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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    63  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 އޮގަސްޓް CRJ-04/2022/63 : 17 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ލްސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަ

     10:30 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:
   ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    62  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  10 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ން.  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ސެންޓަރ ޢާއްމުންނަށް ދޫކުރާނެ އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .4

 ވިލިމާލޭގައި ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .5
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

ގުޅޭ ަބއި ޒިޔާރަތް ޕާރކާއި ސަލްޓަން ޕާރކް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގުތަކަށް ަބދަލު ގެނައުމާއި  ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާގައިވާ ލޮނުމިއަދު  

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މީޑިއާ ސެންޓަރ ޢާއްމުންނަށް ދޫކުރާނެ އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް އެޖެންޑާއިން އުނިކޮށް،  

 16  ތިއްެބވި  ، މިަބއި ހިމަނައި މި އިސްލާޙާއި އެކު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެނިންމުން

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް ފާސްވީ އެޖެންޑާ ގެ އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުން

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    62ވަނަ ދައުރުގެ    04 ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ   2022  އޮގަސްޓް   10  .  02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  10 ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   62ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު  ވަނަ ރަސްމީ 

އިސްލާހެއް ގެންނަން   އެއްވެސް    ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއްޔައުމިއްޔާ  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   62ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  10ނެތުމުން  

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގޮތުން   ގުޅޭ   އަގުތަކާ   ދޫކުރާނެ   ޢާއްމުންނަށް   ސެންޓަރ   މީޑިއާ   ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ   މާލޭ .  03

މީޑިއާ ސެންޓާރ ހުޅުވިގެން ދިޔަދުވަހު މޭޔަރ ގެ ވާހަކަފުޅުގަވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް މިތަނަކީ ގެ ވާހަކަ ފުޅުގައި  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

މިތަނަކީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށްވެސް ކުއްޔަށްދީގެން އާމްދަނީ ހ ދިދާނެ ތަނެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން  

ހަމަ  ރައްޔިތުންނަށްވެސް  ފުރުސަތުތަކެއްހުރިހާ  ވަރަށްފުރިހަމަ   ހަމަ  ހުޅުވައިދެއްވި  މިއިދާރާއިން  މަޤްސަދުގައި  ދިނުމުގެ  ހ ދައި 

އަގަކަ  އެންމެ  ތެރެއިން  އަގުތަކުގެ  ކަރުދާހުގައިވާ  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޮތުން  ގުޅެ  މިކަމާއި  އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ށް ފުރުސަތެއްކަން 

ރުފިޔާއަށް އިން   1500އްވިއެވެ. އެއީ ޖަލްސާތަކަށް އ ޑިއ  ސައުންޑް އަދި ލައިޓިންގ އާއި އެކު  ަބދަލުގެންނަން ބޭނުންކަން ފާހަގަ ކުރެ

ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކުރަން ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ދެންހުރި އަގުތަކަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގުތަކެއްކަމުގައިވެސް    2000އެތި  

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
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ރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްއަކީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ކައުންސިލަ

މި އިދާރާގެ މީޑިއަރ ސެންޓަރު ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ދޭތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާލުމަށް ގެންދަވާ ތަނެއްކަމަށާއި  އެގޮތުން  

 ދުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ތާއި

އެކު   ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއްކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙާއި

އްވެސް މައްސަލައެއް ނޫންކަމުގައިވެސް  ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން މިތަން ދޫކުރުމަކީ އެފާސްކުރުމަށް ތާއީދު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އެހާ ޮބޑުނޫން އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަރ ޒަމީރުވެސް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ،  

 އެކަށޭނަ އަގެއްގައި ތަން ދޫކުރުމަށް ތާއީދު ކުރާކަން ފާހަގަ  ކުރެއްވިއެވެ. 

ން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ަބއެއްކަ

ވިއެވެ. އެގޮތުން އެން.ޖީ.އ  ތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް ކަން ފަހި ކޮށްދިނުމަކީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުގެ ފާހަގަ ކުރެއް

ހުޅުވިގެން ދިއުމަކީ އެހާމެ ރަނގަޅު ޙިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނެކަން ފާހަގަ   ތަކެއްފުރުސަތު  ފަދައަދި މިޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

އަދި އަދި މިކަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފޭވަރ ކުރުމުގެ ަބއި ފެނިގެން ގޮސްގެންނުވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  އްވިއެވެ.  ކުރެ

 އޮންލައިން ުބކިންގ ސިސްޓަމްއެއް ފެންނަންއޮތުން އެއީވެސް ވަރަށް އެދެވޭކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ތެއްގެ ބޭނުން ހިފާ ވިދާޅުވީ، ސައިފްގެ ވާފަކަތަކަށް ތާއީދު ކުރެވޭ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ުބކިންގ ސިސްޓަމްއެއް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ދެވަނަ ފުރުސަ

އަދި އޭގެތެރެއިން ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހިންމުކަން ފާހަގަ އޮތުން މުހިންމުކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

މާވެހި ޕ ޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިކަންކަން ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި މިކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެގެން ދިއުން އެދޭކަން   އަދިކުރެއްވިއެވެ.  

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އްވާ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މާވެހި ޕ ޓަލް އަދި ވެްބސައިޓުންވެސް ފަސޭހައިން ފެންނަ ގޮތަށް މިކަން ކުރެވޭނެކަންފާހަގަ ކުރަ 

 މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ އަގުތައް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ   ގޮތުން  ގުޅޭ  އަގުތަކާ  ދޫކުރާނެ  ޢާއްމުންނަށް  ސެންޓަރ  މީޑިއާ   ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ

އަދި ލައިވް ކުރުމާއިއެކު ގަޑިއިރަކަށް: ، ޖަލްސާ ތަކަށް ނުވަތަ ނޫސްވެރިންގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް އޯޑިއޯ އާއި ލައިޓްއަގުތަކުގެ ތެރެއިން 

ކު އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކުރުމަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާ އެ  2000ރުފިޔާ އޮތް އޮތުން   1500
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ވަޑައިގަތް   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިފާސްކުރުމަށް    ކަރުދާސް ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން 

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ 

 ވިލިމާލޭގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕ ޓުގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   . 4

މަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިކަމަށް މާލޭގައި ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނު

 މި އިދާރާއިން އެހީތެރިކަން ދެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ވިލިމާލެއަކީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ނުދުއްވާ 

ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ޓްރާންސްޕ ޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތްވާން ޖެހޭކަން ފާހަގަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް  

އެގޮތުން ވިލިމާލޭގައި ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓްގެ ޚިދުމަތް  )އެތަނުގެ ތިމާވެއްޓާއި ގުޅޭގޮތަށް ބެޓެރި އޮޕަރޭޓްކުރާ އުޅަނދުތައް( ކުރެއްވިއެވެ.  

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ކަމެއްކަމުގައި ފެންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ސިޓީކައުންސިލުން ކުރަން މުހިންމު

 މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.  

ކަ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލޭގެ ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓްގެ ޚިދުމަތް ކައުންސިލުން ފެށުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަ 

 . ވެދެއްކުމުގެ ކުރިން މިހާރު ވިލިމާލޭގައި ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓްގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ދާގޮތް ަބލާލުން މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެ

ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަ ފަރާތަކާއި  ިބޑްކޮށްގެން  ތެރެއިން  ތަކުގެ  ކުރިމަސައްކަތް  ފ ރުކޮށްދިނުމަށް  އެޚިދުމަތް  ށާއި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން 

ވެހިކަލް   ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު އެފަރާތަށް

އި ދޮވެ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ސިނާއީ ސަރަހައްދުން ިބމެއްވެސް ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ަބލިމީހުން ފެރީޓާމިނަލްއާ

ކުރެއްވިއެވެ ފާހަގަ  ކުރަމުންދާކަންވެސް  ވަރަށްގިނަ ޝަކުވާ  ރައްޔިތުން  އެދާއިރާގެ  ނެތްކަމަށާއި  ގޮތެއް  ދެވޭނެ  އަދި ހަމައަށްވެސް   .

ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފޮށިތަންމަތިވެސް ދަމާފައި ގެންދާކަން ފާހަގަ ަބލިމީހުން ަބރ ގައިވެސް ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  

ނީ އެންމެ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެގްރީމަންޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާކަމަށާއި ދަތުރު ފަތުރަށް އެޭބފުޅުން ގެންގުޅެ

އިސްލާޙެއް   އެއްވެސް  ވާހަކަދެއްކުމުންވެސް  ަބއްދަލުކޮށް  އެފަރާތާއި  މިއިދާރާއިން  އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ވެހިކަލްއެއްކަންވެސް 

ލާ ފާހަގަ އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެގްރީމަންޓްގައިވާ ވަރަށްގިނަ ކަންކަމާއި ޚިލާފުވެފައިވާކަން ކައުންސިލަރ ނަހު

ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ހުރުމުން މިކަން މަސް ދުވަހަށް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން    7އަދި މީގެ އިރުރުން  ކުރެއްވިއެވެ.  

ކުރެއްވިއެވެ.   ފާހަގަ  ނަހުލާ  ތާއީދުކުރާކަން  ފުރިހަމައަށް  ކުރުމަށް  ފަރާތުން  ކުރުސިޓީކައުންސިލްގެ  މިކަން  މިގޮތަށް   މަށްއަދި 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
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ކައުންސިލަރ ސައީދާ  ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ވާހަކައަށް ތާއިދު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި ބެޓެރި ސައިކަލުގެ 

 އެގޮތަށް އެކަން އިތުރުން ޕެޓްރ ލް އަޅައިގެން ދުއްވާ ސައިކަލުތައްވެސް ދުއްވޭނޭ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން އެދޭތީ

 ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 ވިލިމާލެއަކީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ނުދުއްވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޮޑެލްއެއްކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެގްރީމަންޓް ކުރައްވާ ފައިވާ ފަރާތާއި އެކު މިމައްސަލައިގަ

ކަން ވާވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަމަށާއި އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި އެފަރާތަށް ރާއްޖެއިން ޭބރުން ބެޓެރި ނުގެނެވޭކަން އޭރު ފާހަގަ ކުރައްވާފައި

ވިދާޅުވިއެވެ. ވިދާޅޫވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުންވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދީފައިނުވާތީ ނަހުލާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާކަން  

އަދި   ނުވިކަމަށާއި  ކަމަށް  ގެނެވުނު  ބެޓެރި  މުއްދަތުގައި  ދިން  ނުފެނުނުއަދި  ދެވޭތަން  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ފާހަގަ ޚިދުމަތްވެސް  ކަން 

ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ފަރާތުން އެ ފަރާތަށް   2015ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް  

އެގްރީމަންޓް އެ ބިންތައް މ ގޭޖް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދީފައިވާކަން އެގްރީމަންޓްއިން އެނގެން އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި 

ލިމާލޭގައި ބާތިލް ކުރުމަށްޓަކައި ލީގަލީ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައިކަންކަން ކުރައްވާ ކުރިއަށް އޮތް ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއިން ވި

 މި ޙިދުމަތްދޭން ފެށޭވަރު ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މިކަމާއިވަނީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާ، ޑެޕިއުޓ މޭޔަރގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދު  

މިއީ މަލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަށާ އި ޚިލާފުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން 

 ޚިދުމަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިދިޔަ ދުވަސްކޮޅުގައި ވިލިމާލެއަށް ަބޖެޓް ނެތްނަމަ ލ ނުނަގައިގެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ އަސާސީ

ގައި ގޮސްކަންކަން ބަލާލި އިރު ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޝަކުވާއެއް އޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ވިލިމާލޭ

ކޮށްފައިވާކަން ވިދާލުވިއެވެ. އަދި މި ވެހިކަލްތައް ދުއްވުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީވެސް އެ ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ދުއްވާކަން ފާހަގަ  4އިންޖީނުލީ  

ވާލުކުރަން ކުންފުނިންކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަލިހާލުގައި އޮތް ފަރާތް ަބރ އެއްގައި ގެންނަން ޖެހުނީ ކިހިނެތްވެތ  ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލާއި ސު

 ވިދާޅުވިއެވެ.   ޓަލުގައި އެމްިބއުލާންސްއެއްވެސް ނެތީތ  ސުވާލުކުރަންޖެހޭނެކަން ސުޖާޢުޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ހޮސްޕި

އަދި މިކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ނުވަތަ  ތާއީދުކުރާކަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުރިހާ މެމްަބރުންވެސް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް  ޒަމީރު  ކައުންސިލަރ 

އި ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްގައި ސޮ

ހުއްދަދީ ސޮއި މ ގޭޖްކުރުމަށް  އެގްރީމަންޓްގައި  އެ ވިދާޅުވި  އަދި  އެގްރީމަންޓެއްގައި ސޮއިނުކުރުމަށާއި،  އެއްވެސް   ަބހެއްނެތި މިފަދަ 

 ދެއްވުމަށްވެސް އެދިލެއްވިއެވެ. ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރއެއްކަން ވިދާޅުވެ
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ަބލި މީހުންނާއި   ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލެއަކީ ހަމައެކަނި ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުން ދާތަނެއް ނޫންކަމަށާއި 

އެފަރާ ނަމަވެސް  ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  މަދުނޫންކަން  ދާފަރާތްތައް  ީބޗްއަށް  ގޮވައިގެންވެސް  ކުރާ ކުޑަކުދިން  އަަބދުވެސް  ތްތަކުންވެސް 

ިބމެއް  ޝަކުވާއަކީ ަބގީއެއްގެ ޚިދުމަތްވެސް ނުލިިބ ހިނގާފައިދާންޖެހޭތީކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި އެތަށް

ރުންވެސް ޚިދުމަތްތައް އެއްވެސްވަރަކަށް އެފަރާތަށް ދީފައިވީ ހިނދި އެިބން ތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް ހަދާ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިއުމާއި އަދި އެވަ

ށުމަށް ދޭތަން ނުފެންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ވީމާ ވަގުތުން ވަގުތަށް އެގްރީމަންޓް ާބތިލްކޮށް މިކަން ސިޓީކައުންސިލުން ކުރަން ފެ 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ހިމަނާލަދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އަދި ނަހުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ވާހަކައިގައި ހިމަނާނުލެވުނު ޕޮއިންޓެއް  

ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި އެފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާތީ   2016ގޮތުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ސެޕްޓެމްަބރ  

އެނގެންނެތްކަން   ވެސްރީމަންޓް ރިނިއު ކޮށްފައިވަނީ ކިހިނެއްކަންއެގްރީމަންޓް ބާތިލު ކުރިކަން އަންގާފައި ވުމާއިއެކުވެސް މިތަނުގެ އެގް

 ނަހުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ށް އުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރިގޮތުގައި މި އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކޮށް މިކަން ވިލިމާލޭގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަޑެޕި

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ރަށްޓެހި   ވިލިމާލޭގައި ތިމާވެއްޓާއި  ހ ދައިދުނުމަށްޓަކައި،  ގޮތްތަކެއް  ލުއިފަސޭހަ  ކުރުމުގައި  ފަތުރު  ދަތުރު  ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ 

ަބދަލުކުރެވިފައިވާ ރައިޓްސް  ދަށުން  އެއަްބސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ކައުންސިލާއެކު  މި  ޚިދުމަތްދިނުމަށް  ނައިން   ވެހިކަލްގެ  ނައިންޓީ 

ަބސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ނުގެންދާތީ، އެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހ ލްޑިގްސްއިން އެއް

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި މި މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާ މަރުހަލާގައި ގިނަވެގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ 

ގޮތަށް    މާލޭ ސިޓީ  ވިލިމާލޭގައި ގުޅޭ  މާހައުލާ  ވިލިމާލޭގެ  މަސައްކަތް   ޓްރާންސްޕ ޓު  ޕަްބލިކްކައުންސިލުން  ޤާއިމްކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް 

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

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން 

އަދި   އެޖެންޑާ ގައިހުރި ކަންކަން ނިމުމުން މޭޔަރ އެއްކަމެއް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިއިދާރާއިން ރަމަޟާން މަހު ޭބއްވުނު މަދަހަ

ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން އެއް ދުވަސް ލަސްކޮށްލުމަށް އަނެއްކާވެސް ނިންމިކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ސަަބަބކީ    ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ

ވަނަ ދުވަސްވުމާއި އެދުވަސް ދިމާވަނީ އ ލެވެލްއިން ޓޮޕްޓެން ޖަލްސާ    25ކުރިން ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގާ އޮގަސްޓް މަހުގެ  
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އޭގެތެރޭގައިވެސް މި މުާބރާތުގައި ވައިވެރިވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ހިމެނޭތީކަމުގައި ާބއްވާ ދުވަހަށްވެފައި  

 ގައި ޭބއްވުމަށް ނިންމެވީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  2022އޮގަސްޓް  26މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް އަދި މިނޫންވެސް ގޮތެއްގައި ގިނަ ވި ގޮތުގައި މާލޭގައި މިހާރު  ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއް

 މީހުން އެއްވެގެން ާބއްވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ތަނެއް ނ ންނަކަން  ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެގޮތުން ކާނިވާ ސަރަހައްދު ރަނގަޅު 

 ރެވޭނެ އުސޫލެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ފެންވަރެއްގައި ހެދުމަށްފަހު އެފަދަ ތަންތަން ދޫކު

ރާ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޝުޖާޢުގެ ވާހަކަފުޅަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ މަޝްވަ 

 ން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެޖެންޑާކޮށްގެއެހެން ދުވަހަކަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި  

ތައް މިއަދުގެ އެޖެންޑާއިން އުނިކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ޕޮއިންޓެއް ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެ އަގު

ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިގެން ކޮމިޓިން މަޝްވަރާ   ރިވިއުކުރައްވާގޮތަށް އިނީ ކޮމިޓިއަކުންތ  ސުވާލުކުރުމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިކަން

 ކުރުމަށްފަހުގައި ގޮތެއް ނިންމަވާގޮތަށް ފޮނިވީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.   

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:30 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 06 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 09 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 11 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު (ސަލާމްކައުންސިލަރ )

20 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ( ސަލާމް)  ކައުންސިލަރ  

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 އޮގަސްޓް 17

 13 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 15 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 16 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 17 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 


