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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    54  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2022  ޖޫން CRJ-04/2022/54 : 01 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:30 ފެށުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

     10:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޢިއްޒު މަދު މުރ. މުޙައްޑމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    53  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މެއި  25 .2

 ފާސްކުރުން.ޔައުމިއްޔާ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

ާބއްވަންޖެހޭ    ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  އަމާޒުތައް  ޕްލޭންގެ  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް    ރައްޔިތުންގެއަދި 

ަބއްދަލުވުންތަކުގައި  ތަަބއްދަލުވުން މި  އަދި  ތާވަލުހެދުމާއި  ދުވަހުގެ  އަހަރު  މައިގަނޑުކަންކަމާމެދު ކުގެ  މަޝްވަރާކުރާނެ 

 މަޝްވަރާކުރުން. 

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

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  54ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 އެޖެންޑާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ   54  ރުގެދައު  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ   އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 10ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    53  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މެއި   25 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  53  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  25

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

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  53  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  25

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ރައްޔިތުންގެ   ބާއްވަންޖެހޭ   ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި   އަމާޒުތައް   ޕްލޭންގެ   އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް   އަދި   ބަޔާންކުރާ   ޤާނޫނުގައި .  3

 . މަޝްވަރާކުރުން   މައިގަނޑުކަންކަމާމެދު   މަޝްވަރާކުރާނެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި   މި  އަދި   ތާވަލުހެދުމާއި  ދުވަހުގެ   އަހަރު   ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

މި މައުޟޫ ހިމަނާލަން ގަސްތުކުރި ސަަބަބކީ ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމި ދެވަނަ އަހަރަށް ފެށިފަ އޮތް އިރު ދުރާލާ މަޝްވަރާ 

ކުރުމަށްފަހު އިން ޕްރިންސިޕަލް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކައުންސިލް ފްލ ގައި އެއްަބސްވެވޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ނޫނީ ޕްލޭނެއް ކޮންމެވެސް  

 އެއްަބސްވުމެއް އޮތުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުގައި އިދާރީ ގޮތުން ކުރިއާލާ ރާވާލަން މުހިއްމު ކަމަށް ފެންނާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   ވަރެއްގެ

  އެއް ކަމަކީ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި އެއް އެމާޒެއް ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކުރުން އޮންނާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ދަށުން

މުޙިއްމު ަބއި ަބޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި  ކަމަށާއި  ހިނގާ  ވިޒްޓްސް  ހައުސް  އަދި  ޑ ޓުޑ   ކަމަށާއި  އޮންނާނެ  ކުރުންތައް  ަބއްދަލު  ވަރު 

ކުރިއަށް އޮތް ަބއްދަލުވުންތަކެއް ވެސް އެަބއޮތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުރިއާލާ މި ަބއްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފާސްކޮށްލުމުން  

ޤާނޫނުގައި  ތަނުގައި އެގޮތުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ފަސޭހަވެގެންދާނެ  ރާވާލަން  ކަންކަން  މާއްދާގައި   107  ވަނަ 
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ރަށު  ކައުންސިލުންނާއި  ސިޓީ  މަހު  ޖުލައި  އަދި  ފެުބރުއަރީ  އަހަރަކު  ކޮންމެ  ަބއްދަލުވުމެއް  ާބއްވާ  ހުޅުވާލެވިގެން  ރައްޔިތުންނަށް 

އްވަން ވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފެުބރުއަރީ މަހު ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕ ޓް، މާލީ ރިޕ ޓް ކައުންސިލްތަކުން ާބ

ރުގެ އަދި އޮޑިޓް ރިޕ ޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ޖުލައި މަހު ާބއްވާ ަބއްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަ

ލާއި ަބޖެޓް ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލް ހ ދަންވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ މަސައްކަތު ތާވަ

ހުގެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަދުވެގެން ދެ މަހުން އެއް މަހު ކައުންސިލުން ޢާއްމު ކުރަންވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ޖުލައި މަ 

ކަމަށާއި  ަބއްދަ ގާތްވެފައިވާ  މިހާރު  ނިންމުމުގައި ލުވުން  ނިންމުންތައް  މުހިއްމު  ނިންމާ  ހިންގުމުގައި  އެއް  ސިޓީ  ނުވަތަ  ރަށެއް 

ފަހަރު  އެއް  ހަތަރުމަހަކުން  ކޮންމެ  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދު  މި  މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ.  ރައްޔިތުންނާ  ކައުންސިލުތަކުން 

ންނާ ަބއްދަލު ކުރަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު އަހަރުގެ ދެވަނަ އަހަރަށް ފެށިގެން މިހާރު އަންނައިރު ކައުންސިލުން ރައްޔިތު

ންތައް މިފަދަ ަބއްދަލުވުންތައް ާބއްވަން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އެއްަބސްވެގެން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަވަށު ަބއްދަލުވު

ރު ކުރިއަށް ވުރެ ފަސޭހަ ތަކެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށާއި އެއީ އަވަށު ސުކޫލްތަކަކީ ކައުންސިލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ޭބއްވުމުގައި މިހާ

ލްގެ ތަންތަން ކަމުގައި ވާތީ އެތަންތަނުގެ ހ ލްތައް އަވަށު ލެވެލްގައި ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ލިިބގެންދާނެ ކަމަށާއި ހެންވޭރު ސުކޫ

 ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ހ ލްވެސްލިިބ

 

ވިދާޅުވީ ޝުޖާއު  އިްބރާޙިމް  ފިޔަވައި   ކައުންސިލަރ  ަބއްދަލުވުން  ލާޒިމްކުރާ  ޤާނޫނުން  ކަމަށާއި  ކުރައްވާ  ތާއީދު  ވަރަށް  މިކަމަށް 

 އޭގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހ ދުން އޮންނަ ކަމަށާއި

ންމެ ކައުންސިލްގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާުބވުމަށްފަހު މިކަމަށް ވަރަށް އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއްދެއްވާ ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައިވެސް ކޮ

ގޮތުގައި   ނިންމުންތަކެއްގެ  ނިންމާ  އެކުލެވިގެން  ތެރޭގައި  އޭގެ  މަޝްވަރާ  ޚިޔާލާއި  ރައްޔިންގެ  ނިންމާ ކަމަކީވެސް  ކައުންސިލުން 

 ކޮންމެ ކަންތައްތައްވުން އެއީ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ާބރުއަޅާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ަބއްދަލުވުންތައް ފިޔަވާ

  މަހަކުވެސް ކޮންމެވެސް އެއް އަވަށެއްގައި އަވަށު ަބއްދަލުވުން ާބއްވަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ރަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެއާއެކުއެކީ ކައުންސިލަށް އެއް އަހަރު ފުރި ދެވަނަ އަހަ 

ޅުވިއެވެ. ކުރިމަތިލާއިރު މިކަހަލަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވީތީ މޭޔަރއަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާ

 ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ސާފްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި ކޮންމެ ދާއިރާއެއް ވަކިން އެ ދާއިރާއެއްގައި ހުރި
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ދަތިތަކުގެ ދިމާވާ  ކަންތައްތަކުގައި  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  އާއި  ކޮަބއިތ   ސަަބުބތަކަކީ  އުޅޭ  ނުލިިބގެން  ހައްލު  ވާހަކަ ގޮންޖެހުންތަކަށް   

ވަހަށް ރައްޔިތުންނާ ހިއްޞާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިންނަށް އެ ރައްޔިތުން އިންތިހާުބކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން ދުވަހުން ދު

ންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެ ދާއިރާއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮަބއިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކީ ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ތަ

  ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަކީ ކޮަބއިތ  ރައްޔިތުންނަށް ސާފްވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ންގެ ވަކިން ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރަނގަޅުގޮތަކީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހުރިހާ ޭބފުޅު

 މަޝްވަރާއާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިފަދައިން ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވުން، މިސާލަކަށް ކައުންސިލަރ އި

ކަމުގައި  ކުރެވޭނެ  ކަންކަން  ގިން  ވަރަށް  ފައިދާކުރާނެ  މުޖްތަމައަށް  ތެރޭގައި  ކަންކަމުގެ  ފަދަ  ަބއްދަލުވުން  ޑްރައިވަރުންނާ  ޓެކްސީ 

ޕޭރެންޓިންގ ސްކިލްސް، އަދި ކުށްމަދުކުރާނެ ފަދަ ކަންކަމުގެ އެކްސްޕާޓީސް މް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ މަރިޔަ

ންސިލަރ ކައުންސިލަށް ދެއްވާނެ ަބއިވަރު ފަރާތްތަށް ވާކަމުގަޔާއި މިފަދަ ކަންކަންވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ކައު

ޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދާއިރާތަކަށް ާބއްވާ ހާއްސަ އަވަށު ަބއްދަލުވުން ތަކުގައި މިކަހަލަ ސެޝަންއެއްވެސް  މަރިޔަމް ނާ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒްނަގަން ފެންނަ ކަމުގައި 

 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އަށަގެންނެވުމުގެ ޒިންމާ ވަނީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމުގައި އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާމަރުކަޒީ  

ރެގިޔުލާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް ަބއްދަލުވުންތައް 

ހަ ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެ  އެގޮތަށް  އެކަން  ނަމަ  ވަނީ  ކަމުގައި  ދުވަސް  ަބއްދަލުކުރާ  ރައްޔިތުންނާ  ދުވަހަކީ  ުބރާސްފަތި  އެއްގެ  ފްތާ 

 އެނގިފައިވާން ވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން މި ޕްރޮސެސްގައި ަބއިވެރިވާން 

 ހުރި ޭބފުޅުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް  ޝައުޤުވެރިކަން

މަސް ކަމާއި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު   7ވިދާޅުވިއެވެ. ޖޫން މަސް ފެށިގެން އައުމުން ދެން ޑިސެމްަބރު މަހާ ހަމަޔަށް އޮތީ  

ަބއްދަލުވުން ާބއަވާގޮތަށް އޮތް ފުރުސަތެއްކަން   1ރާއަށް މަހަކު  ދާއި  7އަދި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން  
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ދާއިރާތަކު ގެ މީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ކަމެއް ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް 

ރު ަބލަހައްޓާ މީހުންނާ ވަކިން ަބއްދަލުކުރުން އަދި ގަލޮޅުގައި ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް ފަ

ރައްޔިތުންގެ ދަނޑު  ގަލޮޅު  ކަންޮބޑުވުމަކީ  އެއް  ޮބޑު  އެންމެ  ކަމުގައި މިހާރު  އުޅުން  ަބދަލުކޮށްލަން  ގޮތަކަށް  ވަކި  ހިޔާލެއް ނުހ ދާ   

 ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދައިން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފުޓުބ ޅަ އަދި އެހެނިހެން ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީގެ އިތުރުން  

ރުން ރަނގަޅު ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަަބކީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ އާންމު ބިންތައް މީހުންނާ ަބއްދަލުކު

ލްގެ ދަށުގައި ކަމަށް ވާތީކަން ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް  ވަނީ ސިޓީ ކައުންސި

ދަލުވުން ނާޒިމާ މުހައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިފަދައިން މުޖްތަމައުގެ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެފަދަ ަބއް

ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލަކަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޭބއްވުން ރަނގަޅު

ފަދަ ޖަމިއްޔާތަކަކީ ވަރަށް އެދެވިގެންވާ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންދާ ޭބފުޅުން ކަމާއި އެފަދަ ޭބފުޅުން، 'ހޭންޑްސް ޓުގެދާ'  

ތަކާ ަބއްދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރގެ އިސްނެންގެވުމުގެ ދަށުން 'އޭޖްޑް ކެއަރ' ޖަމިއްޔާ  

 ފަދަ އެން.ޖީ.އ  ތަކާ ވެސް ަބއްދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

 އުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދުގެ ދާއިރާ ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމުން  މުޅިންވެސް ދައްކަނީ ގ ތީގެ ވާހަކަ ކަމާއި ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ކަ

 ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން މާލޭގައި މިއޮތް ހުސް ބިންތަކުން ގ ތި ދިނުން

 ނގަޅުވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާ ރަ

 

ތަރު ކޮންމެ މަހަކު ކޮންމެވެސް އެއް އަވަށެއްގައި ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އަހަރީ ދެ ަބއްދަލުވުން ޖުލައި ފެްބރުއަރީ ގައި ޭބއްވުމަށް، ދަފް

ކައުންސިލަރުންގެ  ހުރިހާ  ހުޅުވާލުމުން  ވ ޓަށް  މޭޔަރ  ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލުވުން  އެކީގައިވެސް  ގްރޫޕްތަކާ  އެހެން  ފ ކަސް  އަދި  ފަދަ 

އަދި ރައްޔިތުންނަށް ކޮން ދުވަހަކުކަން ަބއްދަލުވުން އޮންނަނީ އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އިދާރީގޮތުން ތިފާޤުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ.  އިއް

 ރޭވިގެން މިޖޫން މަހުން ފެށިގެން  ކުރިއަށް ދާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޭބނުމުގައި މިއަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ދާއިމީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ތަންކޮޅެއް ގާތުން، ހަރު

މޭޔަރ  ކަމުގައި  ަބއްދަލުކުރެވޭނެ  ދުވަހަކުވެސް  ކޮންމެ  ކޮމިޓީއަކާއި  އެއް  ކޮންމެވެސް  ކަމާއި  އޮންނާނެ  މީޓިންގ  ޑެއިލީ  ފެށިގެން 

 ފޮނުވޭކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން މެމ އަކާއި އެކު ތާވަލް

ލުކަމެއް މީގެ އިތުރުން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ަބއިވަރު ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ ކަމާއި އެކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާ

 ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.   ދެއްވުމަށް މޭޔަރމެންަބރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ހައްދަވަން ލަފާ 05ދިނުމަށް އަލުން 

 

އެ މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާކަމުން އެއް ނަމަކަށް އަދި  

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ އަކަށް މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުހައްމަދު ފާއިޒްގެ ނަން  

 ނާސިރުގެ ނަންވެސް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. هللا ސައިފް އަލީ ފާތިޙް، ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން އަދި ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  ވަނަ މެންަބރެއްގެ ގޮތުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ   5

އާރ އެންވާރަމެންޓް ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށާއި އެ ކޮމިޓީގެ ޗެއާރ ގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް، ޑެޕިޔުޓީ ޗެ

މެމްަބރުންގެ ގޮތުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް، ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް، 

މެންަބރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ވ ޓު ދެއްވުމަށް ހުޅުވާލުމުން އިއްތިފާޤުން   05ނާސިރު ހިމަނައްވާ  هللا އަދި ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ލްސާ ނިންމާލެއްވުމުގެ ކުރިން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ފާސްވެ ކޮމިޓީ މިއަދުން ފެށިގެން އުފެއްދުމަށް ޖަ

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:00 ންމިހާ ހިސާުބ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

ރ މޭޔަ  1 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ 

ރ މޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  2 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ 

 3 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ޗުއްޓީ (އަހަރީ ކައުންސިލަރ ) 

 02 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ރަސްމީ ދަތުރު ( ) އުންސިލަރކަ

 03 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ރަސްމީ ދަތުރު ( ) އުންސިލަރކަ

 04 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ) ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 05 ނަހުލާ ޢަލީ  އަލްފާޟިލާ ) ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 06 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ) ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 07 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ) ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 08 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ) ސަލާމް( ކައުންސިލަރ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ  ތައްޔާރުކުރީ     

 4 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 5 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 6 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 7 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 8 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 9 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 
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 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02  ފާތިމަތު ޝަފްވާ ފުޢާދު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


