ގޮ  އިދާ

ކަމާ  ގައި ފުރޭތީ، ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރާނެ ކަން 17ވަނަ ދައުރު ފެށުނުތާ އެއް އަހަރު މެއި  04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  

 މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން.  

ނަވާލަން   މޭޔަރ .4 ން ންވާ   ދަ ނު ކަތައް   ބޭ ހަ ނަވާލުން   ވާ ން  ދަ
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ސްކުރުން.  .01 ވުމާއި ފާ އް ންޑާ އި  އެޖެ

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ  އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 51ވަނަ ދައުރުގެ  04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

   އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

  އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ  51 ދައުރުގެ  ވަނަ 04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.    އިއްތިފާޤުން  ކައުންސިލަރުންގެ 14ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން  

ލް   27 .02 ރީ ންސިލުގެ    2202  އެޕް އު ލޭ ސިޓީ ކަ ވުނު މާ އް ހު ބޭ ވަ ނަ ދު ގެ   04ވަ ރު އު ނަ ދަ އްމު ޖަލްސާގެ    50  ވަ ސްމީ ޢާ ނަ ރަ ވަ

އްޔާ   އުމި ސްކުރުން. ޔަ  ފާ

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  50  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  27

  ނެތުމުންގެންނަން  އިސްލާހެއް   އެއްވެސް   ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއްމަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  50  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  އެޕްރީލް  27

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ   15ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ލެއްވުމުން  ހުޅުވާ  ށްފާސްކުރުމަ

ލޭ.  3 ންސިލުގެ   ސިޓީ  މާ އު ނަ  04  ކަ ރު  ވަ އު ނުތާ   ދަ ށު އް  ފެ ރު  އެ ހަ އި  އަ އި  17  މެ ތީ   ގަ ރޭ ހާ،  ފު ވަ ން   ދު ގެ ޅި ނެ   ގު ރާ ންކަމާ   ކު   މެދު  ކަ

ރާ  ވަ ން   މަޝް ރު  . ކު

 

  ގުޅިގެން  ދުވަހާ،  ފުރޭތީ  ގައި  17  މެއި  އަހަރު  އެއް  ފެށުނުތާ  ދައުރު  ވަނަ  04ޖެންޑާގައި އޮތީ  މިއަދުގެ އެރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  

. މިހާތަނަށް  ވެކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވިއެވާހަކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރކުރުން މަޝްވަރާ މެދު  ކަންކަމާ  ކުރާނެ

ވޭ ކަހަލަ  ޒްގޮތަކަށް ފަސޭހައިން ބަލާލެއިސައް ކޮންޝަންތަޓިސްޓިކްސް އިންފޮމޭއެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ސްޓެމަނަ މަޖައްލާ ނެރޭ ޓީމާ  އަތަ

 ވިއެވެ.  ށް ވިދާޅުމަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަ   އެމަށާއިފައިވާ ކަވާޝަންއެއް ތައްޔާރު ކުރަން ދަންޕެޝަލް އެޑިސް
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ނަރީޝް ވިޔަރ އަޙުޓީ މޭތުގައި ޑެޕިއުލިބުނު ފުރުޞަ ދާޅުވީ މާޅޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކުން ކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަދު 

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަހަރީ ވާފަވާނީ ހަމަޖައްސަޒާމްތަކެއް ނެ އިލްތިގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ދުވަސް ކަނޑައަޅާ މި ދުވަސް ކުލަ

ގަ ކުލަ  ކައުންދުވަސް  ކުރަން  ފާހަގަ  ނިންމަވާފައިކަމަސިދަކޮށް  ނިންމުންތަކެއް  ދުވަހުށާއި  ލުންވާނީ  ރާވާ އަހަރީ  ކަންކަން  ގެ 

މަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ކޮމެޓީއެއް ނެގު ސްޓިއަރިންގން އި މި ކައުންސިލްގެ ތެރެއިޓަކަހިންގުމަށް

.ޖީންގެ ލެވެލްގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެ.ސް.ޖީ ޑީލް އަދި  ލެވެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ންސިލްގެސިޓީ ކައުރުންނާއި  ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަ

މެ ފުރިހަމައަށް  ންމެ ރަނގަޅަށް އެންހަމަޖައްސާ އެންގަވާ އެ އިންތިޒާމް  ހެން ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީއެއް ނަވާނެ  ޑައިގަންނަނިވަވެސް ހިމެ

ނާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ އަހަރީ ދުވަހުގެ ވެގެން ދިއުމަކީ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް  

ބާއްވަން ނިންމަ ސްތޯނީ ކޮން ގޮތަކަށްހަފްލާ  ހުރިހާ ކަމެއް  ނެގުމަށްފަހު ކޮމެޓީން މަޝްވަ މި  ން ރާކޮށް ކޮމެޓީޓިއަރިންގ ކޮމެޓީ 

އި ނގަޅުގޮތް ކަމުގަން ދިއުމަކީ އެންމެ ރަށަހަޅައިގެން ހިންގާނެ ކަންކަން ފާސްވެގެތައް ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުބެލުންހޭ  ބަލަންޖެ

 މައްޗަށް  ހަތް ބޭފުޅުންގެޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުންގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ހެންދެކޭ ކަމަށް ވިދާ

 ޓީއެއް ނެންގެވުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވޭ ކޮމެއެކުލެ

 

 އްން އެންސިލުސިޓީ ކައު ސް މާލޭހަމައަށް އައި   ނިޒާމް ލިބިގެން މިއަދާންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީކައު

ށް މި އިރު އެންމެ ބޮޑު ދައްޗެއް ކަމަށް ފާހަގަ ވެގެންދަނީ ވުޒާރާތަކުންނާއި ދައުލަތް ހިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަސައްކަތް ކުރިއަހަރު މަ

ހަޖަމްނުވެގެން އުޅޭ އުޅުން ކަމަށް  ނިޒާ ހުރި ކިތައްމެ ވަޢުދެއް    ވެގެންއަހަރުއް  ވިދާޅުވިއެވެ. އެމް  ދާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވެފަ 

ބޮޑު ދައްޗަކީ ސަރުކާރު ބައެއް އެސް.އޯ. ކުރަމުންދާ  ބައެއް ވުޒާރާތަކުގެ ބޭފުޅުން އަމަލު ގެފުއްދުމުގައި ހުރި އެންމެ  އީ   ގޮތް އަދި 

ދާޅުވިއެވެ. ވިކަމަށް  ރިގޮތަކީ މި ނޫން ކު  އެންވިޝަންއު އިޒީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވިކުރައްވާ ގޮތް ކަމަށާއި ލާމަރުކަތަކުން އަމަލު

އިގެން ނުތިބެން  ނަގޮތަށް ވިސް  ރުކޮށްދޭފޯދުމަތްތައް  ތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިސް.އޯ.އީންސިލްތައް އެއްފަރާތްކޮށް އެކައު

ގެން ޤައުމީ ގެ އިތުރަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނޫގައި ކަނޑައެޅި. އޭވިއެވެޅުކަމަށް ވިދާ ނޫން  ކަމަށާއި ޤާނޫނުވެސް ތަސައްވަރުކުރާ ގޮތަކީ މި

ގަ އެކައުންސިލަކާ  ތަނެއްތް  ޝަން އެ އޮސްޑިކްހިންގަންވާނީ އެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އެއްގެ ޖުރިންކަން  އެކަތަކެއް ހިންގޭ އިރު  ޢުމަޝްރޫ

ކައުންސިލްއެއް މެމަޝްވަރާކޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުދުވެރިވެގެންނޭށް އެ  ބޭނުވިއެވެ  މިކަމުގެ  ލެވެލްއެއްގައި ކަލް  ލޯ  މަކީ. 

 ވެސް ފެންނަނީ އެއް އަހަރުއެހެންނަމަ  ކަމަށާއިފްކުރުން  ސާދު  މާ މެންގެ ފިރކުރު އެކައެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ޚިޔާލާއި އެ މީހު

ދާއިރުގައިވެސް  ވެގެ ކަންކަމިކަން  ނުހިނގާ  ގޮތަށް  އަހަރު ވެގެންށް ވިދާޅުވިއެވެ.  މަންކަން މި  ޤައުމީ ދާއިއެއް  ހުރި  މިހެން  ރު 
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ން  ންސިލު ލިސް އަދި ކައު.ޖީ.އޭ އަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިއެލް  އިވަނީ ނަމަ ކަމުގައުތަކުގައި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ނުކުރާޝްރޫމަ

ވިއެވެ. އެއް އަހަރު ރާ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުތުންނާ ބައްދަލުކޮށް މިކަމުގެ މަޝްވަން ރައްޔިވެ  މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުއިސް

 ރުވިދާޅުވާއިޖުމްހޫރިއްޔާ  ލް މަޝްރޫއަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްކަމަށް ރައީސުޑުސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮނީ  ބޭނުންވަށްލަން  ރު ފާހަގަކޮވެގެންދާއި

ފެންނަނީ ނަ ކަން ކަމަފެންން ނުތަކުރުންނާއި އެސް.އޯ.އީއެކަމެއް ވަޒީ ޑު ނަކައިގެ ޓެކްނީޝަނެއްވެސް ބޮފެށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު 

ޓީ ހުރި ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިއި މިއީ ވަރަށް ހިތާމަފަ ހުރި ތަން ކަމަށާވެސް ބާރު ގަދަ ވެށްވުރެސިލެއްގެ ރައީސަންއަތޮޅު ކައު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިހާބުވަފަ މިތިބި ބޭފުޅުންގެ  ޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުގައި ހިރާއްމިހާރު ދިވެވެސް އަދި  ތުންފަރާގެ ންސިލުކައު

ޗަށް މައްގެ  ހަގަ ވެވޭނެ ގޮތުރު ފާގެންދާއިކީ މިއީ ކަމަށާއި މިކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެއް އަހަރު ވެވެސް އުފުލާ ޝަކުވާއަފަރާތުން

ނުވެގެން ދާއިރު އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެސައްކަތް ކުރަންމަ ބަދުނާމް އަންނަނީ ކަމުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމެއް  ޤާނޫނުގައި    ގެ 

ކައު އެކަމުގެ ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެ ގޮތަކަށް އެއް އަހަރުގެ   ކަމުން ރައްޔިތުންނަށްދާޅުވިއެވެ. އެހެންށް ވިތަކަށް ކަމަންސިލްލިޔެފައިވާ 

 ތް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.ގޮން ދިއުމަކީ އެދޭ ހަގަ ކުރެވިގެކަންކަން ފާ

  

ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީއަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި  މަށް  ށަހެޅު މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވީ ހުޑެޕިއުޓީ  ސުޖާއު ވިދާޅުވީ  އުންސިލަރ އިބްރާހިމް  ކަ

. މިކަމަކީ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް އޭގެ ކޮށްދޭން އެދިވަޑައިގަތެވެންސިލަރުން މިކަމަށް ތާޢީދުއުހަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ކަސްޓެއް ހުށަލި

 ނަންޖެހޭނީ އެސް.ޖީއްގެ މައި އިންޖީނަކަށް ހުންއިދާރީ ގޮތުން ހުރިހާކަމެޒް ންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީތީ ކައުވާ   ކަމަކަށްތެރޭގައި ހިމެނޭ

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް ކައުންސިލަރ ނިޒްލީންކަމަށް ވާތީ  ، ޙުމަދު ޝަރީފްގްޒެކްޓިވް އަސީނިއަރ ކައުންސިލް އެ،  ، 

ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު    މަދުމް އަޙުޙިކައުންސިލަރ އިބްރާ ވޭ ގޮތަށް ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެ  ސަލީމް ހަތްޢަލީ  ޝަމްނާޒް  އަދި 

އީ ވައުދުތަކެއް އަރުކޮށް މިކައުންސިލް ދަތު މިއެއް އަހަރަށް ސައިފް ވިދާޅުވި ގޮތަށް   ންސިލަރއުކަވިއެވެ. ށް ވިދާޅުހުށަހަޅުއްވާ ކަމަ

ހާއްސަކޮށް ކައު ކަމަށާއި  ނެރެ އެއީ ސްޓްރަޓެޖިކް ގެ ގޮތުގައި  ތަކެއްލަނޑުދަނޑި  ވާންސިލުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވެގެން  ފޮތެއް 

ހާއްޞަކޮށް  ހާސިލް ވީ ކިހާ މިންވަރެއްކަން  ތެރެއިން  އުންސިލަށް އޭގެ  އެއް އަހަރު ވީއިރު ކުރަން ކަޅާ  ލޭން ކަމަށް ކަނޑައައެކްޝަން ޕް

ން ވަކިން ހާއްޞަކޮށް  ވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ކުރި ދުއްޕާށް ވިދާޅުވިއެނގެންޖެހޭ ކަމަކޮސް އެސާފްމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް  

އެނ ސާފްކޮށް  ވަރަށް  ކަމަށާއި  ރައްޔިތުންނަށް  ލިބެގެންޖެހޭ  ކައުންސިލަށް  ބިންތަކުން  ޢާމާލޭގެ  ސަރުކާރުން  އްންޖެހޭ  މުދަނީ 

ންޖެހޭނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  ވުންތައް އިނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި މާލޭގެ ބިންތަކުން ލިބޭ ފައިސާ ލިބެ ރޭލަތްތަރިކައި ރޭވި ހީހުއްޓުވުމަށްޓަ

ޖެހޭ ކަމަށް ރި ދުއްޕާން އެނގެންސަރުކާރުން ކު  ގައިށާއި މިހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމުށްފައިވާ ކަމަކަން ވަރަށް ސާފްކޮސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ
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ކުރަނީ އަކުރަމް ގޮތަކަށް މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި ބައެއް އަދާޕްލޭން ވަރަށް ހީލަތްތެރި  ޒް  ދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ލޭންޑްޔޫވި

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަ ކުރަންޤާ  ޞަކޮށްން ހާއްމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަކިކަމާލުއްދީން  ހުރިހާ ކަމެއް  ޖެހޭނީ  ނޫނުގައި 

އެކު މައްޗަށް  ޕްލޭންގެ  ލޭންޑްޔޫޒް  ޕްލޭނާ  ކަމަލެތަރައްޤީގެ  ލޭޤާނޫނު  ށްފައިޥާއިރުކޮންބަޔާށް  ވިގެން  ޕްލޭން ގައި  ންޑްޔޫޒް 

ށް ހަށް ނޫނީ އެއް ގަޑިއިރަތިން މަސް ވާން އެއް ދުވަ  ށާއިވާ ކަމަށްފާފިކަމަށްވާނަމަ އޮޓަމެޓިކުން ފާސްވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮދީނުފާސްކޮށް

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އިސްލާ އަނެއްވާއިރު  ކަމަށާއި  ތިން މަހު އަންނަ  އެހެންކަކާވެސް  ކަމަށާއި  ލިބޭ  ސިންގ  މުން ހައުސް 

ޑަރޝިޕްގައި ހަތަރު އިއްޒުގެ ލީށް އެނގެން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރ މުމިނިސްޓްރީން އައި ދުއްޕާންތައް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަ

ދައުރުގައި ވަރަށްމާލޭ  ވަނަ  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިގެ  ގިނަ  ފޯރުރުކޮށްދެވިފޯއް  ތްތަކަމަދު  ވަގުތަށް  ވަގުތުން  ދޭންޖެހޭ  ކޯއްއްޖެކަމަށާއި 

ފޯރުކޮށްދެވެސްއްޚިދުމަތްތަ ބާރު ސްޕީޑުގައި  ހުރިހާ ކައުކަމަށާއި އެސް.ޖީވެސް ހިމެނޭވިއްޖެ   ވަރަށް  ންނަށް  ލަރުންސިހެން މިކަމަށް 

ހާއް ޓީން ހުއްޓުވާފައިވާކަން  ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިލޯވެސް  ކުންފުނި ހެދުންއެވެ.  ވިވިދާޅުވާ ކަމަށް  ންނަޝުކުރެއް ދަ  ސަވަރަށް 

 ކުރެއްވިއެވެ.  ފުޅުގައި ފާހަގަކައުންސިލަރ ޝުޖާއުގެ ވާހަކަ

ކުންފުނި އުފެއްދުމުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ލިޔެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއިން  ރ ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން މޭޔަ

ހ ދާދިނުމަށްޓަކައި    އް މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތަމިހާތަނަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި

ލީގަލް ޓީމްއަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމުގައި މޭޔަރ   ކައުންސިލްގެ  ކ ޓަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް  ނުކޮށްދޭ މައްސަލައިގައި  ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަން  ދޭތެރޭ ވަރަށް ދަށްކޮށްކަމުގައި މޭޔަރ    ތަކާމީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރީ ކައުންސިލްވިދާޅުވިއެވެ.  

 ސިޓީ ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް އަދި އަތޮޅު  ފާހަގަކުރެވޭ އެއްކަމަކީ ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމް ވ ކްއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް އިސްލާހުގައި

 ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ވާކައުންސިލްތަށް ވަނީ އެންމެ ދަށް ގިންތިއަށް ލާފައި

 

ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށާއި، ހުށަހެޅި ނަންތަކަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ  

މް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ދެންނެވިއެވެ. އަދި އަހަރީ ދުވަހުގެ ކަންތަށް އ ގަނައިޒް ކުރުމުގައި އެ ޓީމްއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ޓީ

 އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު
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އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާފަދައިން ކައުންސިލްގެ  ސަރުކާރުގެ  ޙުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަ

މެ ދުވަހަކު  ކޮންމެ  ސަބަބަކީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ޑެޕިޔުޓީ  ކަމުގައި  ބޮޑުކުރަންޖެހޭ  މުސާރަވެސް  ދުކެނޑުމެއްނެތި  މުވައްޒަފުންގެ 

ދެންނެވިއެވެ.   މޭޔަރ  ޑެޕިޔުޓީ  ކަމުގައި  މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ  ދެމުންމިދަނީ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގުޅުންހުރި  ސީދާ  ރައްޔިތުންނާ 

ގެ އިތުރުން،  އެހެންކަމުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީ

ސަބަބުން ސަރުކާރުން ނުދޭކަމާއި އެކަމުގެ  ހުއްދަ  ނެގުމުގެ  ކައުންސިލް   ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެތަކެއް މުވައްޒަފުން  ދައުރުގެ  މި 

 ގޮންޖެހުން  މިއީ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑުވަރަށް ދަތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    މެންބަރުންނަށް

ރައީސުލް   ސިޓީއެއް  އެތަކެއް  ގުޅިގެން  ދަތިތަކާ  ދިމާވާ  ކައުންސިލަށް  ހަމައެއާއިއެކު،  ދެންނެނެވިއެވެ.  މޭޔަރ  ޑެޕިޔުޓީ  ކަމުގައި 

ސިލާއެކު  އަދި މުޅި ކައުންޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިޔެވިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ     އިރުވެސްއަހަރުދުވަސް ވީ  1ބައްދަލުވުމަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުން އެދިފައިވާތާ  

ކައުންސިލަރ   ދެންނެވިއެވެ.   ކައުންސިލަށް  ކަމުގައި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރި  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު  ފާތިޙް އަދި  ސައިފް 

އި ޓީވީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަށް ރައްޔިތުންނަށް ފަހުމުވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ނުވަތަ ރިޕ ޓެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނޫސްތަކާ

 ށް އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ތާއިދު ކުރާ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ޗެނަލްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަ

 

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ދެންނެވިއެވެ.   ވިދާޅުވީ  ނަހުލާ ޢަލީކައުންސިލަރ  

ށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައިވެސް  ދެންނެވިއެވެ. ވިލިމާލޭގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވި ކޮމިޓީއަ

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓް ނޫން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ދެންނެވިއެވެ. ނަމަވެސް ވިލިމާލޭގައި ހުންނަނީ ހޮސްޕިޓަލެއް  

ވިލިމާލޭގެ ހެލްތް ސެންޓަރެއްކަމުން މިއީ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ    ނޫންކަމަށާއި  ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމުގައި 

ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު ވިލިމާލެއަށް  ،މިކަންވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ހެލްތް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް

ބައްލަ އަމިއްލަފުޅަށް  ފެންވަރު  ހޮސްޕިޓަލްގެ  އެދޭކަމުވަޑައިގެން  އަލީ   ގައިވާލުމަށް  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  ދަންނަވާފަކަމުގައި  ވަނީ 

އި  ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު އެތަނަށް ވަޑައިގެން ބައްލަވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފަ ވީނަމަވެސް އެކަން ހިނގާފަ 

ބުރިއަށް ވިލިމާލޭގެ ގެތަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ    10 ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ  ނުވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވިލިމާލޭގެ

ބުރިއަށް އިމާރާތް އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވީއިރު އެކަން    10ފުރުސަތު ލިބުންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. އަދި ހުޅުމަލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި 
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ފަހުން    ރީއިންޕްލޭނިންގ މިނިސްޓް އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަށް  އަންގާފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ދާދި 

މައްސަލަ    އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެންގެވުމާއި، ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން ކުޑަކުރުމާއި އަދި ކުންފުނި އުފެއްދުމުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކ ޓަށް

 މާލުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަ ނަހުލާ އަލީ ދެންނެވިއެވެ.  ހުށަހެޅުމަށްވެސް ތާއީދު ކުރާ ކަމުގައި ނިން

 

ހުށަހެޅިފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މޭޔަރ ވ ޓު އެއްސެވިއެވެ. އެކޮމިޓީގައިވަނީ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް،  މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  ން ރިޔާސަތު

ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް، ކައުންސިލަރ ނިޒްލީ ރަޝީދު، ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު، ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް 

ތަބާ ޖަލީލު އަދި ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ޝަރީފް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ.  އަލީ ސަލީމް، ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލް މުޖު

 ބޭފުޅުންގެ ވ ޓާއެކު ކޮމިޓީ ފާސްވިއެވެ.   16

  ސަރުކާރުން ކައުންސިލަށް ވައުދުވެފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައް އެއްއަހަރު ދުވަސް ވީއިރުވެސް ނުވާކަމުގައި ހިތާމަޔާއެކު މީގެ އިތުރުން،

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތް މުވައްޒަފުންނާއި، ބަޖެޓާ، އަދި އެކިކަހަލަ ބޭނުންވާނެ  މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ދި ނަމަވެސް އޭގެ އެއްވެސް އަލިކަމެއް ފެނިފައި ނުވާކަމަށާއި އަ  ރިސ ސްތަކާއެކު ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރަށްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވި

ވެސް  ގުޅީފަޅުގެ ޕްލޭން ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެއް އަހަރުވެގެން ދިޔައިރު އެކަމާ ގުޅިގެން އެންމެ މަޝްވަރާއެއް

 ނުހިނގާކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.   

މުވައްޒަފުންނާއި،ރައްޔިތުން   ކައުންސިލްގެ  މަސައްކަތަކީ  ކުރެވުނު  މިހާތަނަށް  ދެއްވާ ނަމަވެސް  މަސައްކަތާއި  ކުރައްވާ  ގުޅިގެން 

ޝުކުރު    އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްކަމާއި އެކަމަށްޓަކައި މާލޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެންގެ ފަރާތުން މޭޔަރ

ބައްލަވާނެ ކަމުގައި ނިންމާލުމުގު  މިއަންނަ އަހަރު ކުރެވޭތ   އެއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް  ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިއަހަރު ކުރި މަސައްކަތުގެ ދެގުނަ  

 މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިން  

ތް   ންމެވި ގޮ ސާއިން ނި ންސިލް ޖަލް އު  ކަ

ން ރާވާ  ކަންކަ  ކުރާނެ  ގުޅިގެން  ދުވަހާ  ،ފުރޭތީ  ގައި  17  މެއި  އަހަރު  އެއް  ފެށުނުތާ  ދައުރު  ވަނަ  04 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު    ސްޓިއަރިންގް ކޮމެޓީއެއް ނަގާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައިބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ    07ހިންގުމަށްޓަކައި  

، ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު، ކައުންސިލަރ  އުންސިލަރ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުނަރީޝް، ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒް، ކަ

ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް، އަދި ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް އަޙުމަދު ޝަރީފް  
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  އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު އެދި  ޅުމަށްކަނޑައެ

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުން

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.  ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ   10:30  މިހާ ހިސާބުން

ޅުން  ފު ގެންނެވި ބޭ އި ޑަ ވެރިވެ ވަ އި  ބަ

 

ން މަޤާމް  # ނަ

 01 މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ

ރމޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  02 ނަރީޝް  އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ 

 03 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 04 ނާޡިމް  ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 05 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ސަލީމް  ޢަލީ ޝަމްނާޒް ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ ކައުންސިލަރ

 09 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 ޟަމީރު  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11  ނަހުލާ ޢަލީއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13 އަބޫބަކުރު  އިބްރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 14 ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 ޝުޖާއު  އިބްރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 ނާޞިރު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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ޅުން.     ފު ންނަވާ ބޭ ގަ ރިވެވަޑައި ނު ވެ އި  ބަ

 01 ރަޝާދު  ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 02 އަރީޝް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( ޗުއްޓީ)   ކައުންސިލަރ  ކައުންސިލަރ
0 7 6  

އްޒަފުން  ވަ ހެއްޓެވި މު ލެ ރެޓޭރިއެޓް ބެ ކް     ސެ

 

ރުކުރީ      އްޔާ އްޔާ ލިޔެ ތަ އުމި  ޔަ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 މެއި 11

ން މަޤާމް  # ނަ

މުޖުތަބާ ޖަލީލްއަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް    01 

މް ން މަޤާ  # ނަ

 01 އައިޝަތު އިރާޝާއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް  އެސ 

 02 މުޤްޞިތު ޒުބައިރު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  އެސ ސިއޭޓް


