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 އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  ދެވަނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  
 

 
 

 ޖަލްސާ ކުރިއަށް ދިޔަ ގޮތް އަދި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ކަންކަން 
 
 

)ސާޅީސް ހައެއް( މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާތީ، އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ    46ޖަލްސާގައި   ރެޖިސްޓްރޭޝަން  .1
 ހަމަވެފައި. )ތިރީސް( މެންބަރުން ވަނީ   30ކޯރަމް ކަމުގައިވާ 

 
ޖަލްސާ ފެށިގެން ދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވީ ބާ   ފެށުން  ޖަލްސާ .2

 ކައުންސިލްގެ އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އަލްއުސްތާޛާ ހާޒިޖާ ހުސައިން އިބްރާހިމް.
  

 ޖަލްސާ .3
 ތަޢާރަފްކުރުން 

 

ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކޮށް ދެއްވާ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް  .  3.1
ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންގޮސްދެއްވީ  ކުރިއަށް  އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  ދަންނަވާ،  މަރުޙަބާ 

 ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން.  
 

ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް   24ޤާނޫނުގެ  މި ޖަލްސާއަކީ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ  .   3.2
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ތަކާއި ޤާނޫނީ    60ނިމޭތާ  

ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް  
އި ކުރިއަށް ރާވައިފާ މަސައްކަތްތައް އެނގޭނެ ރިޯޕޓެއް  ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުތަކާ

ބާ ކައުންސިލުގެ އެކްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީން އެކުލަވާލާ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށް  
ކައުންސިލުގެ   ބާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ  ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފަހު 

ގެ އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ މާލީ ރިޯޕޓް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  އަހަރީ ރިޕޯޓު އަދި ބާ ކައުންސިލު
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.   އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާކަމަށް ކައުންސިލުގެ   މި އިންތިޒާމްކުރާ

 ބުދަ  ،2021ފެބްރުވަރީ  24 ތާރީޚް: 
 އަށް  18:00އިން  16:00ހަވީރު  ގަޑި: 
 ޒޫމް އޮންލައިން ތަން: 

 ޙަމީދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން  ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ: 
 ޑރ. މަރިޔަމް ޖަބީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  ޖަލްސާގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް: 

 ( ކުރެވިފައިބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ހާޒިރީ ޔައުމިއްޔާގެ ފަހަތުގައި އެޓޭޗް ) ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ: 



 

 

ރިޕޯޓުތައް   ޖަބީން މަރިޔަމް މިދެންނެވި  ބޭނުމަކީ  މައިގަނޑު  ޖަލްސާގެ  މި  ވިދާޅުވި. 
އަހަ  ކައުންސިލުގެ  ބާ  އަދި  ބާޔާންކޮށްފައިވާ  ފާސްކުރުންކަމާއި  ގަވާއިދުގައި  އާއްމު  ރީ 

އެކު   މެންބަރުންނާއި  އާއްމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ރިޯޕޓުތައް  މިދެންނެވި  މަތިން  ގޮތުގެ 
ދުވަސް ކުރިން ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވި. މި އަހަރުގެ    14ޖަލްސާގެ  

ކަ ބާ  އެއްފަދައިން  އަހަރެކޭ  މިދިޔަ  ރިޯޕޓުގައިވެސް  މަސައްކަތްތައް  އަހަރީ  އުންސިލުގެ 
ވަނަ    2020ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި ހިމެނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެކަމާއި މި ރިޯޕޓުގައި  
ކަންކަމާއި   ނުކުރެވިފައިވާ  ކަންކަމާއި  ފުރިހަމަކުރެވުނު  ރޭވި  ވަނަ    2021އަހަރަށް 

ހިމެނިފައިވާ ރޭވިފައިހުރި މަސައްކަތްތައް  ކުރުމަށް  އިތުރަށް  މި އަހަރަށް  އަދި  ނެކަމާއި 
މި ްޕލޭންވެސް    އަހަރީ ރިޯޕޓާއި އެކު އެނުއަލް ވަރކް ްޕލޭނެއްވެސް އެކުލަވާލެވި  ފަހަރުގެ

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް    ވަނީ ބާ ކައުންސިލުގެ އާންމު މެންބަރުންނާ ޙިއްސާ ކުރެވިފައިކަމަށް
 .ފާހަގަކުރެއްވި ޖަބީން ޑރ. މަރިޔަމް

 
ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް    2021ްޕލޭންގައި ވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ބާ ކައުންސިލުން  މި ވަރކް  .   3.3

އިންތިޒާމްކުރާ އަދި ބާ ކައުންސިލުގެ ާޕޓްނަރ އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ޕްލޭންތަކުގައި ވެސް  
ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި. އަދި މިއީ މިކަން ކުރަން ކުރިއަށް އޮތް  

ރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރަން ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް  އަހަރުގެ ތެ 
  ވިދާޅުވި. ޖަބީން ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ. މަރިޔަމް 

 
ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓުގެ އިތުރުން    2020ވަނަ އަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ އަދި    2019.    3.4

މި ބައްދަލުވުމުގައ ފާސްކުރަން ޖެހޭ ތިން ވަނަ އައިޓަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ  
ބާ   ރިޯޕޓްކަމަށާއި  ހުށަހަޅާ  އޮޑިޓްއަށް  އެކްސްޓާރނަލް  އޮޑިޓްކޮށް  ހިސާބުތައް  މާލީ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަކޮށް    60ޑިޓަކީ ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމިގެން  ކައުންސިލުގެ އޮ
ޑރ.   ޖެނެރަލް  ކަމުގައި ސެކްރެޓަރީ  ރިޯޕޓެއް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ 

އޮޑިޓުގައި    ޖަބީން މަރިޔަމް ކައުންސިލުގެ  ބާ  މިއަހަރުވެސް  އެގޮތުން  ވިދާޅުވި. 
އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިސާ  މުއައްސަސާގައި  ހުރިކަން     ސްޓޭންޑަރޑްތަކަށް  ބެހެއްޓިފައި 

ހިސާބުތަކުގައި   މާލީ  އަދި  އިތުރަށް  އިސްލާހު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި  އަދި  ކުރުމަށް 
   ރަގަޅުކުރުމަށް އެއްވެސް ރިކޮމެންޑޭޝަނެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި.

 
ރިޕޯޓަށް  .   3.5 އަހަރީ  ޙިއްސާކުރެވިފައިވާ  ކުރިން  މެންބަރުންނާ  ޢާންމު  ކައުންސިލުގެ  ބާ 

ބަދަލުތައް   ސަފްހާގައި    5ރިޯޕޓުގެ    ހިއްސާކުރައްވަމުން، ގެނެވިފައިވާ  ވަނަ  )ފަހެއް( 
'ރައީސްގެ ބަސް' މިހާރު ރިޕޯޓަށް    ންޖެހޭ ބާ ކައުންސިލުގެ 'ފޯވަރޑް'ގެ ގޮތުގައި އޮންނަ

)ތިރީސް ހަތެއް( ވަނަ ސަފްހާ )އެނެކްސް ޑޮކިއުމެންޓް    37  ، އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި
ގައި ހިމެނިފައިވާ ހައިކޯޓު އަދި ސުްޕރީމްކޯޓު ލެވެލްގައި ދަރަޖަކުރެވިފައިވާ   (7އަދި    6

ނަންތައް   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ  ބައެއް  ލިސްޓުގައި  ނުހިމެނިހުރިކަން  ވަކީލުންގެ 
 ، ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ އެ ނަންތައް އިތުރު ކުރެވި ލިސްޓު އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނިފައިވާ    2020)ސާޅީސް( ވަނަ ސަފްހާ ގައިވާ    40
އަ މި  ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ،  އުޅޭކަމަށް  މައްސަލަތައް  ކުދިކުދި  ދަދުތައް  އަދަދުތަކުގައި 

އަދި  ހުއިސްލާ )އެނެކްސް    56ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި  ވަނަ ސަފްހާ  ހައެއް(  )ފަންސާސް 
ކައުންސިލުގެ  8ޑޮކިއުމެންޓް   ބާ  ހިމެނިފައިވާ  ގައި  އަހަރުގެ    2020(  ވަނަ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ ލިސްޓަށް ދެ ބައްދަލުވުމެއް އިތުރުކޮށް އަދި ދެ ބައްދަލުވުމެއް އުނި  



 

 

ފާހަގަކުރެއްވި.    ކުރެވިފައިވާކަން ޖެނެރަލް    އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ  އަދިސެކްރެޓަރީ 
  ވިދާޅުވި. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް  ވެބްސައިޓުން  ކައުންސިލުގެ  ބާ ޑޮކިއުމެންޓް

 
 

  ކައުންސިލްގެ ބާ .4
  ވަނަ  2019
  އަހަރީ އަހަރުގެ
  ޖަލްސާގެ އާއްމު

 ޔައުމިއްޔާ
 ފާސްކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި    2019ބާ ކައުންސިލްގެ  
ލިބިފައިނުވާތީ   ޔައްމިއްޔާއަށް  އިއުތިރާޒެއް  މެންބަރެއްގެ  އެއްވެސް  ހާޒިރުވެތިއްބެވި  ދެއްވައި، 

ނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  ވަ  2019މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން    46ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް ރައީސް ނިންމެވި.  

  ކައުންސިލްގެ ބާ .5
  ވަނަ  2020
  އަހަރީ އަހަރުގެ
 ހުށަހެޅުން  ރިޯޕޓް

ނޫނީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ޤާ   ނިޔަލަށް  ޑިސެމްބަރުމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020)
ކުރިއަށް އޮތް    ހިސާބުތަކާއި  މާލީ   ޚަރަދުތަކުގެ   ކުރެވުނު  ކައުންސިލަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، ބާ  

އާމްދާނީއާ ލަފާކުރާ  ޚަރަދުތަކާއި،  އަހަރަށް    ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ވަނަ  2021  އަދިއި 
  ވަނަ   2020  ލުގެކައުންސި  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ހިމެނޭ   ކަންކަން   ހުރި   ރޭވިފައި  ކުރުމަށް  ކައުންސިލުން 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅައިދެވިފައިވަނީ ވީޑިއޯ ރިޯޕޓެއްގެ ސިފައިގައި. މި    ރިޯޕޓު  އަހަރީ   އަހަރުގެ
 .  ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ  ކަންކަން މައިގަނޑު  ތިރީގައިވާރިޯޕޓުގައި 

  

  ގުޅޭގޮތުން   މަސައްކަތްތަކާ  ކައުންސިލްގެ   ބާ  ދިޔައިރު  ނިމިގެން  އަހަރު  ވަނަ  2019.   5.1
  44  ގެކޮމިޓީ  އެކްޒެކެޓިވް   ނިންމުމަށްޓަކައި  ނިންމުންތައް  ނިންމަންޖެހޭ  މަޝްވަރާކޮށް

 ؛ބާއްވާފައިވާކަން ބައްދަލުވުމެއް ކުއްލި  5 ލުވުމާއިބައްދަ ރަސްމީ
 
 ކަމާއި  ފަށައިގަނެވިފައިވާ  މަސައްކަތްތަކެއް  މުހިންމު  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ   ދާއިރާ  ޤާނޫނީ.    5.2

  އަލަށް   މުޅިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ  މުހިންމު  ފާހަގަކޮށްލެވޭ   އެގޮތުން
  ޤާނޫނީ  ، އިކުރުމާ  ފުރިހަމަ"  ސާރވޭސް  ްޕރޮފެޝަނަލް  ލީގަލް  ދަ  އޮފް  ްޕރޮފައިލް"  ހެދުނު

  ގެ އިމްތިހާނު  ބާ  ކަނޑައެޅުމަށް  ޑުންޑަސްޓެ  މިނިމަމް  ޑިގްރީގެ  ފުރަތަމަ  ދާއިރާގެ
  ތަކާއިކޮމިޓީސަބް  ދާއިމީ  ކައުންސިލްގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ހެދުމާއި  ރވޭސަސްޓެންޑަޑް  
 ޤާނޫނީ  ، ދިއުމާއި  ފެށިގެން  މަސައްކަތްތައް  ތަކުގެކޮމިޓީ   ެޕޝަލިސްޓްސް  އެހެނިހެން
  ހަތް   ގުޅުންހުރި   ޚިދުމަތާއި  ޤާނޫނީ  ، ފެށުމާއި  ބަލަން  މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ   ވަކީލުންގެ

 ؛ ށާފައިވާކަންފަ އަމަލުކުރަން  އަލަށް  އުޞޫލަކަށް އެއް ދަކާއިގަވާއި 
 

  2020  އަދި  ދޫކުރެވިފައިވާކަމާއި  އަލަށް  ފަރާތަކަށް  281  ހުއްދަ  ވަކީލުކަމުގެ  ޤާނޫނީ   .  5.3
  ދުގެގަވާއި  ބެހޭ  ްޕރެކްޓިސްތަކާ  ލީގަލް  ދިއަ  މްރފަ  ލޯ   ފެށުނު  ކުރަން   އަމަލު  އަހަރު  ވަނަ
  ދަފްތަރު   ގައިކައުންސިލު  ބާ   ްޕރެކްޓިސްއެއް  ލީގަލް  68  އަދި   މްރފަ   ލޯ   81  ށުން ދަ
  ކޯޓު   ސުްޕރީމް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ވަކީލަކު  ޤާނޫނީ   15  އިތުރުން  މީގެ  ، ރެވުނުކަމާއިކު

  ދަރަޖަ  ލެވެލްގައި  ހައިކޯޓު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަކީލަކު   ޤާނޫނީ   19  ދަރަޖަކުރެވި   ލެވެލްގައި
  ގޮތުގައި   ގެ ންނޯޓަރީ  ަޕބްލިކް  ންނަށް ވަކީލު  ޤާނޫނީ  116  އަދި  މާއިކަކުރެވިފައިވާ 
  ؛ދޫކުރެވިފައިވާކަން  ހުއްދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 

  ފަރުމާކުރި   ކައުންސިލުން  ބާ   ސަބަބުން  އިސްލާހުގެ   ގެނެވުނު   ޤާނޫނަށް   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ    .  5.4
  ޤާނޫނީ   ، ތެރެއިން  މެދު  ގ19ެ-ކޮވިޑް   ްޕރޮގްރާމަކީ   ތަމްރީނު   ލައިސަންސިންގ   ޚާއްސަ



 

 

  ކުރެވުނު   ތަޢާރަފު  ސަބަބުން  ގެއިސްލާހ    ވަނަ  އެއް  ގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ފަންނުގެ
  ވަނިކޮށް   ނުކުރެވިފައި  ހުވާ  ންތަކަކަށްގުރެޖުއޭޓު  ލޯ  ގިނަ  ، ވީނަމަވެސް  ށްްޕރޮގްރާމަކަ 

  ބޮޑެތި   ވަނީ  ކައުންސިލުން  ބާ  ކޮށްދިނުމަށް  ފުރިހަމަ  ންނަށްގުރެޖުއޭޓު  ލޯ  މިކަން
  ތެރޭގައި   ވަގުތުގެ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ްޕރޮގްރާމު  މި  އަދި   ކޮށްފައިކަމާއި  މަސައްކަތްތަކެއް

  ންމުޢާ  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި  ާޕރޓްނަރ  ގެކައުންސިލު  ބާ  ދިޔައީ  ބޭއްވިގެން  މާކުރެވިފަރު
   ؛އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ދީލަތި  ވަރަށްވެސް  މެންބަރުންގެ

 

  ހިފެހެއްޓުމުގެ   ސުލޫކު  ޚިދުމަތުގެ  ޅާކަނޑައަ  މިންގަނޑުތައް  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ   .  5.5
  އެކުލަވާލާ   ދުގަވާއި  ބެހޭ  ބެލުމާއި  މައްސަލަ  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ   ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ

  ބާ   އެގޮތުން  ، ފަށައިފައިވާކަމާއި  ބަލަން   މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ
  ސުލޫކީ   ކޮމިޓީން  ވްއެގްޒެކެޓި   ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  21  ހުށަހެޅިފައިވާ   ށް ކައުންސިލަ

  ކަމާއި  ބަލަންފެށިފައި  ވަނީ  މައްސަލައެއް  11  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  މައްސަލަތަކެއްކަމުގައި
 ؛ މައްސަލަކަން އެއް ނިމިފައިވަނީ ބަލާ އިރު  ނިމުނު އަހަރު  ނަވަ  2020 އަދި

 

  ބާ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މުހިންމު  ހަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކައުންސިލާއި  ބާ   .  5.6
  ފުރިހަމަ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  މި  ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ތަފާތު  ގުޅޭ  ނާހާއިމްތި

  ނޭޝަނަލް   އަދި.(  އޭ.ބީ.އޭ)  އެސޯސިއޭޝަން  ބާ  އެމެރިކަން  އެގޮތުން  ށާއިކުރެވިފައިކަމަ
  ވަނަ   2020  އިރުޝާދާއެކު   ގެ   ، (އީ.ބީ.ސީ.އެން)  މިނާސް އެގްޒަ  ބާ  އޮފް  ކޮންފަރެންސް

 ، ންމުކޮށްއާ  ކަނޑައަޅާ  ތައްދާއިރާ   ގެ އިމްތިހާނު   ބޭއްވުމަށްޓަކައިއިމްތިހާނު    ބާ  އަހަރުގެ 
  މީގެ  ،އިފަށަ  މަސައްކަތްތައް  ރޓްސްގެއެކްސްަޕ  ފްއޮ ކޮމިޓީ    އެކުލަވާލުމަށްއިމްތިހާނު  

  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  އްވެސްލެއުސޫ  އާންމު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާބެހޭ  ބާ  އިތުރުން
  ؛ކުރެވިފައިވާކަން  ޑްރާފްޓް ތެރޭގައި  މަހުގެ އޭްޕރީލް

 
- ކޮވިޑް  ނުވިނަމަވެސް  ދެވިފައި  ނެއްހާ އިމްތި ބާ ދިޔައިރު   ނިމިގެން އަހަރު ވަނަ 2020.    5.7

  ފަންނުގެ ޤާނޫނީ  ކުރެވިގެން ރިޢާޔަތް ހާލަތްތަކަށް ޚާއްސަ ވެފައިވާދިމާ  ސަބަބުން ގ19ެ
  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ފަރުމާކުރެވި  ދަށުން  ގެ އިސްލާހު  އެއްވަނަ  ގެނެވުނު   ށް ޤާނޫނަ

  ސަބަބުން  ްޕރޮގްރާމްގެ  ތަމްރީން  ންސިންގލައިސަ  ޚާއްސަ  ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން
  ވަކީލުކަމުގެ   ޤާނޫނީ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  ވަނީ  ގުރެޖުއޭޓުންތަކަކަށް ލޯ  ގިނަ
  ތަމްރީނު  އަހަރުގެ  އެއް  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  ވަނަ  2020  އަދި  ކަމަށާއިދޫކުރެވިފައި  ހުއްދަ

  ނެތްކަން   އްގުރެޖުއޭޓެ  ލޯ  ނުކުރެވިފައިވާ  ހުވާ  ނެތިގެން  ނެއްހާއިމްތި  ބާ  ފުރިހަމަކޮށް
   ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން

    

  ްޕރިސްކްރައިބްޑް "  ނުވަތަ  ޑް ންޑަސްޓެ  މިނިމަމް  ޑިގްރީގެ  ފުރަތަމަ  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ   .  5.8
  ފޯ   ނޮލެޖް  ޑްްޕރިސްކްރައިބް   އޮފް  ސްޓޭޓްމަންޓް   އެންޑް  އައުޓްކަމްސް  ނިންގރލަ

  އެ  ކަމާއި  ކޮށްފައިވާތަޢާރަފު   ކައުންސިލުން   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  "ޑިގްރީ   ލޯ  ކޮލިފައިންގ
  ތެރޭގައި  މަހުގެ  އޭްޕރީލް   އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  މިންގަނޑު  ޑިގްރީގެ  ބެޗްލަރސް  ގޮތުން 

  ހިންގާ   ސްތައްކޯ  ޑިގްރީގެ  ލޯ   ވަރުގައި ފެން   ޑިގްރީ  ފުރަތަމަ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ، ފާސްކޮށް
  ކުރެވިފައިކަމާއި   ޙިއްސާ  ވަނީ  އޮތޯރިޓީއާއިއެކު  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ފަރާތްތަކާއި

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި   ފެށިގެން  ދުވަހުން  އެއްވަނަ  މަހުގެ  ޖަނަވަރީ   އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  އަދި
  އެއްގޮތަށް  މިންގަނޑާއި  މި  ޖެހޭނީ  ހިންގަން  ޑިގްރީތައް  ފުރަތަމަ  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ  ހިންގާ



 

 

  ކުރުމުގެ  ރެޑިޓް އެކް   ްޕރޮގްރާމްތައް  ޑިގްރީ   ބެޗެލަރސް  ދާއިރާގެ   ޤާނޫނީ   ކަމަށްވާތީ
  މަރުކަޒުތަކަކަށް   ހުރިހާ  ވަނީ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  މަސައްކަތް

 ؛އެންގިފައިކަން

 

  ބައިނަލް   ކުރުމަށްޓަކައި  ތަމްރީނު  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ  ރަނގަޅުކޮށް   ފެންވަރު   ޚިދުމަތުގެ   ޤާނޫނީ     .  5.9
  އިންޓަނޭޝަނަލް   ފޯ  ފައުންޑޭޝަން  ްޕލޭންކް  މެކްސް  މަސައްކަތްކުރާ   ފެންވަރުގައި  ވާމީއަޤް
  ކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތްތަކެއް  ކައުންސިލުން  ބާ   ކުއެ  އާއި   ލޯ  އޮފް  ރޫލް  އެންޑް  ޕީސް
  ޤާނޫނީ   62  ކްޝޮަޕކުންރ ވަ  ދެ  ހިންގާފައިވާ   ކޮށްގެން  އިންތިޒާމު  ފަރާތުން   އެ  ކަމާއި

  އަދި   ވިފައިކަމާއިފޯރުކޮށްދެ  ވަނީ  ފުރުސަތު  ވުމުގެތަމްރީނު  ގުރެޖުއޭޓުން  ލޯ  ވަކީލުންނާއި
  ވެރިވުމުގެ ބައި  ތަކުގައިވެބިނާ   އިބައްދަލުވުންތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އިތުރުން  މީގެ

  ން ސިލު ކައުން  ބާ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުކަމާއިފަހިކޮށްދެވު  މެންބަރުންނަށް  އާންމު   ފުރުސަތުތައް
 .  ހިމެނޭކަން ތެރޭގައި  މީގެ ތައްވެސްވެބިނާ  ގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް  ވެގެން  ާޕރޓްނަރ

 

  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ   ހުށަހެޅިފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020.  5.10
  ތަކަށް ބިލު   އެ  ދިޔައިރު  ކުރެވެމުން  ދިރާސާ   މަޖިލީހުގައި  ތައްބިލު  ގުޅުންހުރި  މަސައްކަތްތަކާ

  އެ  ، ފައިކަމާއިކޮށް  މަސައްކަތް   ވަނީ   ކައުންސިލުން   ބާ   ހުށަހެޅުއްވުމަށްވެސްއިސްލާހ  
  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ   އަދި  ބިލާއި  ރާތުގެއިޖު  ޖިނާޢީ   ބިލާއި  ޚިދުމަތުގެ   ފުލުހުންގެ   ދިވެހި   ގޮތުން 

  ؛ފޮނުވާފައިވާކަން  ކޮމެންޓު  ކައުންސިލުން ބާ ބިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިސްލާހ   ޤާނޫނަށް 

 
  ފޯރުކޮށްދޭނެ   އެހީތެރިކަން   ޤާނޫނީ   ބޭނުންވާ   ފަރާތްތަކަށް   އެކި  ހާލަތުގައި  ގެ 19-ކޮވިޑް  .  5.11

  މައްސަލަތަކުގައި  ލިބޭ   މަޢުލޫމާތު   ކައުންސިލަށް ބާ  ، އެކުލަވާލުމާއި  ދަފްތަރެއް ވަކީލުންގެ
 އިންސާނީ  ގުޅުވައިދިނުމާއި  ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ  ވަކީލުންނާއި  ފޯރުކޮށްދޭނެ  ޚިދުމަތްތައް
  ހާމަ   ގޮތް   ފެންނަ  ކައުންސިލަށް   ބާ   މައްސަލަތަކުގައި  ޢަމަލުކުރާ   ށްޚިލާފަ   ޙައްޤުތަކާއި 

  ގެނައުމާއި  މައްސަލަތައް  އެފަދަ  އްސަސާތަކަށްއަމު   ގުޅުންހުރި  ކަމާއި  ، ކުރުމާއި
  ގެންދާ   ކުރިއަށް  ޖަމާއަތްތަކުން  ކިއެ  ގެ   ދ.އ  ޤާއިމްކޮށްފާއިވާ  އިދިވެހިރާއްޖޭގަ

  ކުރިއަށް   ސައްކަތްމަ  މި  އަދި  ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމާއި  އެހީތެރިކަން  މަސައްކަތްތަކުގައި
  މަޤްޞަދުތައް  ގެކައުންސިލު   ބާ   ކުރިއެރުވުމަށާއި  ދާއިރާ  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ  ގެންދިއުމުގައާއި

  ގޮތްގޮތުން   ތަފާތު  މެންބަރުން  އާންމު  ކައުންސިލްގެ  ބާ  ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި
  ގެރިފޯމު   ލޯ  ހެދުމާއި  ސާރވޭ  ްޕރޮފެޝަން  ލީގަލް  ގޮތުން  އެ  ބައިވެރިވެފައިކަމާއި
  މެންބަރުން   އާންމު  ްޕރޮގްރާމްގައި  ލައިސަންސިންގ  ޚާއްސަ  އަދި   މަސައްކަތްތަކާއި 

   ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން ޚިދުމަތްތައް ރުކޮށްދެއްވާފައިވާފޯ
 

  ގެ ކައުންސިލު   ބާ  މަސައްކަތްތަކަކީ   މުހިންމު   އެންމެ  ކުރިއަށްދާނެ   އަހަރު   ވަނަ   2021   . 5.12
  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ  ، ބޭއްވުމާއިއިމްތިހާނު    ބާ  ކުރުމާއި  ހަރުދަނާ  އިންސިޓިޓިއުޝަން

  ޤާނޫނީ   ށްނިޒާމަ  ބެހޭ  ސުލޫކާ   އަދި  މަސައްކަތްތަކާއި   ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ   ްޕރޮފެޝަނަލް
  ކިޔަވާދޭ   ޤާނޫނު  ރާއްޖޭގައި  އަދި  ކަމާއި  އަހުލުވެރިކުރުވުން   ވަކީލުން

  ކުރުމާއި   ރެޑިޓްއެކް   ސުކޫލްތައް   ލޯ   ، ްޕރޮގްރާމްތަކާއި  ލޯ   ހިންގާ  އިންސްޓިޓިއުޝަންގައި 
  ތަޢާރަފު   މިންގަނޑުތައް  ނުކުރެވިފައިވާ  ފުރިހަމަ  މިހާރު  ، ޚިދުމަތާއިގުޅޭ  ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ
  ފަށާފައިވާ   ކުރަންއަމަލު  އަހަރުގައި  ވަނަ  2020  އަދި  އަހަރާއި  ވަނަ  2019  ކުރުމާއި

  ތަކާއި ބަދަލު  އެފަދަ  ، ދެނެގަނެ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ހަރުދަނާ  ރިވިއުކޮށް  މިންގަނޑުތައް
  ؛ގެންދެވޭނެކަން   ކުރަމުން އާމުރާޖަ އަލުން އުޞޫލުތައް ދުތަކާއިގަވާއި އެކު



 

 

 
 މި  ހިމެނޭކަމާއި  ދިނުން  ތަމްރީނު  ކަންކަމުގައި  ބެހޭ  ސުލޫކާއި  ވަކީލުންނަށް  ޤާނޫނީ  .  5.13

  ކުރުމަށް   ތަމްރީނު  ވަކީލުން  200  އަހަރު  ވަނަ  2021  ދަށުން  ްޕރޮޖެކްޓްގެ
  ؛ރޭވިފައިވާކަން
 

  ޤާނޫނީ  ފޯރުކޮށްދޭ   ހިލޭ  ޚިދުމަތްތައް  އެފަދަ  ފަރާތްތަކަށް   ބޭނުންވާ  އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ   .  5.14
  ޤާއިމްކޮށް   ނެޓްވޯކެއް  ގުޅުވައިދޭ  ފަރާތްތަކާއި  އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  މަދަނީ  އިވަކީލުންނާ

  ހިންގާ  ގޮތުން   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   އެހީތެރިކަން   ފަރާތްތަކަށް   ނެތް   ފުދުންތެރިކަން  މާލީ
  ގިނަ   ގުޅޭ   މަސައްކަތާ  މި   ރޭވިފައިކަމާއި  ށުމަށްފެ  މަސައްކަތް   ހައުސްގެ   ކްލިއަރިންގ 
  ؛ކުރެވިފައިވާކަން  ފުރިހަމަ  ތެރޭގައި  އަހަރު  ވަނަ  2020 ކަންތައްތަކެއް

 

  އިދޭ ކިޔަވަ  ޤާނޫނު  ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން  ދޭތަޢުލީމު   މަތީ  ހިންގާ   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  .  5.15
  ޤާއިމްކޮށްދީ   ނެޓްވޯކެއް  ސަޯޕޓް   އެޑިއުކޭޝަން  ލީގަލް  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ކޯސްތަކުގައި

  ދޭ އިކިޔަވަ  ޤާނޫނު  ހިންގާ  މަރުކަޒުތަކުން  ދޭ  ތަޢުލީމު  މަތީ  ހިންގާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި
   ،ލިނިކްކް  ލޯ   ، މޫޓިންގ   ،ސީރީޒް  ލެކްޗަރ  ަޕބްލިކް  ކުދިންނަށް   ކިޔަވާ  ކޯސްތަކުގައި

  ރންޝިްޕގެ އިންޓަ  އަދި  ކްޝޮްޕރވަ   ނުވަތަ   ސެމިނަރ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާއި  ޤާނޫނީ 
  ބާ   ރޭވިފައިވާކަމާއި  ކުރުމަށް ތަޢާރަފު   ކަންކަން   އެފަދަ   ފަހިކޮށްދީ  ފުރުސަތުތައް 
  މެންބަރުންގެ   އާންމު  ގެ ކައުންސިލު   ބާ  ޙާސިލްކުރުމަށް   މަޤްޞަދުތައް  ގެކައުންސިލު 
  ކިންގ ރ ވަ  ތަކާއިކޮމިޓީ   ސްެޕޝަލިސްޓް  އިތުރު   ކައިހޯދުމަށްޓަ   އިތުރަށް  ބައިވެރިވުން
  މަޝްވަރާއާއި  ޚިޔާލާއި  މެންބަރުންގެ  ންމު ޢާ  ގެ ކައުންސިލު  ބާ  ،އިއެކުލަވާލަ  ގްރޫްޕތައް

  ފޯރަމްތައް   އިތުރު  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  އެކި  ގެކައުންސިލު   ބާ  އެކު
  ؛ކުރެވިފައިވާކަން އިންތިޒާމު ބޭއްވުމަށް

 

  ރުފިޔާ   މިލިއަން  10  ގޮތުގައި  ފައިސާގެ  ންޓްގްރާ  ދެއްވާ  ދައުލަތުން  އަހަރު  ވަނަ  2020  .  5.16
  އަހަރު   ވަނަ  2020  ބަހާލެވިގެން   ކުއާޓާއަކަށް   ހަތަރު  ފައިސާ  މި  ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު 

  ލިބިފައިވަނީ   ގޮތުގައި  އާމްދަނީގެ  އަދި  ލިބިފައިވާކަމާއި  ކައުންސިލަށް   ބާ  ނިމުނުއިރު
  ؛ރުފިޔާކަން( ދެހާސް  އަށްޑިހަ ލައްކަ ދެ)   282،000

  

  ރިޢާޔަތް  ހާލަތަށް   ގެ  19-ކޮވިޑް  ޖެހުނު  ކުރިމަތިލާން  މަހުގައި  ޗުމާރި   އަހަރުގެ   ވަނަ  2020.  5.17
  ގެ ކައުންސިލު   ބާ  އެކުލަވާލެވުނުއިރު  އަލުން   ބަޖެޓު   ތަކުގެމުއައްސަސާ  ދައުލަތުގެ  ކުރެވިގެން 

  7.5  ލަފާކުރެވުނީ   ޚަރަދުކުރުމަށް   އަހަރު  ވަނަ  2020  ކުރެވި  ރިވައިޒް  އަލުން   ބަޖެޓު
  ޚަރަދު  ނިމުނުއިރު  އަހަރު   ތެރެއިން   ބަޖެޓްގެ   ކުރެވުނު  ރިވައިޒް   އަދި  ރުފިޔާކަމާއި  މިލިއަން

  ރުފިޔާ   ތޭވީސް  ހަތްސަތޭކަ   ހާސް   ބާރަ   މިލިއަން   ތިން)   3،012،723.15  ކުރެވިފައިވަނީ
  ؛(ލާރިކަން  ފަނަރަ

 

  ކުރިމަތިވެގެން   ދަތިކަމެއް  ބޮޑު   އެންމެ  ސަބަބުން   ގެ  19  -ކޮވިޑް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020.  5.18
  މިގޮތުން   ، ކަމަށާއި  މަސައްކަތްތަކަށް   އެސްޓެބްލިޝްކުރުމުގެ  އޮފީސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިޔައީ

  ކުރަން   ސާސްއިހު  ދަތިކަން  ނެގުމުގައި  މުވައްޒަފުން  ހޯދުމުގައާއި  ތަކެތި  އޮފީހަށް
  ތަކާއި ޚިދުމަތް  ލުންދޭކައުންސި  ބާ  އެކުވެސް  ދަތިތަކާއި  މި  އަދި  ކަމާއިޖެހިފައިވާ

  އިރެއްގައި  އެއްވެސް  ބަންދުވެގެން  އޮފީސް  ސަބަބުން  ގެ  19-ކޮވިޑް  މަސައްކަތްތަކަށް



 

 

  މަސައްކަތް   ގެ ކައުންސިލު  ބާ   އަހަރަށްވެސް  އޮތް   ކުރިއަށް  އަދި   ނުވާކަމާއި  ނޑިފައިމެދުކެ
   ؛ރޭވިފައިވާކަން ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް  އޮންލައިންކޮށް ނުކެނޑި މެދު

  

  ތަޢާރަފު   އެކަންކަން   ކަންކަމަކީ   ގިނަ  އުއްމީދުކުރާ   ށްގެނައުމަ  ގައި ޤާނޫނު  ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ.  5.19
  ކަންކަމަށް   އެފަދަ   ގޮތުން   އެ  ކަންތައްތަކެއްކަމާއި  ވާންޖެހޭ  ތައްޔާރީތަކެއް  ގިނަ  ކުރުމަށްޓަކައި

  ގޮތްތައް   ރަނގަޅު  އެންމެ ކުރުމަށް އެކަންކަން ކުލަވާލެވެނީއެ އުޞޫލެއް ނުވަތަ ދެއްގަވާއި 
  ދިރާސާކުރުމުގެ   މިންގަނޑުތައް  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ގެންގުޅޭ  ކަންކަމުގައި  އެ  ބަލާ  ހޯދާ

  ދެނެގަނެވިގެން   ކޮބައިކަން   ނިޒާމްތަކަކީ  އެކަށީގެންވާ  އެންމެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އިތުރުން
  ކަމީ   ކުރެވިފައިވާ  ފުރިހަމަ  މިހާރު  ބޭސްލައިންތަކެއް  ގިނަ  ބޭނުންވާ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި
 .  ކާމިޔާބީކަން އެއް  ބޮޑު އެންމެ އަހަރުގެ  ވަނަ  2020

 
  2020 ކައުންސިލުގެ ބާ .4

  އަހަރީ އަހަރުގެ ވަނަ
  އޮޑިޓް އަދި ރިޯޕޓް
 ފާސްކުރުން  ރިޯޕޓް

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޯޕޓް އަދި މާލީ ހިސާބުތައް ފާސްކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ    2020
 އަށް.   16:37އިން  16:29

 

  މެންބަރަކު   ފާސްކުރުމަށް  ރިޯޕޓް  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  ކައުންސިލުގެ  ބާ .4.1
  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2020  ،ގަތުމުން  އެދިވަޑައި  ރައީސް  ދެއްވުމަށް  ހުށަހަޅުއްވައި

  ހުށަހަޅުއްވައި  ފާސްކުރުމަށް  ގޮތަށް   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ރިޯޕޓު  އަހަރީ  ކައުންސިލުގެ  ބާ
  ޒުރައިޤް   ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ   ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މި.  އަޒްމީ  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  ދެއްވީ

 . ކުރެއްވި  ތާއީދު މުޙައްމަދު

 
ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ތާއީދު    2020 .4.2

ލިބިފައިވާތީއާއި، އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެންބަރަކު ރިޕޯޓަށް އިޢުތިރާޒު  
ވަނަ    2020ކުރައްވާފައި ނުވާތީ، ހުށަހެޅި، ތާއީދު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ބާ ކައުންސިލުގެ  

  ރައީސް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެހަރުގެ އަހަރީ ރިޯޕޓް ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް،  އަ
 އްވި. ކުރެ އިޢުލާނު ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު

 
 

  މެންބަރަކު   ފާސްކުރުމަށް  ރިޯޕޓް   އޮޑިޓް   އަހަރުގެ   ވަނަ  2020  ކައުންސިލުގެ   ބާ .4.3
  އޮޑިޓުކޮށްފައިވާ   އިން   މޯލްޑިވްސް   ކްރޯ  ،އެދިވަޑައިގަތުމުން  ރައީސް   ދެއްވުމަށް  ހުށަހަޅުއްވައި

  ރިޯޕޓް   އޮޑިޓް   ހިސާބުތަކުގެ  މާލީ  ކައުންސިލުގެ   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020
  އަލްއުސްތާޛާ  މިހުށަހެޅުއްވުމަށް.  އަލީ هللاއަބްދު  އަލްއުސްތާޛު  ހުށަހެޅުއްވީ  ފާސްކުރުމަށް

 .  ކުރައްވާފައި  ތާއީދު ވަނީ  އިބްރާހީމް ރުކްޝާނާ އާމިނަތު

 
  ތާއީދު   ފާސްކުރުމަށް  ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އަހަރުގެ  ވަނަ  2020 .4.4

  އިޢުތިރާޒު  ރޯިޕޓަށް މެންބަރަކު އެއްވެސް ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ އާންމު ،އާއި ލިބިފައިވާތީ
  ވަނަ  2020  ކައުންސިލުގެ  ބާ  ގޮތަށް  ކުރެވިފައިވާ   ތާއީދު   ،ހުށަހެޅި  ،ނުވާތީ  ކުރައްވާފައި

  ރައީސް   ކައުންސިލުގެ  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ފާސްކުރެވިއްޖެކަމަށް  ރިޕޯޓް  އޮޑިޓް  އަހަރުގެ
 އްވި.  ކުރެ އިޢުލާނު ޙަމީދު މައުމޫން އަލްއުސްތާޛު

 

  އަހަރު ވަނަ  2020 .5
  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ
  އެކި ކައުންސިލަށް

އެހީތެރިކަން    2020 ކައުންސިލަށް  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން  ގޮތް  އެކިއެކި  އަހަރު  ވަނަ 
ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބާ ކައުންސިލުން ދޭ ހަނދާނީ ލިޔުން  

 އަށް.  16:44އިން  16:38ކުގެ ނަންތައް އިއްވުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ  އެރުވޭ ފަރާތްތަ 



 

 

  އެހީތެރިކަން ގޮތްގޮތުން
  ފޯރުކޮށްދެއްވި
  އަގު ފަރާތްތަކުގެ
   ވަޒަންކުރުން

  އެހީތެރިކަން   ކައުންސިލަށް  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގޮތުން   ގޮތް  އެކިއެކި  އަހަރު  ވަނަ  2020
  އިޢުލާނުކޮށްދެއްވީ  ނަންތައް  ފަރާތްތަކުގެ   އެ  ކުރައްވާ   އަގުވަޒަން   ފަރާތެއްގެ   46  ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ

 .  އަހުމަދު ލަތުފާ  ފާޠިމަތު   އަލްފާޟިލާ އެސޯސިއޭޓް ރޮގްރާމްްޕ ސީނިއަރ  ގެކައުންސިލް  ބާ
 

 : ފަރާތްތަކަކީ  ޙާޞިލްކުރެއްވި ލިޔުން  ހަނދާނީ  އަހަރު ވަނަ 2020)
  އުޞޫލުން   ވޮލަންޓިއަރ   ޖަލްސާއަށް  އާންމު  އަހަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2019  ކައުންސިލްގެ  ބާ

 މަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތައް: ޚިދު

 ؛ނަޢީމް އަލީ އަލްއުސްތާޛު .1

 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޔާސްމީން ޝަމާލް  .2

  ؛މުޙައްމަދު ޒުރައިޤު ފާތިމަތު އަލްއުސްތާޛާ .3

 ؛ ހަބީބް ސުހާ އަލްއުސްތާޛާ .4

  ؛ރަޝީދު ރަފަހާ އަލްއުސްތާޛާ .5

   ؛މުޙައްމަދު ސަލާމާ އަލްއުސްތާޛާ .6

   ؛އަޙްމަދު ރުޝްދާން  އަލްއުސްތާޛު .7

 ؛ޙަނީފް  ޙަސަން ނަޖާތް އަލްއުސްތާޛާ .8

 ؛ވާހިދު  އަބްދުލް މައިސާ އަލްއުސްތާޛާ .9

 ؛އިބްރާހިމް ރާނިޔާ  އާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ .10

ބާ ކައުންސިލުން ހިންގި ޚާއްސަ ލައިސަންސިންގ ތަމްރީނު ްޕރޮގްރާމްގެ މޮޑިއުލްތައް  
ޑިވޮލޮްޕކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބާ ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ  

 ވަކީލުން:  
 ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން: މޯލްޑިވިއަން ލީގަލް ސިސްޓަމް ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން  

 އަލްއުސްތާޛާ ދީބަނާޒް ފަހުމީ  .11
 ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް  .12

 އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢިލް ވިސާމް .13

 ޑރ. ޝަމްސުލް ފަލާހު   .14

 ސިވިލް ްޕރޮސީޖަރ މޮޑިޔުލް ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން: 
 ޠިމަތު ޙަލީމް އަލްއުސްތާޛާ ފާ .15

 އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ ސަނާ  .16

 އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ސުހައިލް މުޙައްމަދު  .17

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނަޝާޠު  .18

 ލީގަލް ޑްރާފްޓިންގ ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން: 
 އަލްއުސްތާޛާ ސަލްވާ ހަބީބް  .19

 އަލްއުސްތާޛު ޢިސްމާޢިލް ސިމަން  .20

 މިނަލް ްޕރޮސީޖަރ ކިޔަވައިދިނުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން: ކްރި
 އަލްއުސްތާޛު ނޫރުއްސަލާމް އަބޫބަކުރު .21

 އަލްއުސްތާޛު މަޙްފޫޒް ސަޢީދު  .22

 އަލްއުސްތާޛާ އާއިޝަތު މުޙައްމަދު  .23

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ނައުޝާދު  .24



 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބާ އެޑްމިޝަން ސެރަމަނީގައި ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ބާ    2020
 ކައުންސިލަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތް:  

 އަލްފާޟިލް އަލީ ވަޙީދު   .25

ބާ  ކައުންސިލާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގެ ބާ ކައުންސިލް/ ބާ އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ގުޅިގެން  
ގެ އާންމު މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު

 ތައް ރާވައި ހިންގުމަށްޓަކައި ބާ ކައުންސިލަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތް:  ވެބިނާ
ރ. ކަލިންގަ އިނދަތިއްސަ، ްޕރެޒިޑެންޓްސް ކައުންސެލް، ްޕރެޒިޑެންޓް އޮފް ދަ  މ .26

 ބާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީ ލަންކާ 

ކޯމރ.   .27 ެޕރޭރާ،  ރިލޭޝަންސް  -އަނުރުއްދަ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ދަ  އޮފް  ޗެއަރ 
 ކޮމިޓީ، ބާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީ ލަންކާ 

މރ. ޯޕލް މެލްވަގަނަމް، ބެރިސްޓަރ އެޓް ލޯ، ގޯލްޑްސްމިތް ޗެމްބަރސް، އިނަރ  .28
 ޓެމްްޕލް

 މރ. ޚަވަރ ޤުރައިޝީ، ކިޔު.ސީ، ސަރލް ކޯޓް، ލިންކަންސް އައިން .29

 ންދްރަސޭކަރަ، ސްޓެފަންސަން ހާރވަޑް މރ. ރޮވީން ޗަ .30

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް ،އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޒުރައިޤް މުޙައްމަދު .31

 

  ްޕރޮފެޝަންސް   ލީގަލް   ދަ  އޮފް  ްޕރޮފައިލް"   ކުރެވުނު  އަލަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި)
  ކައުންސިލަށް   ބާ  ޙައިޞިއްޔަތުން  ވޮލެންޓިއަރެއްގެ  ޑިވޮލޮޕްކުރުމަށް"  ސާރވޭ

 :  ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ
 ޝަމާލް   ޔާސްމީން އަލްއުސްތާޛާ .32

 

  ބާ   ޙައިޞިއްޔަތުން  ވޮލެންޓިއަރެއްގެ  ޑިވޮލޮްޕކުރުމަށް   ގަވާއިދު   ސުލޫކާއިބެހޭ  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ 
 :  ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ކައުންސިލަށް

   ނަޢީމް ޢާއިޝާ  އަލްއުސްތާޛާ .33

 

  ދާއިރާއަށް   ޤާނޫނީ   ،އެހީތެރިކަން  ޤާނޫނީ   ،އެހީތެރިކަން  ފަންނީ   ބޭނުންވާ  ކައުންސިލަށް   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ްޕރޮފެޝަނަލް   ވަކީލުންގެ  ޤާނޫނީ އަދި  އެކުލަވާލާ  އެގްޒާމް  ބާ  ،އެކުލަވާލައި   މިންގަނޑުތައް  ބޭނުންވާ
 :  އެހީތެރިކަން  ދެއްވާފައިވާ  ކުރުމަށް ތަޢާރަފު   ރާއްޖޭގައި  ނިޒާމް ންޓުގެޑިވޮލޮޕްމަ

 
ސީނިއަރ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރ، އޭޝިއާ އެންޑް ދަ    ،މިސް. ޖެސީ ޓެނަންބަމް  .34

 ެޕސިފިކް ޑިވިޝަން، އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން ރޫލް އޮފް ލޯ އިނީޝިއޭޓިވް 

 

  އެކި   ފެންވަރުގައި  އެކި  މަސައްކަތްތަކަށް  ހިންގުމަށާއި  ކައުންސިލްގެ  ބާ ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނ2020ަ
  ކައުންސިލްގެ   ބާ   އެކު  ފަރާތްތަކާއި   އެ  އަދިވެސް  ފޯރުކޮށްދެއްވައި  އެހީތެރިކަން   ގޮތްގޮތުން 

 ަޕރޓްނަރ އަދި އެސިސްޓިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންތައް:  ކުރައްވަމުންގެންދާ  މަސައްކަތްތައް

 

 އިނީޝިއޭޓިވް އެމެރިކަން ބާ އެސޯސިއޭޝަން ރޫލް އޮފް ލޯ   .35
މެކްސް ްޕލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް ރޫލް އޮފް   .36

 ލޯ



 

 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް    .37 އިންޓަރނޭޝަނަލް  ފޮރ  އޭޖެންސީ  ސްޓޭޓްސް  ޔުނައިޓަޑް 
 )ޔޫ.އެސް.އެއިޑް(

 ޔޫ.އެން.ޑީ.ީޕ މޯލްޑިވްސް   .38

 ނޮލެޖް އޮފް ލޯ އިނިޝިއޭޓިވް  .39

 ސްޓެރެޓަޖީސް ސީ.އެލް.ޓީ  .40

 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް   .41

 ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  .42

 ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ  .43

 ބާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީ ލަންކާ  .44

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ، ބާ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ސްރީ ލަންކާ  .45

 )މެކްނެއަރ ޗެމްބަރސް އެލް.އެލް.ީޕ .46

  ކައުންސިލުގެ ބާ .6
  ވާހަކަފުޅު  ރައީސްގެ
 ދެއްކެވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން )މިއައިޓަމް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ  
 އަށް(  17:13އިން  16:44

 
 އި، ދަންނަވަ  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް   އެންމެ  އަށް   ޖަލްސާ  އަހަރީ   ދެވަނަ   ކައުންސިލްގެ   ބާ .6.1

  ކައުންސިލަށް   ބާ  އަހަރު   ވަނަ 2020، އަދާކުރައްވައި  ޝުކުރު   ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ވަޑައިގެން
  އަލަށް ، ތެރޭގައި  ގެ މީ.  އަލިއަޅުވާލެއްވި  ރައީސް  ކަންތައްތަކަށް  މުހިންމު  ހާސިލުކުރެވުނު

  ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް  ހުރި  ކުރިއަށް  އަކީ  ސަރވޭ  ބޭސްލައިން  ްޕރޮފެޝަން  ލީގަލް   އުފެދުނު 
  ބޭނުން  ހިއްސާކުރުމަށް  ހޯދާ  ތައްމަޢުލޫމާތު   ބޭނުންވާ   ކުރުމަށްޓަކައި   ފަރުމާ  އިންތިޒާމްކޮށް

  ކަމަށްޓަކައި  ވަޑައިގެންނެވި  ބައިވެރިވެ  ސާރވޭގައި  މި  އަދި  ކަމާއި  ސާރވޭއެއް  ކުރެވޭނެ
 . އަދާކުރެއްވި ޝުކުރު ރައީސް  މެންބަރުންނަށް

 
  މިއީ  އެކުލަވާލެވުނުކަމަށާއި  ރޑްސްޓޭންޑަ  މިނިމަމް  ޑިގްރީގެ   ފުރަތަމަ  ދާއިރާގެ  ޤާނޫނީ .6.2

  ދަށުން   މީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުކަމާއި  އެއް  މުހިންމު  ކުރެވުނު  އޮތޯރައިޒް  ދަށުން  އޭގެ  ީޕ.އެލް
  ސެޓޭންޑަރޑްއަށް   މިނިމަމް  ހުންނަންވާނީ  މިންގަނޑުތައް  މި  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ  2020
 . ވިދާޅުވި ރައީސް  ކަމަށް  ގޮތަށް  ފެތޭ

 
  ޤާނޫނީ  ކަމަށާއި  އިމްތިހާނު  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ބާ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ .6.3

  އިތުރަށް   ކުރުމުގެ  ފުރިހަމަ  ްޕރޮގްރާމު  ތަމްރީނު  އަހަރުގެ   އެއް  ބޭފުޅުން  ވަންނަ  ދާއިރާއަށް
 އިމްތިހާނު  ބާ  އަދަށްވެސް   އަދި  ކަމަށާއި  ބައިވެރިކުރަންޖެހޭ  އިމްތިހާނުގައިވެސް  ބާ

  ޑްގެ ސްޓޭންޑަ  ތެރެއިންވެސް  މީގެ، ކަމަށާއި  ކުރެވުމުންދާ  މަސައްކަތް  ފަރުމާކުރުމަށް 
 . ވިދާޅުވި ރައީސް ކަމަށް މުހިންމު ވަރަށް   ހެދުން ސްޓަޑީޒް

 
ކޮމިޓީތަކުގެ  އަދި  މައްސަލަތައް  ސުލޫކީ   ގެ  ވަކީލުން  ޤާނޫނީ .6.4   މަސައްކަތްތައް   ސަބް 

  ބޭއްވުނު   ވެބިނާތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ގަވާއިދުތަކުގެ   އުޞޫލުތަކާއި   އަދި  ފެށިފައިވާކަމާއި
  ޤާނޫނީ   އަލަށް   މުޅިން  ފަރާތަކަށް   281  އެއްކަމަކީ  ކޮށްލެވޭ   ފާހަގަ  ޚާއްސަކޮށް   އަދި   ކަމަށާއި
 . ވިދާޅުވި   ރައީސް ކަމަށް  ދެވުނުކަން އްދަ ހު ވަނދެވަޑައިގަތުމުގެ  ފަންނަށް

 
  ފައިވާ އައިސް  ތަކެއްބަދަލު  އީޖާދީ   ފަންނަށް  މި  ސަބަބުން  ެޕންޑަމިކްގެ  ދިމާވެފައިވާ   މިއަދު .6.5

  އަހަރުގައިވެސް   މި  އަހަރާއި  މިދިޔަ  ޝަރީއަތްތަށް  މެދުވެރިކޮށް  ޒޫމް  ގޮތުން  އެ  ކަމަށާއި



 

 

  ވީ  ކަމަކަށް  ފެށުނު  މަޖުބޫރުވެގެން   ހާލަތުން  މިހާރުގެ   މިއީ  އަދި  ކަމާއި  ހިނގަމުންދާ
  އަދި .  ވިދާޅުވި   ރައީސް  ކަމަށް  ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ  ވަސީލަތްތަކަށް  މި  ، ނަމަވެސް

  ހިފެހެއްޓުން  މިހެން  މިކަން   ކަމަކީ   އެއް  ދޭ  އިސްކަން  އެންމެ  ކައުންސިލުން   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
  ހުންނަ   ތައްކޯޓު  ރަށްތަކަކީ  ހުރިހައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަބަބަކީ  ދަންނަވާ  މިހެން  އަދި  ކަމަށާއި

  ވަކީލުންގެ   ޤާނޫނީ، ފާހަގަކުރައްވާ  ކަން   ނުތިއްބަވާ   ވަކީލުން  އަދި   ކަމަށާއި  ނޫން  ރަށްތަކެއް
  ރައްޔިތުންނަށް   ރަށްރަށުގެ  އެ  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  ފަސޭހަކޮށް  ވަގުތަށް  ވަގުތުން   އެހީތެރިކަން 

  މިކަން   ތަކުންވެސް  ސާރވޭ  ގިނަ  ހިންގާ  ރާއްޖޭގައި، ކަމަށާއި  ވާނެ  ފޯރުކޮށްދެވެން
  ކުޅުދުއްފުށި   އަދި  އައްޑޫ، މާލޭ  ތިއްބަވަނީ  ވަކީލުން  އިންސައްތަ  90  ، ފެނިގެންދާކަމާއި

"  ޖަސްޓިސް  ޓު  އެކްސެސް "  ބޭފުޅުންނަށް  ދިރިއުޅުއްވާ  ރަށްރަށުގައި  ކަމަށާއި  ހިސާބުގައި
  ކުރިއަށް   ތްޝަރީއަ  ތިއްބެވިއަސް  ރަށްތަކުގައި  ތަފާތު  އަދި  ފުޅާވެގެންދާކަމަށާއި  އިތުރަށް

މަގު  ސަބަބުން  މީގެ  ގެންދެވޭކަމާއި ވާޞިލުވުމުގެ    މަގު   އެ  ކުރެވިޤާއިމު  އިންސާފަށް 
  އެންމެ   މެންބަރުންނަށްވެސް   ކައުންސިލްގެ  ބާ .   ވިދާޅުވި  ރައީސް   ކަމަށް   ތަނަވަސްވެގެންދާ 

  ކަމުގައިވާނަމަ   ދެއްކިއްޖެ  ފްލޯ އެ    ކަމަށާއި  ނުދެއްކުން   ފްލޯ   އެ  މަކީ ކަ  އެއް  މުހިންމު
  ނުލިބުން   އެކްސެސް  ވަކީލުންނަށް  އެއީ  ގޮސްދާނެކަމަށާއި  ހާލަތަށް  ކުރީގެ  އަޅުގަނޑުމެން

  ކަމަށާއި  ނުލިބޭނެ  އެކްސެސް  އިންސާފަށް   ނުލިބުމުން  އެކްސެސް  ވަކީލުންނަށް  ކަމަށާއި
 މުޖުތަމައުގެ  ޖަސްޓިސް  ޓު  އެކްސެސް  ދެންނެވި  މި  ، ނޫނަސް  ހާލަތުގައި  ކުއްލި  އެހެންކަމުން
  ފަރާތުންވެސް   މެންބަރުންގެ  ހުރިހާ  ކަމަށާއި   ބޭނުންވާނެ   ކުރުމަށްޓަކައި   ވާސިލު  އިންޞާފަށް 

 . ވިދާޅުވި ރައީސް  ކަމަށް  ކުރައްވާ އުއްމީދު ކަމަށް ދެއްވާނެ   އެއްބާރުލުން ގޮތަށް މި
 

  އަދި   ކަމަށާއި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ންސަރުކާރު  ގެންނަށް   އިސްލާހު   ޤާނޫނަށް   ފަންނުގެ   ޤާނޫނީ  .6.6
  ޙިއްސާ  ބޭނުންވާކަމަށް   ހުށަހަޅުއްވަން  އިސްލާހު  ޤާނޫނަށް  މި   ފަރާތުންވެސް  ގެ ކައުންސިލު  ބާ

  ކުރައްވާ  އުއްމީދު  ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ  އަވަހަށް  ވަރަށް   ފުރުޞަތު  މި  ކަމަށާއި  ކުރައްވާފައިވާ
 .  ވިދާޅުވި  ރައީސް ކަމަށް

 
  މިނިވަންކަން ނުވަތަ  މާލީ  ގެކައުންސިލު   ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްލާހަކީ  އެއް  މުހިންމު  އެންމެ .6.7

  ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ   މިހާރުވެސް   ކަމަށާއި  ކަށަވަރުކުރުން   އިންޑިެޕންޑަންސް  ފައިނޭންޝަލް
  ޤާނޫނު  ، އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި  އެބައޮތް  މިކަން  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް   ޤާނޫނުގައި

 އެހެންކަމުން  ނުވާކަމާއި  ގޮތެއް  ލިބޭނެ  މިނިވަންކަން  ފުރިހަމަ  ގޮތުން  ކުރެވިފައިވާ  ފަރުމާ
  އަދި   ކަމަށާއި  ހުށަހަޅުއްވާނެ  އިސްލާހު   ގޮތަށް   ލިބޭނެ  އިންޑިެޕންޑަންސް  ޝަލް ފައިނޭން

  ރައީސް   ކަމަށް  ކުރައްވާނެ  ކަތްމަސައް  ވެސް  ސަރުކާރާއިއެކު  އަދި  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތުންގެ 
  މިހާރުވެސް  އެއްބާރުލުމެއް  ބޮޑު   ވަރަށް  އިން  ފައިނޭންސް  އޮފް   މިނިސްޓްރީ   އަދި .  ވިދާޅުވި

  ޝައްކެއް   އެއްވެސް  ކަމަށް  ލިބޭނެ  އެއްބާރުލުން  ސަރުކާރުން މި  އެހެންކަމުން   ލިބިލައްވާކަމާއި
 . ވިދާޅުވި  ރައީސް ކަމަށް  ނުކުރައްވާ

 
  ނޫން  އްތަކެއިންސްޓިޓިއުޝަން  ސްޓޭޓް  އެސޯސިއޭޝަންތަކަކީ  ބާ  ޤައުމުތަކުގައިއެހެން   .6.8

  ނެތް   ސަބަބެއް  އެއްވެސް  ޖެހޭ   ންނަންއޮ  ގޮތަށް  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި، އެހެންވުމުން  ކަމަށާއި
  ފެންވަރުގެ  ބަލައިގަންނަ  ޤައުމުތަކުން  އެހެން ވާނީ  ވާން  ޢަމާޒަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަމާއި

.  ވިދާޅުވި  ރައީސްން ކަމުގައި  ޤާއިމުކުރު  އެއް  ބާ   ރެގިއުލޭޓަރީ  މިނިވަން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް
އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާޙުތައް    ، ޤާނޫނީ ފަންނަށް މިނިވަންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި  ހަމައެއާއެކު

  ދުރު ރާސްތާ ށް ރައީސް ވިދާޅުވި. އަދި  ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއްކަމަ  ޤާނޫނަށް ގެނެވުމަކީ
ގޮތަކުންވެސް މިނިވަންވެފައި ކަމަށާއި    އޮންނަން ވާނީ ހުރިހާ  ބާ ކައުންސިލު  ްޕލޭނެއްގައި



 

 

ވެފައި އޮތުން  މިނިވަންކަން ހާޞިލު   ގޮތުންކަމަކީ މާލީ  އެއް  އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ މުހިންމު  
 .  ކަމަށް ވިދާޅުވި

 
ބާ ކައުންސިލުގެ މާލީ ކަންކަން  ކީ  ސަބަބަ  އަނެއް  ބޭނުންވާސް  އިންޑިެޕންޑެން  ފައިނޭންޝަލް .6.9

އަމިއްލައަށް ރެގިޔުލޭޓުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދިނުމަށްކަމަށާއި، މީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ  
ފަށަމުންވެސް  2019 ފުރަތަމަ  އެންމެ  ވުޖޫދުވިއިރު  ކައުންސިލް  ބާ  އަހަރު   ، ވަނަ 

އަށް    2020އަދި    2019ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުޑަ ކުރަން ކަމަށާއި  
ވާއިރު ލިބިފައި  ގޮތަށް  އެ  ބަޖެޓު  ކުރި  އަހަރަށް ސަރުކާރުން     2021  ، އަންދާޒާ  ވަނަ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި އަދި މި ދެންނެވި އުޞޫލުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޖެޓު  
ސަރުކާރުން  ފޯރުކޮ  ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ  މަޖިލިހުން  ރައްޔިތުންގެ  ށްދިނުމަށް 

ބަޖެޓު ތިންބައި ކުޅަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    އެހެން ، ކަމަށާއި  ކުރެއްވުމަށްފަހު   އުނި  ދެބައި   ގެ 
  ކަމަށާއި   މުހިންމުކަން  އިންޑިެޕންޑެންސީގެ  ފައިނޭންޝަލް  އެނގެނީ  މިކަމުންވެސް  ، ކަމުން
  ާޕރޓްނަރ  ވާނީ  ބަރޯސާ  ކަމެއްގައި  ހުރިހާ  ތެރޭގައި  އަހަރު   މި  އަދި

  ހިންގާ   ޖަމާއަތްތަކުން   ޖަމްޢިއްޔާ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އިންސްޓިޓިއުޝަންސްތަކާއި 
 .  ވިދާޅުވި ރައީސް  މަޝްރޫއުތަކުން ފަންޑިންގ ސޯސްކޮށްގެން ކަމަށް

 
  ގެކައުންސިލު   ބާ  ކުޑަކުރަނީ   ބަޖެޓް   ދައުލަތުން  ހަޤީގަތަކީ  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ   އަޅުގަނޑުމެން .6.10

  އޮތް   ދިމާވެފައި  ދުނިޔެއަށްވެސް   އަދި  ދައުލަތަށް  ދިވެހި  މިއީ  އަދި  ކަމަށާއި  ނޫން  އެކަނި
  މެންޑޭޓް  ކުރަންވީ  މަސައްކަތް   އެކު   އެހީތެރިކަމާއި  ސަރުކާރުގެ  ކަމާއި  ގޮންޖެހުމެއް  މާލީ

  މަސައްކަތް   ހޯދުމުގެ  ކޮށްގެން  ރިސޯސް  ފަންޑް  ނުވަތަ  ފައިސާ  ޖެހޭ  ހޯދަން  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ
 . ވިދާޅުވި  ރައީސް ކަމަށް
 

  ހިމެނިފައިވާ   ކަމަށް  އޮންނަންވާނެ  މްތިހާނެއްއި  ބާ   އެކު  ވުޖޫދުވުމާއި  ޤާނޫނު   ފަންނުގެ  ޤާނޫނީ .6.11
މަސައްކަތްކުރުން  ، ކަމާއި މި  އަވަސްވެގަތީ  އެކުވެސް  ވުޖޫދުވުމާއި  ކޮމިޓީ  އެގްޒެކެޓިވް 

އެސޯސިއޭޝަނާއި  2019  ، ކަމަށާއި ބާ  އެމެރިކަން  ފެށިގެން  ނޭޝަނަލް  ، އަހަރުން 
ކޮންފަރެންސް އޮފް ބާ އެގްޒާމިނާސްއާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމާއި އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް  

  ކަމަށާއި   ބަލައިގަނެފައިވާ  ކައުންސިލުން  ބާ  ރިޯޕޓް  ސާރވޭގެ  ޓެންޑަޑް ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ސް
 .  ވިދާޅުވި ރައީސް  ކަމަށް  ވުނުމަޝްވަރާކުރެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ރިޯޕޓާއި އެ  ބޭފުޅާއާއިއެކު އެ

 
  ކަމާއި  ނޫން  ގޮތަކަށް  ފަށައިގަތް   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކުރެވެނީ   ބައްޓަން   އިމްތިހާނު  ބާ .6.12

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ގޮތާއި  އޮންނަ   މްއެގްޒާ  ބާ  ތަކުގައި  ޤައުމު  އެހެން  ޖެހުނީ   ރީސެޓްކުރަން
  ޑިސައިޑް  ކަމެއް  ހުރިހައި   ބަލާފައި  މިންވަރާއި  ތަރައްޤީވެފައިވާ   ފަންނު  ޤާނޫނީ
 . ވިދާޅުވި ރައީސް  ކަމަށް  ބަލާފައި ރިޯޕޓަށް ތައްޔާރުކުރި  އްވުމަށްފަހުކުރެ

 
، ބޭސްޑް  ކޮމިްޕޓެންސީ  އިމްތިހާނަކީ  ބާ  ކުރަންވީ  އިންތިޒާމް  ކައުންސިލުން  ބާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .6.13

  މިންވަރަކުން   ކުރެއްވި  ހިތުދަސް  ކުރެވޭނީ  އިމްތިހާނު، ކަމާއި  ގޮތަށް  އިމްތިހާނެއްގެ  ބާ
.  ވިދާޅުވި  ރައީސް  ކަމަށް   ކުރެވޭނެ   އިމްތިހާނު   އެްޕލައިކުރުމަށް  އެ  ްޕރެކްޓިކަލީ   ނޫންކަމާއި

  ދުވަހުންވެސް   ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބޭފުޅުންނަކީ   ފާސްވެވަޑައިގަންނަވާ  އިމްތިހާނުން  އެ  އަދި
  އަދި، ކޮމިްޕޓެންސީ  އެންޑެ  ސްކިލްސް  ވަޑައިގަންނަވާއިރުނިކުމެ  މައިދާނަށް  އަމަލީ



 

 

  ކަމަށް  ވާނެ  ބޭފުޅުންނަށް  އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ކުރައްވަން  ދިފާޢު  ހައްޤުތައް  މުވައްކިލުންގެ
 .  ވިދާޅުވި ރައީސް

 
  ފަންނު   މި  ބައިވެރިވުމަކީ  އިމްތިހާނުގައި  މި  މެންބަރުން  ތެރެއިންވެސް  މެންބަރުންގެ  ންމުއާ .6.14

  ދާއިރާގެ   މެންބަރެއްގެ  އެ  އަދި  ކުރުމަށް  އިތުރު  މިއަށްވުރެ  ހުނަރު  ކުރުމަށާއި  ތަރައްޤީ
 . ވިދާޅުވި ރައީސް  ކަމަށް ކަމެއް  ވާނޭ  ފުރުސަތަކަށް  ކުރެއްވުމަށް   ތަރައްޤީ ކޮމްިޕޓެންސީ

 
  ހުއްދަ    ވަކާލާތުކުރުމުގެ  ކޯޓުތަކުގައި  މަރުހަލާގެ  މަތީ  -   ންސްއޯޑިއަ  އޮފް  ރައިޓްސް  ހަޔަރ .6.15

  ލިބިވަޑައިގަންނަވާ  ލައިސަންސް  މުއްދަތަކަށް  ވަކި  އޮތްގޮތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް  ލިބެން
  އަދަދެއްގެ   ވަކި   ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި   ބައިވެރިވަޑައިނުގެންވި   ގޮތުން   އަމަލީ  ފަހުން 

ހުއްދަ    ، ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  ލިބެނީ   ހުއްދަ  އެ  މުންވެލެއްވު  ޙަވާލު  މަސައްކަތާއި މި 
  ކަމަށް  ބޭނުންފުޅުވާ   ހުށަހަޅުއްވަން   އެސެސްމެންޓެއް  ބޭސްޑް   ކޮމްިޕޓެންސީ   ނެގުމަށްވެސް، 

 . ވިދާޅުވި ރައީސް
 

ބޯނޯ    ްޕރޯ، ކަމުން  އެހެން  ކަމާއި  ބޭނުންވެފައިވާ  އެހީއަށް  ފަރުދުން   އާންމު  މުޖުތަމައުގައި .6.16
  އިލްތިމާސް  ރައީސް  މެންބަރުންނަށް   ންމުޢާ  ކުރަން  އިތުރު  ކުރުން  މަސައްކަތް   ހިލޭ   ނުވަތަ 

 .  ކުރެއްވި
 

  ހާސިލު   މި  ކާމިޔާބީތައް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކައުންސިލުގެ  ބާ، ލައްވަމުން  ނިންމަވާ   ވާހަކަފުޅު .6.17
  ސަޯޕޓް  އެޑިއުކޭޝަން  ލީގަލް، އެސޯސިއޭޝަން  ބާ  ސްރީލަންކަން، ވޮލަންޓިއަރުން  ކުރެވުނީ
  އެ  ކަމަށާއިތީ  ލިބިލައްވާ  އެއްބާރުލުން   އެހީތެރިކަމާއި  މެންބަރުންގެ  އާންމު  އަދި   ނެޓްވޯކް
 .   ވިދާޅުވި ރައީސް ކަމަށް  އަދާކުރައްވާ ޝުކުރު  ފަރާތްތަކަށް   ހުރިހާ

  އާންމު ކައުންސިލުގެ ބާ .7
  ޚިޔާލު މެމްބަރުން
 ފާޅުކުރުން 

ގްޒެކެޓިވް  އެއްކަމަކީ ބާ ކައުންސިލްގެ އެ މުހިންމު  ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އެންމެ  
ރިމި  އެއްވެސް  މެންބަރުން  މީގެ  ކޮމިޓީގެ  ކަމަށާއި  ގޮތަށް ކަނޑައެޅުން  ނުނަންގަވާ  އުނެރޭޝަނެއް 

މެންބަރުންނަކީވެސް މި ްޕރޮފެޝަންއަށް  ބޭނުމެއް ކަމަށް ވިސްނިފައިވަނީ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ  
ބޭފުޅުންނަށްވާތީ ކުރިމަތިލައްވާ  މަޤްޞަދުގައި  އެ  ނިޔަތުގައި  ކޮށްދިނުމުގެ  އަހަރީ    ، ކަމެއް  އަދި 

ރިޯޕޓަށް ބަލާއިރު ބައެއް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ ތަންކޮޅެއް ދަށްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމާއި އެއީ 
ކަތް ކުރުމަށް އެޅޭނެ ހުރަހެއް ކަމާއި ބާ ކައުންސިލަށް އޭގެ ދަތިކަން  އެކްސްކޯ އިން ކުރަންޖެހޭ މަސައް

އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލް ވީ ކިތައް ބައްދަލުވުންކަން    ށާއިދިމާވާނެ ކަމެއް ކަމަ
 ހުށަހެޅުއްވި.  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަފީޢު  ނުމަށްއެނގޭނެ ގޮތަށް ހިމެ

 
 ގައި ނިންމާލެވިފައި.   17:18ޖަލްސާގައި އިތުރު ކަމެއް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، ޖަލްސާވަނީ  ނިންމުން  ޖަލްސާ .8

 
 

 ްޕރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް  ،ފާޠިމަތު ޝީމާ ޒާހިރުޔައުމިއްޔާ ތައްޔާރުކުރެއްވީ:  
 

 


