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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  72 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ CRJ-04/2022/72 : 20 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:50 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  71 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 އޮކްޓ ބަރ 13 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެންނަން ފެްނނަ އިޞްލާޙާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.     
 ދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.އި  .4

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާލާތާއި، އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލާއިމެދު  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .5

ންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރ ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޕެޓިޝަނެއް ކައު
 ގޮތެއް ނިންމުން.

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .6
ވ ލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލާލަން ބޭުނން ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަހިކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން، މާލޭ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސްކްރީން ބެހެއްޓުމަށް މަޝްވަރާކޮށް 

 ގޮތެއް ނިންމުން. 
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  އުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ ކަ  .7

އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ބަށިބ ޅަ ކުޅޭއިރު މާލޭ ސިޓީގައި ބަިށބ ޅަ 
ގައި މަޝްވަރާކޮށް ކުޅޭނެތަނެއް ނެތުުމން، ވިލިާމެލ އަދި މާލޭގައި ަބށިކ ޓުއަޅާ، ެއ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުަމށް ކަުއންސިލް

 ގޮތެއް ނިންމުން.
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 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .8

 ވިލިމާލޭގެ ލ ކަލް މާރުކޭޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން އިޢުާލން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.  
 އެހެނިހެން ކަންކަން. .9

 ދަންނަވާލުން.  ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރ .10
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1
ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ  އްވިމި ހަތަރު ޕޮއިންްޓ ުހށަހަޅު 8އަދި  5،6،7މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިވަިއވާ އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 

ންފުޅުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެޖެންޑާ މިކަންކަމާއި މެދު އިތުރަށް ވާހަކަދައްކާލާ މަޝްވަރާކޮށް އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ބޭނު
ވެސް ކޮމިޓިއަށް ެގންގޮސް ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކާއި އެކު އަލުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނަހުލާ ިނންމެވިއެވެ. އަދި މި  8ނަންބަރު 

މެމްބަރުންގެ އިއްިތާފޤުން  ޑައިގެން ތިއްބެވިހުށަހެޅުނު ބަދަލާއި އެކު އެޖެްނޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ވ ޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވަ
   އެޖެންޑާ ފާސްވިއެވެ. 

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  71 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 އޮކްޓ ބަރ 13 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  71ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 އޮކްޓ ބަރ 13
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންަނން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިާޔސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ެނުތމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  71ވަނަ ދައުރުގެ  04ަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ވަނަ ދު 2022 އޮކްޓޮބަރ 13
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
    ހިންގާ ޤަވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ކައުންސިލްގެ 

އްޗެއް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް ޤަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންފުޅުއެ
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކުރީގެ ޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އޮތްނަމަ އެކަން ފާހަގަކުރުމަށް ރި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިތުރުކޮށް އެކަންކަމަށް ގެނައި އިސްލާޙު  14ހިންގާ ޤަވައިދުގެ  ޖަލްސާގައިވެސް ވާހަކަ ދެކެވުނު ގޮތަށް
ން ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއާއި އަދޮ އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިމެނޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތު

އެގޮތުން އޮންލައިންކޮށް ަޖލްސާ ތަކުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޮތް މާއްދާ އިތުރު ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ން އަދި ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުން މިދެހާލަތުގައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ބައިވެރި ވެވޭނީ ސަލާމުގައި ހުރު 
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 އިސްލާޙު ހިމަނާފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ކޮމިޓީގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނޭ ފުރުސަތެއް އަދި ލިބިފައި ނެތުމުްނ މި 
 ވަރާކުރުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.ޖަލްސާއިން މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޝް

އި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ނަރީޝް ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ހިނގައިގެންވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ނުވެވި ހިނގައިދާނެކަމަށާ 
ސް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވާން އަދި ސަލާމުގައި ހުރި ަނމަވެއެކަން އިސްލާޙަށް އިތުރުކޮށްލުަމށް ބޭުނންވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެްއވިއެވެ. 

 ބޭނުންފުޅު ފަރާތްތަަކށް ބައިވެރިެވވޭނޭ ގޮތް އިނުން މުހިންމުކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ގޮްތ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާަހގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އޭގެ އިތުރުްނ މަޤްޫބލް އުޒުރެއް އޮވެގެން އޮންލައިްނ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ 
 ވެސް މި އިސްލާޙަށް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދިލެްއވިއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެ ޙާލަތެއް އިނުން

 ޖަލްސްޓިފައިކޮށްދިނުމަކީ އެބޭފުެޅއްގެ ޒިންމާއެއްކަންވެސް ނަހުލާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ނަހުލާ ހުށަހެޅުއްވި މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން އިތުރު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި  ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި
 ނަމަވެސް ޖައްސަ ޖައްސައިގެން ކޮންމެ ހަްފތާއަކު އެފަދަ އުޒުެރއް ދިމާވެގެންނޭ ކިޔާފައި އެއްެވސް ބޭފުޅަކު އޮންލައިންކޮްށ ބަިއވެރި 

އެގޮތުން ބަލައިަގނެވޭނެ އުޒުރެއް މީގެތެރޭގައި ހިމެނުން މުިހންމުަކން ކުރެއްވިއެވެ.  ވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެްއނޫްނކަމުގައި ފާހަގަ
 ފާޙަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެހެން ބޭފުޅުްނ ހުށަހެޅިގެން ދިޔަ ކަންކަމކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށާއި 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް މަޤްބޫލުއުޒުރެއް ދިމާވެގެން، މިބައި އިތުރު ކޮށްލުމަށް ިންނމެވިއެވެ.  14އެގޮތުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ައށް ގެންަނން ފެްނނަ  14ތަްށ، މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮ
 އިސްލާޙްގެ ތެރެއިން )ށ(. "މަޤްބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން" މިބައި، އިތުރުކުރުމާއެކު ހުށަެހޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ

 އިްއތިފާުޤން  ސަތުން ވ ޓަްށ އެއްސެވުމުން ިމއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ަވޑައިގަތް މެންބަރުންގެރިޔާފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 
  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ކޮމިޓީއެއް ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި އެގޮތުން  6ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމަނައިގެން ދާއިމީ 
 ޓީތަކުން ިނންމެންުހންނަ ަކންކަން ކޮމިޓީ މަރުަހލާގައި ިނންމަވާފައި ޖަލްސާއަށް ގެނައުަމށް ހުށަހަޅާކަމުގައި ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ.ކޮމި

 އެގޮތުން ޖަލްސާގެ ވަގުތު ސަލާމަތްވާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4
 ކައުންސިލްގެ އާލާތާއި، އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ އުސޫލާއިމެދު  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.މާލޭ ސިޓީ 

 
އްޗެއް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް ޤަވާއިދު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭުނންފުޅުއެ

ސްޕެޝަލް ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއިދާރާގައި ފާހަގަކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އޮތްނަމަ އެކަން 
ކުރާޮގތަށް އިކުއިޕްމަންޓް ހުރިކަމަށާއި މިފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޭބނުންވާތީ އެަފދަ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދޫ



4 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ       
                           

 

އެވެ. ލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންަވނީ ވާހަކަދެކެވިފައިކަމަށާއި އެގޮުތން މި މަކާއި ގުޅޭ އުސޫލެއް ހެދިފައި ހުށަހެޅީކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިކައުންސި
ން އަދި މިތަކެތި ދޫކުރާއިރު މިކަަމށް ނަގާނެ އަގެއް ަކނޑައަޅާނީ މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީންކަމުގައިކަންެވސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަ

 ފާސްކުރުމަށްފަހު މިކަން ކުރަން ފެށުންއެއީ އެންމެ އެދޭގޮތްކަންެވސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
އެުކތ  ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިފަދަ އުަޅނދުތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު އުޅަނދު އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތަކާއި

އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި  މަށްވެ. އަދި އެގޮތަށް ދޫކުރާނަމަ މި އުސޫލުގައި އެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވުއުޅަނދުކުއްޔައްދޫކުރަނީ އެއްސެވިއެ
ށް މިކަން ޒިންމާވާނީ އާއްމުޚިދުމަްތތަކާއިބެހޭ ބައިންކަންވެސް ހިެމުނން މުހިންމުކަްނ ފާހަގަކުރެއްވިެއވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މި އިސްލާހަ

 ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. 
އާދަމް ރަމިޒް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މި ުއސޫލު ފާސްކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް އުޅަނދެއް ހިލޭ ނުދެވެނެަކން  ކައުންސިލަރ

 ވިއެވެ.ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހިލޭދޭންޖެޭހނެީތ މިފަދަ އިސްލާޙެއް ހިމެނުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއް
ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، މިއުސޫލަކީ ކުއްޔަށްދޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލުކަމަށާއި ނަމަވެސް ހިލޭ ނުދެވޭނެ އެއްވެސް  ކައުންސިލަރ ސައިފް

ދަނޑިވަޅުތަކުގައި މޭޔަރ އެކަމަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ  އުސޫލެއް މިއުސޫލުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ހިލޭ ދޭނެ
ސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި އުސޫލުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހިލޭ ނުދެވޭނެ ކަމަށް މިއިސޫލު މަނައެއް އެކަން ކުރެވޭނެކަންވެ

 ނުކުރާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މި އުސޫލުގައި އެކަން ކޮންމެހެން ހިމަނާކަށް ނުޖެހޭަކން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ތުގައި މިފަދަ ވެހިކަލްއެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ އެ ވެހިކަލް އޮޕަރޭޓްކުރާނޭ ފަރާތަކާއި އެކުގައިކަން ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮ

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
އެއްވެސް ބައެއް އަދި އެއީ ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވާ ކައުންސިލަރ ޝުޖާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މުދާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު 

ޔެއް ިވޔަސް އިސްތިސްނާ ވެގެން ނުވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން  ކުންފުންއޮފީހެއް އަދި
 ދަތުކުރަމުންދާކަންވެސް ކައުންސިލް ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ވެހިކަލް ދޫކުރުން ނުެފންނަކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި ވެހިލް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ މީހަކާނުލައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 
އެ ދުއްވާނީ  ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ތަނަކުން ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް އެ

 ލައިސަންސް އޮތްފަރާތަކުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ރެްއވި ގޮތުގައި މިކައުންސިލުން ވެިހކަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރާއިރު އޮޕަރޭޓް ކުރާނޭ ފަރާތަކާއި އެކު ނޫނީ މި ނަހުލާ ފާހަގަކު ކައުންސިލަރ

ާފހަގަ ކައުންސިލުން ދޫކޮށްގެްނނުވާނެަކން ނަހުލާެގ ވާހަކައިގައި ފާހަަގ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެނޫްނ ޮގތަކަށް ތާއީދުނުކުރެވޭކަންވެސް 
 ކުރެއްވިއެވެ. 
ރ އާދަމް ރަމީޒް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި އުސޫލަށް އިތުރުކޮށްލުމަށް ބޭުނންވާކަމެއް އޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލަ

ފެންނާތީ އެބައިެވސް   މިއިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ޭރމްގައި ބޮޑެތި ވެހިކަލްތައް ދޮވެ ަކންކަން ކުރުމަށް އެތަންވެސް ކުްއޔަށްދޫކުރުމަށް
 ސޫލަށް އިތުރުކުރުމަށް އެދޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   މި އު

ކު އެގޮތުން "މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާލާތާއި، އުޅަނދު ކުއްޔަށް ޫދކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއިއެ
ވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ރިޔާސަތުްނ ވ ޓަށް އެއްސެފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަުކން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 

 މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން މެންބަރުންގެ
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 ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން. މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  .5

 ގަލޮޅު ޕާރކްގެ ޑިޒައިންއާއި އެކު ފެށޭ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ގަލޮޅު ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން. 
ާށއި ގަލޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ޕާރކްގެ ޑިޒައިން މިހާރުވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައިކަމަ

ށް ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަ އެގޮތުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންާގރަ ދުވަހު 
ވެ. އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި ގަލޮޅަށް ިނސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކައުްނސިލަރުންވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިއްބެވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްިވއެ

 އަދި މިބައްދަލުވުމަކީ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން އެއްކަންވެސް ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 

ރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ވިދާޅުވީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ފެންހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސް ގިނަ އިއްޔެ ދިމާވި ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލުމަށް މޭޔަ
ގެ އަދަދަކަށް ފެން ލީކުވަމުންދާ ަމއްސަލައެއް ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިެގން އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ އަށް ގުޅާ އެފަރާތު

ވިފައިވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މައްސަލައެއްކަމުގައި ހީކޮށް ހިއްސާކުރެ
ސްޓެލްކ ގެ ހޮޅިއެއްކަމުގައި ފާހަގަވީ ފަހުން އެފަރާތަށް އެކަން ހަމަވަގުތުން އެންގުނުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަށް އިސްވެ 

ރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަރާތުން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްޓަަކއި ދެންނެވީވެސް މި ކައުންސިލުންކަން މޭޔަ
ވެފައި މިއިދާރާއަށް އެދުމަށްވެސް މި އިދާރާއިން ބުނެދެވިފައިވާނެކަން ވިދާލުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަރަކަށް މިކަމަށް އެޓެންޑް

އެހެންމެ އެވަގުތުވެސް އެކުންފުނީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި އެކު ބައްދަލުކޮށް އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް  އަދި ހަމަނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބި ދެ ދުވަސް ފާއިތުވެ ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  އެދެމުންދިޔުމުންވެސް މިކަމަށް ސްޓެލްކ ގެ އެއްވެސް

އްދައަށްވެސް އެދިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި އިދާރާއިން ކެންޑިނޭޅި މުއާމަލާތްކުރަމުން ދިއުމުންވެސް އެކަން ކުރުމުގެ ހު
 އެފަރާތުން މިއިދާރާގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަްށބުނެ ެއފަރާތުގެ ރަސްމީ ޓްވީޓް އިން ްޓވީޓްކުރަމުން ދާތަން ފެނި މިކަާމއި

ަނމަވެސް މިއިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ތައް ގުޅާ މިކަން މިގޮތަށް މި ކުރަނީ ކީއްވެތ  ސުާވލު ކުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ގުޅިގެން އެފަރާ
ކޮށް އެފަރާތާއި ކޮމިއުނިކޭޓްކޮށް ގެން ކަންކަން ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ގެންދެވޭތ  ބެލި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަރާތުން ކައުންސިލް ބަދުނާމު

 މުން އެކަން ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށްވެސް ހިއްސާކޮށް، މިކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ހިއްސާކޮށްދިނީކަުމގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ދޮގުހެދު
ކައުންިސލް  ،އިސްވެރިޔާ ޝަރީފް އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސްެޓލްކ ގެ  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު 

ވެސް ބަދުނާމުކުރުމަށް ިލބުނު ރަނުގެ ުފރުސަތެއް ކަމަށްބުނެ މިކަން ސީދާ ޝަރީފް ބުނެގެން ކުރިކަމެއްކަުމގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަ
ބައި މެއިލްއަކަށް އަދި ނު މިއީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދެވުނު އަނިޔާއެއްކަން އެފަރާތަށް ނޭނގުނީތީ ވަރަށް ދެރަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ހުއްދައަށް އެދި މެއިލް ފޮނުވާފަިއވެސް ވަނީ ހަމަ އެކަންއެނގިހުރެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ފައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ސްޓެލްކ އިން މި މައްސަލަ އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ގެންޮގސްގެން އެލް.ޖީ.އޭ އިންވެސް ގުޅާ

  ވިކަމަށާއި ގުޅުމުން ކަނހިނގާ ދިޔަގޮތް އޮޅުންފިލުާވދެއްވިކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަން އެއްސެ
 
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:50 މިހާ ހިސާބުން       
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   
 

 01 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ )ސަލާމް(

 04 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 
 
 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 06 އަޙުމަދު އައިފާންއަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 07 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 09 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 10 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 11 ާނޡިމާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު  ކައުންސިލަރ

 12 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 15 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ 23

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


