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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    39  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ފެުބރުވަރީ CRJ-04/2022/39 : 09 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:36ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 

     10:45 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    38  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ފެުބރުވަރީ  02 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ރިޓީ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ލ ކަލް އޮތ 
ކޮންޕެނީއާ ހަވާލުކުރާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޕްލޭން އަދި ކޮންޕެނީ އުފެއްދުމާއި ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

 ގެންދާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.    .4

ނިއު އިތުރުކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އިހުތިސާސް ރެވެ  އިމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ކުރުމަށާ
 ތެރޭގައި ހިމެނޭ ިބމާ ގުޅިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން ރެވެނިއު ހ ދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.  

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .5
 އިތުރު ކަންތައްތައް.  .6
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

ގައި ހިމެނިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 39ވަނަ ދައުރުގެ  04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ސިޓީ  މާލޭ   ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް  ކައުންސިލުގެދެ އައިޓަމް ކަމަށާއި އެއީ މާލޭ ސިޓީ  

  މަސައްކަތް ހަމައަށް އުފެއްދުމާއި  ކޮންޕެނީ  އަދި ޕްލޭން މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ހަވާލުކުރާނެ ކޮންޕެނީއާ  އޮތ ރިޓީ ލ ކަލް

 އިތުރުކުރުމަށް   ރެވެނިއު  ށާއިކުރުމަ  ކަންކަން  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭމާއި  ކަނޑައެޅު  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް

 ގޮތުގެ   ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ހ ދުމަށް  ރެވެނިއު  ސަރަޙައްދުތަކުން  ގުޅިފައިވާ  ިބމާ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  އިހުތިސާސް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ

އައިޓަމް    އެކުލަވާލުން  ޕްލޭން މީގެ ތެރެއިން ހަތަރުވަނަ  ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ 

ފާސްކުރުމަށް   އިސްލާހާއެކު  ގެނެވުނު  އައިޓަމް ނުހިމަނާ  ވަނަ  ހަތަރު  ނަގާ  އައިޓަމް  އެ  ތެރެއިން  އައިޓަމްގެ  ޖަލްސާގެ  މިއަދުގެ 

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކުރެވެނީ   48. އެޖެންޑާ  ހުށަހަޅުއްވާ  ޭބނުމެއްކަމަށް ޤަޫބލް  އޭގެ  ކަމަށާއި  ގަޑިއިރު ކުރިން ފޮނުވަން އޮންނަ 

އިރު ވީހާވެސް ވަގުތު ދީގެން ޖަލްސާއަށް ތައްޔާރުވެގެން އައިސް ިބނާކުރުވަނިވި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ަބލާ

ލިއަކަށް ކަންކަން ގެނެސް މަޝްވަރާކުރުމަކީ އެންމެ ޕްރޮޑަކްޓިވް ޑިސްކަޝަން ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ޖަލްސާގައި އެޖެންޑާ ނުކުރެވި ކުއް

  ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު ކަންތައްތައް ނޫނީ އެހެނިހެން އައިޓަމް އެއީ އެހާ ިބނާކުރުވަނިވި ވާހަކަތަކެއް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކަށް ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އިތުރުކަންތައްތައް އުނިކުރުމަށްފަހު  ދެކެވި ނިންމުންތައް ނިއްމޭނެ އައިޓަމްއަ

ވ ޓަށް އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް     ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ގެވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ   39ވަނަ ދައުރުގެ    04

 މެންަބރުން ތިއްެބވިއެވެ.  04ޅުން ފާސްވިއެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް ވ ޓު ނުދެއްވާ  މި ހުށަހައަޣްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ    10އެއްސެވުމުން  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    38  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ފެބުރުވަރީ   02 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  38  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ   މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  02

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

 ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  38  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު   ދުވަހު  ވަނަ  2022  ފެުބރުވަރީ  02  ނެތުމުން

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  14ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށް ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ ޖަލްސާގެ
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މެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މާލޭ ސިޓީ ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހި  .3

ނެ  ކޮންޕެނީއާ ހަވާލުކުރާނެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޕްލޭން އަދި ކޮންޕެނީ އުފެއްދުމާއި ހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ 

 ) އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ( ގޮތް ކަނޑައެޅުން.  

 . ގޮތް   ދިޔަ   ކުރިޔަށް   މަޝްވަރާ   ޖަލްސާގައި   ކައުންސިލް 

ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ    އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭމި މައްސަލައާ ގުޅޭ 

 މަޝްރޫޢުތަކުގެ   އެ  މަޝްރޫޢުތަކާއި  ހަވާލުކުރާނެ  ކޮންޕެނީއާ  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  ސިޓީ  މާލޭ  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ހިމެނޭ  ޕްލޭންގައި

ކަމަށާއި މި ކައުންސިލް އުފެދިގެން   ކަނޑައެޅުން  ގޮތް  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ހަމައަށް  އުފެއްދުމާއި  ކޮންޕެނީ  އަދި  ޕްލޭން

ޕްލޭންގައި ވަރަށް ޮބޑު އިސްކަމެއް މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ  ތެރޭގައި ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ އައިއިރު ފާސްކުރި ސްޓްރަޓެޖިކް 

ކުރުމަށްޓަކައި  އެކަން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ނިންމަވާފައިވާ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  މަޝްރޫޢުތަކަކާއި 

އުފެއްދުމަށް ކުންފުނި  ކަމަށާއި  ފާސްކޮށްފައިވާނެ  އުފެއްދުމަށް  ކުންފުޏެއް  އިއްތިފާޤުން  ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލަރުންގެ   19 

އަހަރުގެ    2021ސެޕްޓެމްަބރ   ކައުންސިލުން   20ވަނަ  ފަހުން  އޭގެ  އެހެންނަމެވެސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ޖަލްސާގައި  ވަނަ 

އިކޮނޮމިކް  ދެއްވީ  ޖަވާުބ  އިން  އެލް.ޖީ.އޭ  ކަމަށާއި  ފޮނުވިން  ކުރުމަށް  ރެޖިސްޓްރީ  ކުންފުނި  އަށް  އެލް.ޖީ.އޭ  ފާސްކޮށްގެން 

ޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ލ ކަލް  މިނިސް

 ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ އުފެއްދުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން

އޭގެ ފަހުން އޮކްޓޫަބރ މަހުގެ މެދު ތެރޭން އައިއްސް މިހާރު ފެުބރުވަރީ   އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވިން ކަމަށާއި ހަމަކޮށްފުރި

ހުއްދަ  ކަމަށާއި  ނުލިޭބ  ހުއްދަ  އުފައްދަން  ކުންފުނި  އަދި  މަސްވެގެންދާއިރު  ހަތަރު  ގޮސް  ފަހަނައަޅާ  މިހާރު  މެދުތެރޭ  މަހު 

މަށްވެސް ވިދާޅުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ކައުންސިލުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުން ހުއްޓުމެއް އައިސްފައިވާ ނުދެއްވާނެކަ

ވަނަ ޖަލްސާގައި ކޮންޕެނީ އުފެއްދުން ލަސްވަމުންދާތީ ކޮންޕެނީ   27ނޮވެމްަބރގައި ޭބއްވުނު    17ކައުންސިލުން    އެހެންކަމުންކަމަށާއި  

އައްޔަން ކުރި ބ ޑު ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް އެކަށައަޅާ އެ ޔުނިޓުގެ ގޮތުގައި އެ ބ ޑު ހަރަކާތްތެރިވާ ގޮތަށް  އުފެއްދެއްދެކަށް

އަދި ކައުންސިލުގެ ސެޕްގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕ ސަލްތަކާއި ޕްލޭންތައް ފާސްކުރުން އެ 

ނިންމަވާފައެވެ. މިއަދު އިތުރު    27ދެންދެކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ  ބ ޑުން ކުންފުނި އުފެ ވަނަ ޖަލްސާގައި 

ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުން ސެޕްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް  ިބޒްނަސް  ބޭނުމަކީ އުފެދުނު  އައިޓަމްއެއް ގެނައުމުގެ  އެޖެންޑާ 
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ކޮށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި އެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މާލޭގައި ހުރި އެކިއެކި ބިންތައް އެކަމަށް ޢާއްމުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  

އުޞޫލުން  ފައިނޭންސް  ޑިވެލޮޕަރ  ނޫނީ  ހ ދާ  އިންވެސްޓަރސް  ޔުނިޓުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓު  ިބޒްނަސް  ބިންތައް  ހުރި  އެކަށައަޅާފަ 

ތަރައްޤީކުރަ މިތަންތަން  ހ ދައިގެން  ހުޅުވާލުއިންވެސްޓަރުން  ފުރުޞަތު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ލިޭބ  ލާަބ  ހެވާ  ރައްޔިތުންނަށް  މަށްއެ ން 

ވިދާޅުވިއެވެ. މާދަންވެސް ކުންފުނި އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި ކަމަށް ވަނީނަމަ އޮޓޮމެޓިކަލީ ނިންމުން ނިންމައިދޭން މިއަދު އެދޭ ކަމަށް  

ޕްމަންޓު ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން މި ނިންމުން ނިންމުމުން ިބޒްނަސް ޑިވެލޮކުންފުންޏަށް މިކަންކަން ަބދަލުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ވާ ިބންތަކަށް ޝައުޤްވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލުގެ ޓަރމްސްތަކާ ކޮންޑިޝަންތައް ހިމަނާ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައި ފާހަގަކޮށްފައި

ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ އުއްމީދު އެކަމަށް އިޢުލާން ގެޒެޓުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެއްގެ ގޮތުގައި ތިރީސް ހަމިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލަށް ރެއިޒްކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް މަންތްލީ ރެވެނިއު

 ރެވެނިއުގެ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހެނީ ކައުންސިލު އައިފަހުން ނުވަ މަސް ވެގެންދިޔައިރު ކައުންސިލަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވެން އަންނަނީ 

ލިޭބ ަބޖެޓުން އިދާރީ ކަންކަމާއި އަސާސީ ކަންކަންކޮށްފަ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކަންކަން ކުރުމަށް   ފައިސާ ލިިބގެން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް

މަށް  ަބޖެޓް ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރެވެނިއު އިންކްރީޒް ކުރެވޭ ގޮތްތައް ހުރެ ރައްޔިތުންނަށް ނަތީޖާ ނެރެދިނުމުގެ ޭބނުމުގައި ކަ

ގުޅޭވިދާޅުވިއެވެ.   މިކަމާ  ފުރުޞަތު   އެހެންކަމުން  ަބހުސަށް  ރިޔާސަތުން  ނިންމަވާދެއްވުމަށް  ގޮތެއް  ކައުންސިލަރުން  ގޮތުން 

 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

ކަޒީ ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާޢިދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ލާމަރު

ޤާނޫނަށް   ހިންގުމުގެ  ާބރުވެރިކުރުމުގެ   2019އުޞޫލުން  ކައުންސިލްތައް  ސާފްކޮށް  ވަރަށް  އިސްލާހުގައި  ގެނެވުނު  އަހަރު  ވަނަ 

ޢާއްމުދަނީ  އަމިއްލައަށް  ޒާތުގައި  އޭގެ  ކައުންސިލްތައް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ގެނެސްފައިވާ  ަބދަލުތަކެއް  ޤާނޫނަށް  މަޤްޞަދުގައި 

އިގެން ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ކައުންސިލުތައް ވަނުމަށް އެ ގާނޫނުން ޖާގަ ދިނުމަށް އެ އުފައްދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކުންފުނި އުފައްދަ

އިސް މިގެނެވުނު  ޤާނޫނަށް  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން  ކަމަށް  ކުރައްވާ  ޤަޫބލް  ކަމަށް  ގެނެސްފައިވާ  ލާހު އިސްލާހު 

ޓުކުރިތަން ވަރަށް ޮބޑަށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްތައް ާބރުވެރިކުރުވި މިންވަރު ވަރަށް ޮބޑަށް މާކެ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މިހާ ޮބޑު މެންޑޭޓެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުންފުނި އުފައްދަން ކުރި މަސައްކަތް 

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތަކުގައި މާލޭ ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފަ އޮތްއޮތުން އެއީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމެއް

  ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ރަށުގެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އުފައްދާ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތަކުން 
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ޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެޭބފުޅާ މާލޭގެ ރަށު އޮފީހަށް  ހިފަހައްޓާފަ އޮތް އޮތުން އެއީ ަބލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާ

މިރަށުގައި ހުރި ޭބނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ ކުދި ކުދި ބިންތައް ތަރައްޤީކޮށް މިރަށު ރައްޔިތުން އެކައުންޓަށް އިންތިހާުބ ކުރީ  

 ގެންދިއުމަށް ކަމަށާއި އެ ޭބފުޅުން ވޯޓް ލީ ކަންނެލި ފައިސާ ވަންނާނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކަމަށާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު އެހެން ލެވެލްއަކަށް

ފެންވަރަށް  ޒަމާނީ  ޕާރކްތައް  ކުރަންކަމަށާއި  ތަރައްޤީ  މަސްމާރުކޭޓު  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  އެހެން  ނުގެންގޮސް  މަގުމަތިން  ދަމާފަ 

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް މި އޮތީ ަބރަކާތްތެރި ތަރައްޤީކޮށްދީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްފަސޭހަ މާލެއަކަށް މާލެ ސަރަހައްދު ހަދަން  

ރަމަޟާން މަސް ކަމަށްވެފައި މި މަހަކީ މާރުކޭޓު ސަރަޙައްދު އެންމެ ތޮއްޖެހުން ޮބޑު މަސް ކަމަށާއި ކައުންސިލުގެ ސްޓްރަޓެޖިކް 

ކަށްވީ ކުންފުނި މަސް ކައުންސިލުގެ ވިސްނުއެކްޝަން ޕްލޭންގައި މާރުކޭޓު ތަރައްޤީ ކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެ

ތެރެއިން   ކުންފުނި  ވިދާޅުވި އުފައްދައިގެން  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  މަޤްޞަދުގައި  މާތް  އެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރަން  މިކަން 

ގެ އެކައުންޓަށް މާލޭގެ ބިމުން ކަންތައްތަކަށް ލުއި ފަސޭހަ ނުވަތަ އަވަސް މިނެއްގައި ތަރައްޤީތަކެއް ހާސިލްކޮށްދީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން

ކުންފުނި   ދަށުން  ާބރުގެ  ލިއްަބއިދޭ  ޤާނޫނުން  މަޤްޞަދުގައި  މާތް  ވެއްދުމުގެ  ފައިސާ  މަޝްރޫޢުތަކުން  ހިންގާ  ނުވަތަ  އުފައްދާ 

އަދު ދާ ދިމާ ނޭނގޭ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން މި

 ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި އެކަމެއް ކުރުމަށް ލިޔެ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭ ވާހަކަ ރައީސް ސޯލިހު ރިޔާސީ ަބޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ

 ނުވަތަ މާލޭގެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭން ވާ ވައުދާ އެއްކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުން އޮފީސް ހިންގުމަށް

ން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ލުއި ފަސޭހަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަން މިކުރާ މަސައްކަތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްާބރުލު

ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދީފައި  ނުދޭ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. ބިންތައް ދޫކޮށްފަ ކުރީގެ ސަރުކާރުން   އެަބހުރި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުދި 

ކަމަށާއި އެ ބިންތައް ޖެހިގެން ހުރި ގޭގެ ރައްޔިތު މީހާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މެންޑޭޓް އޮންނަނީ  

.  ރައްޔިތުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށާއި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން މިކަންވެސް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ޤާނޫނީ ާބރުވެރިކަން ދީފައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައިވާ އެއްޗެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕަްބލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން ވަރަށް ތާޢީދު ކުރާ ކަމަށާއި 

 ން ކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ ވިސްނުމެއްކަމަށާއި ޑިވެލޮޕަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުންވެސް ކަންކަން ކުރެވެން އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އެކަ

  ޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް  ަބއިވަރު އެތައް ގުޅޭ ރައްޔިތުންނާމިހެން ހުންނަ ކުދިކުދި ިބންތައް ޑިވެލޮޕް ކުރަން ހުޅުވާލައިފިކަމުގައި ވަނީ ނަމަ 

 ލިޭބނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލިއްަބއިދޭ ާބރުގެ ދަށުން އުފައްދަން އުޅޭ ކުންފުނި ނުއުފައްދަދޭނެ ކަން މިހާރު 

ޔަޤީން ކަށަވަރުވާ ކަމަށާއި މިކަން ކުރާކަށް ސަރުކާރުގެ ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެދެނީ ކައުންސިލުން ަބލަން 
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 ެބ މި ކުންފުނީގެ ޯބޑުގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި އެއީ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށާއި މި ހުށަހެޅުމަށް ނުތި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގަން ތާޢީދުކުރާ ވާދަވެރި ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީ    ކައުންސިލަރުން ތާޢީދުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުންވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ާބރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަޫބލްކުރައްވާ ކަމަށާއި މިހާރު ތަ

އަމާޒަށް  އެ  ކަމަށާއި  ނެގުން  ސަރުކާރަށް  ިބންތަކެއް  ހުރިހާ  އޮތް  ދަށުގައި  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ވިސްނުމަކީ  ސަރުކާރުގެ 

އެހެންކަމުން މިއީ ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް ރުކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި އެ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުން ދަތު

ކަމަށާއި ވަރަށް ާބރު ސްޕީޑުގައި ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްއަޅަން ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް 

ސަރުކާރުގެ މަށާއި ކުންފުނި ނުއުފެއްދިގެން މިއުޅެނީވެސް މިހެންވެ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރަމުން ގެންދާ ކަ

ވިސްނުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ނުވަތަ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އޮފީހުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ިބންތައް މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ާބރު 

ރުގެ ެބލުމުގެ ދަށައް ގެންދަންކަމަށާއި މިއީ ކައުންސިލަރުން މިއަދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ނުހިނގާ ގޮތަށް ސަރުކާ

ގެ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ކަމަށާއި ހަވާސާވެފައިވާ ބިންތަކުގެ ޭބނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފާ މާލޭ

އޭ ވިޔަފާރި ރައްޔިތުންނަށް  ިބން  ރައްޔިތުންގެ  މާލޭގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކުރަންކަމަށް  ތަރުތީުބ  ގޮތަށް  ލިޭބނެ  މަންފާ  ލާަބޔާ  ގެން 

ފައިދާ ލިޭބނެ ގޮތަކަށް އެކަން ކުރަން ޭބނުންވާ ކަމަށާއި އެ މޮޑެލްއަށް ތާޢީދު ކުންފުނިތަކުން ހިންގަންޔާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް  

ސް އެ ކުންފުންޏަކުން ުބނާހާ އަގަކަށް މާލޭގެ ިބން ދޭން ތާޢީދު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިސާލެއްގެ ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެ

ޖެޓީ ސަރަޙައްދަކީ އެމް.ޕީ.އެލްއަށް ދެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއް ކަމަށާއި އެމް.ޕީ.އެލް އާ ކައުންސިލާ މިކުރާ މުޢާމަލާތުގައި -ގޮތުން ޓީ

ކަށް ނުވާ ކަމަށްވާނަމަ އެމް.ޕީ.އެލް އިން ޕްރޮޕޯޒް ކުރަނީ ދެ ރުފިޔާ އަށް އަކަފޫޓެއް ދޭން ކަމަށާއި މާލޭގެ ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކުށަ

ރައްޔިތުންނަށް އެ ޮބޑު ިބމުން ލިޭބނީ އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި 

ތަ އަގުޮބޑު  ިބމުގެ  ކަމަށާއި މާލެއަކީ  ތާޢީދުކުރާ  ދޭން  އަކަފޫޓް  ހާސް  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާއަށް  ފަންސަވީސް  ކަމަށާއި  ނެއް 

  އެހެންކަމަށްވެއްޖެނަމަ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް ވަންނާނެ ކަމަށާއި މިއީ ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ 

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބިންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަވާުބދާރީ ވާންޖެހޭނީ ކުންފުންޏަކާ ޝެއެރވެގެން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަ

ކައުންސިލަރުން ކަމަށާއި އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން އެކަމަށް އިންތިހާުބ ކުރީ ކައުންސިލަރުންކަމަށްވާތީ އާއި ޖަވާުބދާރީ ވާނީ ރައީސް 

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  ނޫން  އެ  ސޯލިހު  ކުންފުންޏަށް އެހެންކަމުން  މި  ނުކޮށް  މަޑު  ކައުންސިލުން  އުފެދެންދެން  ކުންފުނި  ދެނީ 

 ހުށަހަޅާ ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ. ފާސްކޮށްފައިވާ ޯބޑުގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން  
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މުނިސިޕަލް   ސިޓީގެ  މާލޭ  ފަދައިން  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  ޝުޖާއުވެސް  ކައުންސިލަރ  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ 

ތަށް ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި މާލޭ ސިޓީގެ އެހެންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މާލޭގެ މީހުންނަށް ފައިދާ ވާގޮ

ކަމަކީ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފްކޮށް ަބޔާންވެފައިވާ   ވިޔަފާރި ވުމާއި މިހުރިހާ  ކުންފުނި ހެދުމާއި ދަރަނި ނެގުމާއި ދަރަންޏަށް ޒިންމާ 

ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ކުންފުނި ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާުބވާނެ ކަމަށާއި މި ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރވެސް ކުރެވޭނެ 

އޭގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަދައިން މިކަމުގައި ކަމަށާއި އަދި  

ފަހުން ކޮަބއިތ   އެއްޗަކީ  ވިދާޅުވާ  އެޭބފުޅުން  މިކަމުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރައްވާ  ހިތާމަ  ވަރަށް  ވެގެންދާތީ   ލަސްވުންތަކެއް 

ކުންފުންޏެއް އާއްމުގޮތެއްގައި ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ލުމުން ހަތަރު މަސް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެކަން އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    ސާފުކޮށްލަން

ދެއްވާނެ ކަމަށާއި މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަސްވެގެން ދިޔައިރު އެފަދައިންވެސް    ޖަވާެބއްދަންނަ ކަމަށާއި ޢާއްމުކޮށް މަދުވަނީ މިވެނި އެއްޗެކޭ ުބނެ  

ފައިސާ  ޖަވާ މި  ތެރޭގައި  ސިޓީގެ  މާލޭ  ކަމަށާއި  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ޮބޑަށްވެސް  ވަރަށް  މިކަމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ނެތީތ   ދެއްވާފައި  ެބއް 

އިސާގެ  ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮތަކަށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފައިދާ ދައްކާ ކުންފުންޏަކުން ކުރާ ކަމަށްވަންޔާ ޭބރަށް އެދާ ފަ

ކުންފުންޏެއްގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ަބއެއް ފަހަރު ރައްޔިތުންނަށް ސިހުމެއް އައިސްދާނެ ކަމަށާއި ދު މަދުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދަ

އޮންނަނީ   ނަތީގާ  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ހަދައިގެން  ކުންފުންޏެއް  ފަދައިން  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  ޝުޖާއުވެސް  ކައުންސިލަރ  ޢާއްމުކޮށް  އެއީ 

ހަމައަށް ފެނިފައި އޮތީ ގ ސްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އޮށްހާ ދުވަހު ކުންފުނިތައް ހުރީ މިހާރު ކައުންސިލުން ތަޞައްވަރު ކުރާ  މިއަދާ

 ހަމައަށް މި ާބވަތައް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލުގެ މި ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރވާއިރު މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި އަދި ރައްޔިތުންނާ

އި ވާހަކަ ގެނެސްދޭއިރު މީގެ ސ ލް ޕާރޕ ސްއަކީ ޢާއްމު މަސްލަހަތު ކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަން މެންޑޭޓުގަ 

ލަނޑުދަޑި ވެ.  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ލަނޑުދަނިތަކުގައިވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންވެފައި އެކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

މުނިސިޕަލް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި    ަބޔާންވެފަ  ތަކުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ވިޔަފާރީގެ ފައިދާހ ދުމަށް ކުރާކަމެއް ނޫންކަން

އެއަށްއަމާޒް ހިފިގެން ގިޔަރކުރެވިފައި ހެއްޓެނެވި ގޮތަށް ފ ރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި  މެޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެންމެ ދެ

      ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން ލިޔެކިޔުމުން އިގެން އޮންނަށް ވާނެ ކަމަށާއިރަތްޔިތުންނަށް ސާފްވާންޖެހޭނެ ޏެއްކަންހުރި ކުންފުން

 ޝްވަރާކުރެވިފައި ހުރިތެރޭގައި މަ  ންސިލްތަކަކީ ކައުޕްރޮޖެކްޓް  ގައި ހިމެނިފައިވާ ކަރުދާހުހަޅާފައިވާމިއަދު ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް ހުށަ

ިބލްޑިންގް    މާލެ    5.3  ކަރުދާހުގެކަމަށާއި  ކަންތައް   އޮފީސް  ކައުންސިލް  ނެތް ސިޓީ  ލިިބފައި  މަޢުލޫމާތެއް  ގޮތުން  ެބހޭ  އެއާ 

ލޮކޭޝަންވެސް    ގައިވާ  5.3ފައިވާ ކަންކަން ކަމަށާއި  ތެރޭގައި ޑިސްކަސް ކުރެވި  އެއީ ކައުންސިލުގެއެހެންކަންކަން  ކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ.  

 ވެސް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުންއޮފީހެއް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަމެއް  ކުރިން އިނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި
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ޔުނިޓް ގާއިމް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގިލީގައި ހައުސިން  ނފްލެޓް ވިލި  500ވިއެވެ.  ކަމަށް ވިދާޅު  އެދޭ  އޭގެ ކުޑަ ކުޑަ ތަފްސީލެއް ދެއްވުން

އޮތް އެަބ  ފަ ސިޔާސަތެއް އެކަށައަޅާ  ގހައުސިން   މައިގަނޑުބުނާގޮތުން ސަރުކާރުން އެކަށައަޅާ    ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުއެަބއޮތް ކަމަށާއި  ވާހަކަ  

ސަރުކާރުގެ ނޭޝަނަނަލް   ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށްވާނަމަ  އަދަދެއްގެ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓެއް  މިހާޮބޑު  ކަހަލަ  ގ ހައުސިން  ކަމަށާއި ކައުންސިލުން

 ތަނެއްކަމަށާއި   ވާޚާއްސަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންގިއްޔަކީ ވަކިން  ނވިލިޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އި އެލައިންވާން  ލޮޕްމެންޓް ޕްލޭންއާޑިވެ

އެވެރެޖް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   5.5ގުނަ    500  އަޅާއިރުހައުސިން ހުނިޓެއް    500އިތުރު    މާލެހެން އޮތްތަނެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ނުގެ ފެނާއި ކަރަންޓާއި މަގުތައް ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއި ޕަްބލިކް ސްޕޭސެސްއަށް އެތައިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި    ޕިއުލޭޝަންފެމިލީ އެތަނުގެ ޕޮ

 އްތަތައްޔާރީ   ވާންޖެހޭއަންނައިރު  އިތުރުވަމުން  ޕޮޕިއުލޭޝަން  ތ  ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.  ހުރިހާ ތަނަކަށް މިހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވިދާމި

ަބދަލާކަމަށާއި    އެަބހުރި ޖެހޭ  ގެންނަން  ހޮޅިތަ  އިމަގުތަކަށް  ޖެހޭނެ  އްނަރުދަމާ  ަބދަލުކުރަން  ަބއިވަރު އެހެންގޮސް  ކަމަށާއި  ވެސް 

މިާބވަތުގެ ކޮމިޓްމެންޓެއް ދޭއިރުގައި އެކަންކަމަށް މިވަރުގެ އަދަދެއް ދޭއިރު    އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުންނާނެކަމަށް  ންކަންތައްތަކެއްއެހެ

 ނޑުމެންގެ އަޅުގައަކީ  ހައުސިންގެ އިޝޫ   ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުންނަންވާނެކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭ  ތަކެއްޢާއަތް ކުރުންކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރި

މާލެ، ހުޅުމާލޭ، ވިލިނގިލިންވެސް އަދި މިސަރަހައްދުގެ ކަމަށާއި  އަދި އެ ނީޑް އޮތް އިޝޫއެއް ކަމަށް ޤަޫބލް ކުރައްވާ  ވަރަށް ޮބޑު    ތެރޭގައި

ކޮމިޓްމެންޓެއް އަދި  ގެމިވަރުވޭ ގޮތުގައި އެހެންނަމަވެސް ގަޫބލްކުރެމި ނީޑް އޮތް ކަމަށް ޤަޫބލް ކުރެވޭ ކަމަށާއި ރަށުންވެސް ށްރަ އެހެން

 ކަމަށާއި އެހެންކަމުންބިޝަން ކުރާނެން އެ  ވެސްކޮންޓްރ ލްތަކެއްވެސް ސަރުކާރުންގ  އެވަރު ފުނަވަލެއްވެސް އެަބއޮތް އެތަނުގައި ޒ ނިން

ރައްޔިތުންނަށް ިބ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ  ވިލިނގިލީ ތި    ވިދާޅުވިއެވެ.ޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށްއެއްކޮށް މަ  ސާތަކާއިމުއައްސަ  ކަމާެބހޭ

  ދެ ތިންއެތަނުގެ ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިނގިލީގައި މިހާރުވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަރަކާތްތެރިވާ  ތަފްސީލްކޮށް މިވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް

ގުޅޭގޮތުންން.ޖީ.އެ މައްސަލަތަކާއި  ދިމާވެދާނެ  ަބދަލުވުމުން  މީހުން  އެއްފަހަރާ  އަކުން   ކޮންސާރންސްތައް   ހުރި  އެޭބފުޅުންގެ  އ  

ށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުގެ ކުރެވެން ޖެހޭނެކަމަ  ޚިޔާލު އެއްގޮތްއި  ހ ދަ  އެޭބފުޅުންގެ ޚިޔާލުކަމުގައި  މިކަންރެއިޒްކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

   ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައި މި ނޫނީ 

ކަމަށާއި އެންމެ ފަހު ފައިވާނެ  ދެތިން ޖަލްސާގައި މިތަނުގައި ވާހަކަދެކެވިއާ ގުޅޭގޮތުން  އޮފީސް ިބލްޑިންގ  ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނަމަވެސް  ގެ  ން ފާސްކޮށްދެއްވީ ދޮޅުމިލިއަން ރުފިޔާަބއްދަލުވުމުގައި މިމަޢުލޫއަށް ވާހަކަދެކެވުނު ދުވަހު މިސަރުކާރު

 ަބއްދަލުވުމުގައި  މިކައުންސިލް އެޅުމަށްޓަކައި  އޮފީސް އިމާރާތް    ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލުގެދިޔުމަށް ނިންމަވައި ފާސްކުރި ކަމެއް

ގ އެޅުމުގެ އެއީ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް ިބލްޑިންވިދާޅުވިއެވެ.  މަށް  ން ކަ އާމަޝްރުއެއް ނޫ  ވިފައިވާ ކަމަށާއި މިއީކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރެ
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  ވިދާޅުވިއެވެ.ކަމަށް    ކުށެއްއެއީ ރައިޓިން ނޫނީ ޓައިޕިން  ށް އެހެން މަޝްރޫއެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެތަނަ  ވާހަކަ ކަމަށާއި

ކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަކުން އެއްވެސް ސަަބެބއް އި  ކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ގއޮފީސް ިބލްޑިން

ނޫނިއްޔާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅުމުގައި އުނިވާ ކަމެއް ވިޔަސް ކޮންޕެނީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް 

މައުލޫމަތެއް   ހައުސިނޫނީ  ވިލިމާލެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ނުވާކަމަށް  ދަންނަވާފައި  ޕްރޮޖެކްޓަކީ   ންގމަދުކަމަށް 

މަޝްރޫއެއް   ފާސްކުރި  ހިމަނާފައި  ކައުންސިލަރ    ކަމަށާއިއެސް.އޭ.ޕީގައި  ދެންނެވި  މީގައި  އަންނަންޖެހޭ   ކޮންސާންސްތައްސައިފް 

ށް ހާލުގައި ގޭގެތެރޭގައި އާއިލާ ޮބޑު ވަމުން ކުދި ކުދި ކޮށިތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލޭގައި ވަރަވެ.  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެމަޝްރޫއެއް ނޫން  

ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ   ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންމާލޭގެ     ދަށުންގެޢުޝްރޫމައަމާޒަކީ މި  ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ކަމަށާއިގެން  ވެތާށި

ޖާގަދިއްރަ އެތަނުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.ނުމަޔިތުންނަށް  ކަމަށް  އިންކްރީ  ށް  ޕޮޕިއުލޭޝަން  ނެޓް  ވިލިމާލޭގެ   ކަމަށާއިނޫން  ޒްއެއްމާނައަކީ 

  ންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އެރަތްޔިތުންނަށް ތަންކޮށްޅެއް ތާހިރު ދިރުއުޅުމެއް ހ ދަދިނު ޕޮޕިއުލޭޝަންގެ ތެރެއިން ހަމަ

ހައުސިން   500ށަހެޅިފައި އޮތް މައުލޫއަށް ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން، ވިލިމާލޭގެ  ކައުންސިލަށް ހު  ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ  

ވިލިމާލޭގެ މަޤާމަށް ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކީ    ވަނީ ކައުންސިލަރ ނަހުލާޔުނިޓްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނީމަ ދަންނަވާލަން ޭބނުން  

ބ ހިޔާވަހިކަމަށް  އްރަ ހައްލެއްޔިތުންގެ  ކަމަށް  ދަތިކަމަށް  ރަ  ހ ދާދިނުމަށް  ވިލިމާލެ  ވެއްދެންނެވިއެވެ.  ބ ހިޔާ  ހިކަން ޔިތުންނަށް 

ހުށަހެޅިފައިވާ އްރަ  ޓަކައިށްހ ދާދިނުމަ އަށް  އެސް.އޭ.ޕީ  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ގޮތުން  ކޮށްދިނުމުގެ  އެކަން  ގޮތަށް  އެދިފައިވާ  ޔިތުން 

އަންނަނީކަމުން  އެހެން  އިކަމަށާކަމެއް އެތަނަށް  ޕޮޕިއުލޭޝަނެއް  އިތުރު  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްލެއްވި  ވިދާޅުވިއެވެ.   މޭޔަރ  ކަމަށް   ނޫން 

ކުރެވިފައެވެ. އެސް.އޭ.ޕީގައި އެންމެ ގިނަ   ފާސްއެކަން  ޔިތުންނަށް ބ ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެސް.އޭ.ޕީ ގައި ވަނީ  އްވިލިމާލެ ރަ

 އެަބއޮތް  ާބރުދެއްވާފައިކުންފުނިހެދޭގޮތަށް  އެ ޤާނޫނުން  ުބނާ ގޮތުން    ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުކަމަށާއި  ވަނީ ވިލިމާލެ އާއި ގުޅިގެންޕްރޮޖެކްޓްސް  

ހުރިހާ މަސަކަމަށާއި   ގުޅޭ  އި  ކޮށްއްކަތްމިކަމާ  މިނިސްޓްރީއަށްނިންމާ  އެބަހައްޓާފައި    ފޮނުވުމުން  ކޮނޮމިކް  ކަމަށާއި އެތަނުގައި  އޮތީ 

ޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ އް ސިޓީ ރަ  މާލެމި ކުންފުންޏަކީ    ވިދާޅުވިއެވެ.  އަންނާނެ ކަމަށްށް  އެޭބފުޅުން ހުއްދަދޭއިރަށް ކުންފުނި ވުޖޫދަ

ކައުންސިލަރ    ވިދާޅުވިއެވެ. ލާަބ ކަމަށް  ރަތްޔިތުންނަށް ލިިބގެންދާނީ ފައިދާއާއިޏެއްކަމަށާއި މި ކުންފުނިން  ގޮތުން އުފައްދާ ކުންފު

ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ފައިނޭންސް ލިިބގެން މިކުންފުނީގެ   ތާޢީދުކުރައްވާ ކަމަށާއިހުށަހެޅުމަށް    ހެޅުއްވިސުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތަށް މިހުށަ

ވާ ތާއިދުކުރައް  އަށް ކަމަށާއި މިކަމަށް ވަރަށް ފުރިހަމަވަރަށް ބޭނުންވާކަމެއްއީ  ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔުން މި

   ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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މަރްޔަމް އަޅާފަދައިން    500ވިލިމާލޭގެ    ވިދާޅުވީ  ނާޒިމާ   ކައުންސިލަރ  ޔުނިޓް  ނާޒިމާގެހައުސިން   ދާއިރާގައި   ކައުންސިލަރ 

 ކުރެވޭކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކެވޭ އިންސާފްވެރިކޮށް އެންމެ  މީނީނަމަ ވަނުވާކަމަށް  ބ ހިޔާވެހިކަމަށްވެސް ފ ކަސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި

މުޅި ގްރޭޓަރ މާލެ    ނުކުރާ ކަމަށާއިދާއިރާއަކަށް ފ ކަސްކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަޫބލު  ވަކިމިއީ    ވިދާޅުވިއެވެ.

  ށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީއަށް މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެކަމަ

ހައުސިން ޔުނިޓް ހައުސިން މަޝްރޫއެއް   2000އެންމެން ވެގެން ފާސްކުރެވި އެސް.އޭ.ޕީ ގައި މާލޭގައި  ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  

މަގު ދެކުނަށް އަދި ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައި މިހާރު ހުރި ފްލެޓްތައް ހުރި ސަރަހައްދުން އަމީނީ  އޮންނާނެ ކަމަށާއި  ވާހަކަ  ހިންގާ

ޕްރޮޖެކްޓާއި ޓައުންޝިޕެއްގެ ގޮތަށް އެކަމާއި ގުޅޭ މަގުތަކާއި ޕާރކް ތަކާއި ސްކޫލް މިސްކިތް   ގަބއެއް ކޮށިތަކަކީ ޕްލޭންގައި ހައުސިން

 މާލޭގައި   .ޢެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެމަޝްރޫ  ހައުސިން ޔުނިޓެއްގެ ޕްލޭން އޮށް  2000ފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭ ޓައުންޝިޕެއްގޮތަށް އިންނަ  

 ކުންފުނީގެ ވާހަކަ އެއީ ހަމަ އެންމެން ފާސްކުރެއްވި ޕްލޭން ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.    ކަމަށާއި  ހައުސިން ޔުނިޓް އެަބއޮތް  2000

ވާނެ ނުދެއް  ހިންގާނެ ފައިސާއެއް  ޢުއެއްވެސް އޮފީހަކަށް އެހާޮބޑެތި މަޝްރޫކަށް  ދައްކަންޖެހެނީ ސަރުކާރު ަބޖެޓުން އެއްވެސް ކައުންސިލަ

ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ   ކަމުންއެހެންވިދާޅުވިއެވެ.    ކަމަށް  އުޓީއެއްވެސް ހަމަ ނުވާނެލިޭބ ފީއަކުން އެކަނި އިކު  ކައުންސިލަށް،  ކަމަށާއި

ހެންޔާ ކޮންމެވެސް ވިޔަފާރި މޮޑެލްއެއްގެ ތެރެއިން ލ ންވެސް ނަގަން ޖެ  ޗަކީ ތަކުގައި ގެންގުޅޭ އެޕްރ އެޕްރ ޗް އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ސިޓީ

ވަނީނަމަ އިންނާނީ މޮޑެލްއެއްގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ދާކަމަށް    ލްލް ކޮމާޝަގެން ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނާޝިޕް މޮޑެލްއިން ވިޔަސް ފީޒިްބއިނަގަ

ވާ ކަންކަން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނިފައި  ކުންފުނި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުންފުނި ހަދަނީ އެސް.އޭ.ޕީ ގައި ހިމެނިފައިވާ މާލޭ

ކުންފުނި ޭބނުންވާ ކުރުމަށްޓަކައި  ކަން  އެއްގޮތަށް ކަން  އާ ގުޅިގެން އެއާ  ކޮށްގެން ތިިބ ހުވާ  ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައި އޮތް އެސް.އޭ.ޕީއާ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފަހިވެގެންދާނެފަސޭހަވެ މަގު  ކަށްއުފެދިގެން މިކަހަލަ ޮބޑެތި ކަންތައްތަ ކުންފުނި ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން   ރާ ކަމަށާއިނަހުލާ ދެންނެވި ވާހަކައަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއިދުކުކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ  

ކަމަށް ުބނަމުންގެންދާ ކަމަށާއި   ގޮތަށް  ގެކަމަށާއި ވިލިނގިލި އޮންނަނީ ފަޅުރަށެއް  ކަމަށް ބުނަމުން ގެންދާ  އައިސް ވިލިނގިލި ތަރައްގީނުވާ

 ވިދާޅުވިއެވެ.އިންޕްލިމެންޓް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް  އެހެންކަމުން އެތަނުގައި މިކަންކަން

ލޮޕްމެންޓް ޕްލޭން އިންޕްލިމެންޓް ކުރާއިރު އަދި ބ ޑުން އިންޕްލިމެންޓް ޑިވެ ތައް ޢުމަޝްރޫ  މި  ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ

މުހިންމުކަން   ކިންގެޕާހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެަބޖެ  ކުރަން  ފ ކަސް  ރޭޓަރ މާލޭގެ ޕާރކިން މައްސަލަޔަށްއިރު ވަރަށް ޮބޑަށް ގްކުރާ

ކަމަށާއި މިތަނުގައި މިހާރުވެސް ދުއްވާ ގައި  ސްޕޭސްގެ މައްސަލަ ގޔިތުންގެ ފަރާތުން އެންމެ ގިނަ ކ ލްއަންނަނީ ޕާކިންއްގެނީ މާލެ ރައި
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ސޮލި ނުލިޭބއުވެހިކަލްތަކަށް  ވިދާޅުވިއެވެ.ޝަނެއް  ކަމަށް  ވިސްނާ ރައްޔިތުންނަށް  އެޗް.ޑީ.ސީން      ގެއްލުންތަކަށް  ލިެބމުންދާ 

ދޫދޭން   ވިދާޅުވިއެވެ.ަބއެއްކަންތައްތަކުގައި  ކަމަށް  އޮ  ޖެހޭ  ތޮއްޖެހިފައި  އިސްކަންދިނުމަށް ތް  މާލެ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ޕާރކިންއަށް  އިރު 

މާލޭގައި   ފައިވާ ކަމަށާއިޔިތުންގެ ޓެކްސީތަށް ހުޅުމާލޭގައި ޕާރކްކުރެވިއްވުރެ މާލޭގެ ދިރިއުޅޭ ރަ  ހިންނަށްވެށްހުޅުމާލޭގެ ރަ.  ވިދާޅުވިއެވެ

 ކަމަށާއި މިކުންފުނިން ޕާރކިން ިބލްޑިންގ އެޅިދާނެ  އި  ހައްލުނުކުރެވޭ ވަރުކަމެއް ކަމަށް ނޫންކަމަށާ  އީމި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    ގާޖަނެތީ

  ވިދާޅުވިއެވެ. ވެހިކަލްގެ ހައްލެއްކަމަށް  1000 އެއީ

 ހިމެނޭ   ިބމެއް މިކްސް ޔޫސް ޕާރކިން ިބލްޑިންގް އަޅަން  5ފާސްކުރަން ހުށަހެޅިފައިވާ ިބންތަކުގެ ތެރޭގައި    ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ

ފާސްކުރައްވަމިއަދުކަމަށާއި   ފާސްކުރުން  ބިންތަކުގެ އިފިނަމަ  ގެ  ހުޅުވާލާނެ  ހުށަހަޅަން  ޕްރޮޕ ޒަލް  ޔުނިޓުން  ޑެވެލޮޕްމެންޓް  ިބޒްނެސް 

 ިބންތަކަށް ހުޅުވާލެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ހިމެނޭނެ  ޗާޓުގައިތެރޭގައި މާލެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިކްސް ޔޫސް ޕާރކިން ިބލްޑިންގ އަޅަން  

އަދި ބޭނުންވާ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނުލިޭބނެކަމަށާއި   ޗެއްކަމަށާއިއެއް  ލާމަރުކަޒީ ނަމެއްގެ އޮންނަ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ  ކައުންސިލަރ  

އްވެސް  ސިޓީ ކައުންސިލް އެއްވެސް ާބރެއް ނެތް ކަމަށް ކައުންސިލަރ ސައިދާ ދެންނެވިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ކުޑަ ކުޑަ ަބއެއް ތިޭބތީ އެ

އެޓެންޑް ނުވާކަމަށް   ކައުންސިލަރުން  ކަމެއް ކުރިޔަށް ނުދާކަމަށް ދެންނެވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކަމަކަށް ނޫނީ ހެދުނުގެ ނާސްތާއަށް 

ންއަށްޓަކައި ނިމިގެން ދިޔަ ކެންޕެއި  ކަމަށާއިނުލިޭބތީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނާންނަކަމަށް    އަރކަންކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ޗެ  ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރެވިގެން  އެތަނަށްގޮސް  ަބއިތުލްމާލު ހުރިހާ ފައިސާ އެތަނަށް އަޅާފައި ޮބޑެތި މީހުންށ އަތޮޅަށްގޮސް ރާއްޖޭގެ  

މިސަރުކާރަކުން ހޮވާފަހުރި ކައުންސިލަކަށް ވިޔަސް    ރައްޔިތުން ރެޕްރެޒެންޓްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދޭން  ނުވާނެކަމަށާއި މިކައުންސިލަ

ކައުންސިލަކީ  އަދި  މޭޔަރ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  ރާއްޖޭޓީވިންވެސް  ވަގުތެއްގައި  މިއަދުގެ  ދެންނެވިއެވެ.  ކަމެއްނުވާނެކަމަށް  އެއްވެސް 

ލާފަ ރާހީން ކުރި ޅުވިދާޅުވިއެވެ. ޑަްބލިއު.ޑީ.ސީ މައްޗަންގ ޅި އޮފީސް ތެރޭ ތަ  މުން ގެންދަވާ ކަމަށްވަދަންނަ  ކޮރަޕްޝަން ކުރާތަނެއްކަމަށް

ދަ ނޭޝަން ކަމަށާއި އަޑު އިވޭ   ވާހަކައަށްވެސް އަލި އެޅުއްވިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުން ރެޕްރެޒެންޓް ކުރައްވާ ސްޕީކަރ އޮފް

 ހުރިހާ އެއްޗަކަށް ޔެސް ސަރ ނ  ސަރ ދަންނަވާގެން މިކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ނުދާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވިދާޅުވީސިލަރ  ކައުން ފާތިހު  ސައިފް  އުޅޭނެ  ނުޖެހުން  ހަމަތްހި  މުޙައްމަދު  ކަމަށާއި   ކަމަށާއިވެސް  ހުންނާނެ  ޚިޔާލުތަފާތުވުންވެސް 

މަޢުލޫއިން ޭބރުކަމެއް ކަމަށް   ކަމަށާއި މިއީނުދާގޮތަށް    އިގެންފުންމަފުންމަ  އްވަންވާނީއެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަ

ކަމަށާއި   ދަންނައިނގިވަޑައިގަންނަވާ  ޖެހުނީއެހެންނަމަވެސް  އެއް   ވާލަން  ތެރެއިން  އާއި    މިތަނުގެ  ޕާޓީ ޕާރޓީ  ދޭތެރޭ   އަނެއް 

އެޭބފުޅުންނާ   ތަށްހަމަނުޖެހުން ޕާރސަނަލީ އިންޑިވިޖުއަލްސް މިތާތިިބ ވަކިވަކި މީހުންނަށް ދުވަހަކުވެސް ފިލުވާދީ އަދި މޭޔަރވެސް އެގޮތްހި
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އެއްކޮށް ވާހަކަދައްކަވައި މިތަނުގެ މަސައްކަތް މާހައުލު ނުގެއްލޭ   މާއިހުތިރާ  ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުންކަންތައް  މެދު  

އައިސް    އިގެންހެދުނު ޓިވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ަބލައެއްޗެހި    ނުަބލާ  އެޭބފުޅުންވެސް  މަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ހެދު  ކަވާގޮތަށް ވާހަކަދައް

 ފާހަގަކޮށްލަން ކަންތައްވެސް   ދިޔަ  ގާނގެ އެހި  ނޫޅުއްވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަންހެނުން ކޮމެޓީއެހެން ޒާތީ ގޮތުން    ކ ފާވެގެން  ގައިމިތަނު

  އޭ ުބނެނެންގެވީމަވެސް އެކަމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނީ  ތައްތައް  ކަންއިތުރުކަމަށާއި  އެހެންނަމަވެސް މަޑުކޮށްގެން އިނީ    ބޭނުންވި ކަމަށާއި  

 . ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެވާ ނުކުރައްވާ ޝަކު

 ފ ރުކޮށްދޭޔިތުންނަށް  އްރަ  ންގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުމުއިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގު  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ

އުފެހަރުދަނާކޮށް    ތްތައްޚިދުމަ ކުންފުނިތައް  ޭބނުމުގައި  އާމްދަނީއެ  ދުމުންފ ރުކ ށްދިނުމުގެ  އިތުރު  ލިިބއްކައުންސިލަށް  މިހިންގަމުން    

ހިންގަން  ޢުގެންދާ މަޝްރޫ ހަ  ފަސޭހަކުރުމުގެތައް  ކުންފުނިތައް  ާބރުދީފަ    ދަންގޮތުން  ކަމަށާއި  ޤާނޫނުން  މިއަދާ އެަބއޮތް   ހިތާމައަކީ 

ރެހަމަޔަށް   ވިދާޅުވިއެވެ.ސްޓްރީ  ޖިކުންފުނި  ކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  އްރަ  ގެމާލެ ސިޓީމިހާރު    ނުކޮށްދީފައިވާ  އެންމެ  ގޮތަށް ޔިތުންނަށް 

އެސް.އޭ.ޕީގައި ނިންމަން ހުރި   ޢުތައްމިހިންގަން ޖެހޭ ޮބޑެތި މަޝްރޫ  އިގެންކުންފުނި އުފައްދަކަމަށާއި  ފ ރުކޮށްނުދެވޭނެ  އް  މިޚިދުމަތްތަ

ނުލިުބޢުމަޝްރޫ އެއްާބރުލުން  މިކަމުގައި  ސަރުކާރުން  މިދަނީ  ނުވެ  މިހާރު  މިކަން  ވިދާޅުވިއެވެ.  މުގެތައް،  ކަމަށް  ކޮންމެ   ސަަބުބން 

ނަމަވެސް މާލެ ސިޓީ ކަމަށާއި    އޮންނަ  ޔާންވެފައިަބ  ޤާނޫނުގައިހުޅުވޭ ގޮތަށް    އެކައުންސިލެއްގެ ނަމުގައި އެކައުންޓެއްކުން  ކައުންސިލަ

ކަންތައްތައް ބޭނުންވާ ަބއިވަރު    އެކަމުގެ ސަަބުބން ހިންގަން ޭބނުންވާ ކުރަންމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ނެތްކަ  ކަށް އެފުރުސަތެއްކައުންސިލަ

ދިމާވާ އެންމެ ޮބޑު ދެރެއަކީ މާލެ ސިޓީގައި   ރައްޔިތުންނަށްކުރުމުގައި އިންތިހާޔަށް ދަތިތައް ދިމާވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާލެ ސިޓީ  

  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނެތް  ާބރެއްހުޅުވުމުގެ  އޭގެ ސަަބުބން މާލެ ސިޓީ ނަމުގައި އެކައުންޓެއް  ކަމަށާއި  އެމް.އެމް.އޭ ކިޔާ އިދާރާއެއް އިނުން  

ކުރަންބޭނުންވާ ކަންތައްތައް   ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުންއެހެން ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް މިފުރުސަތު ފަހިވެފައި އޮތްކަން    ނަމަވެސް

 ލެއްވިއެވެ. ކުރުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލަދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމަށް ގޮވާ

 . ނިންމެވިގޮތް  ޖަލްސާއިން   ކައުންސިލް 

ޝުޖާޢު ކައުންސިލަރ  އެއީ  ކަމަށާއި  ދު ލިިބފައި ވަނީ އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް  ޢީން ލިިބ ހުށަހަޅާ ތާހުށަހެޅު   މޭޔަރ ވިދާޅުވީރިޔާސަތުން

ވެލޮޕްމެންޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ިބޒްނަސް ޑިއެއީ  ށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަ   ނަހުލާ ތާއިދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުންލަރ  ކައުންސިހުށަހަޅުއްވާ  

ކުންފު ހިމެނޭގޮތަށް  ނީގެޔުނިޓް  މެމްަބރުން  އައްޔަންކޮށްފައިވާ  ކައުންސިލެ  ބ ޑަށް  ޑެވެލޮޕްމެން ކުރީގެ  ިބޒްނަސް  ހޮވާފައިވާ   ޓް އްގައި 

އެސް.އޭ.ޕީ ިބންތައް  ަބއެއް  ހުރި  މާލޭގައި  ގޮތަށް  މިހުށެހެޅިފައިވާ  ޑިވެގެ  ޔުނިޓުން  ހާސިލްކުރުމަށް  ހ ދައަމާޒްތައް  ގެން އިލޮޕާރސް 



13 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 މާލެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  ޖަލްސާއިން  ރަސްމީ  ވަނަ  27  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުންވިދާ ކަމަށް  ތަރައްޤީކުރަން ހުޅުވާލުން

 ބ ޑަށް   ކޮމްޕެނީގެ  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  ސިޓީ  މާލޭ  ނަމުގައި  ޔުނިޓްގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިބޒްނަސް  އުފެދެންދެން  ކޮމްޕެނީ  ލ ކަލް  ސިޓީ

 ަބއެއް   ހުރި  މާލޭގައި  ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  ޖަލްސާއަށް  ގެމިއަދު  ،ޔުނިޓުން  އެކުލަވާލެވުނު  ހިމެނޭގޮތަށް  މެންަބރުން  އްޔަންކޮށްފައިވާއަ

 ޭބނުންކޮށްގެން  މޮޑެލްތައް   ފައިނޭންޝިއަލް  އެކިއެކި  ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި  އަމާޒުތައް  ހުރި  ޕްލޭންގައި  އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް   ބިންތައް

 އެއްސެވުމުން   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކަންކަން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ހ ދައިގެން  ޑިވެލޮޕަރސް

 4ވަކިއަތަކަށް ވ ޓް ނުދެއްވާ    .ފާސްވިއެވެ  މިހުށަހެޅުން  އަޣްލަިބއްޔަތުން  މެންަބރުންގެ  11  ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ

 ތިއްެބވިއެވެ.  ޭބފުޅުން

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4

ކަމަށާއި އެހީތެރިކަން ދީގެން    މުގައިސަރުކާރަށްވެސް ފައިދާ ޮބޑުވާނީ ކައުންސިލަށް މިފަދަ ކަންކަ  ހަޤީގަތުގައި  ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ

ނިޒާ ރަމުލާމަރުކަޒީ  ސަރުކާރައްވެސް  ބޭނުމަކީ  އެލިއް ގެ  ކުރުވީމާ  ކަންކަން  މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް  ޭބނުންވާކަންކަމުގައި    ޭބ ޔިތުން 

ލިޭބ  ފަސޭހަކަން ކުރިއެރުން  ވިދާޅުވިއެވެ.ލިިބ  އެފެ  އުންމީދުކުރަނީ  ންއެހެންކަމު  ނެކަމަށް  ކުންފުނި  ނުވެ  ހުއްދަ ލަސްތަކެއް   އްދުމުގެ 

އެކިތަންތަނުން  ޢު މަޝްރޫތަރައްޤީގެ  ކައުންސިލުން  އަދި    މަށާއިވާނެކައްދެ ގެންދިއުމުގައި  އެއްގޮތަށް  މެންޑޭޓާއި  ޖެހޭ ދެއްވަންތައް 

ކަމަށް   ފައިދާއަކީ ސަރުކާރަށް ލިޭބ ފައިދާއެއް   ލިެބމުންދާރަތްޔިތުންނަށް    އިއެހީތެރިކަން ހެޔޮނިޔަތުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށާ

    ވިދާޅުވިއެވެ. 

ަބޖެޓް ގެންވެސް  އިއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ތަކުރާކުކޮށް ދަންނަވަ ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ  މާމިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ފައިސާ ހ ދު

 ެބލީ ފަންޑިން އިވެންޓެއް   ހެންކަމުންއެ   ޅުވިއެވެ.ދާކަމަށް ވި  މިލިއަން ރުފިޔާ  1  ށް އޮތީއެކަން ކުރުމަ  ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއިއިތުރު

ކަމަށާއި ޭބ  ތަކާނަމަވެސް އެކިއެކި ސަަބުބ    ޭބއްވުމަށް  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެހެދި  ރެވެނިއު ފައިސާއިން ކައުންސިލުގެ    .އްވިފައި ނުވާ 

ހަމަނުކޮށްވާނެކަމަކަށް ނުވާތީ އެންމެ ޮބޑަށް ހަލާކުވެފައިހުރި މިސްކިތްތަކުގައި   ށްމިކަން ކުރުމަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަ  ސް ޚަރަދުކޮށްގެން ވިޔަ

ޭބރު ޓައިލްސް، ވިލިގިލީ ިބއްރިމިސްކިތުގެ އިއްޔެ ޝަހީދު އަލީ މިސްކިތުގެ    ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އިސްކަންދީގެން މިހާރު މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ފައިވާ ލިސްޓަކާއި އެއްކޮށް އެއާއި ކޮށްލިސްޓެއް އެކުލަވާގެން  އެސެޓް ސެކްޝަނުން ފާހަގަ   މިހެން ހުރި މިސްކިތްތަކުގެއޭސީ މަސައްކަތް  

މިސްކިތްތައް   ކުރުމުގެއެއްގޮތަށް  މަސައްކަމަރާމާތު  ަބ  ވިދާޅުވިއެވެ  ރާަބރަށްތް  ކަމަށް  ގެންދަވާނެ  ރަސްމީ  ކައުންސިލް  .ކުރިއަށް  ގެ 

އިޢުލާންކޮށްގެން ން  މުފަންނީ ޭބފުޅުން ނެތު   ކުރުމަށްމިމަސައްކަތްވިދާޅުވިއެވެ.  މަށް  ކަމީޓިންގައި އަޕްޑޭޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިއްސާ ކޮށްލީ
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ރު ނިއަރސް މިހާއިންޖި  ކާޕެންޓަރުންނާއި ވެލްޑަރުންނާއި ޕްލަމްަބރުންނާއި ސައުންޑް  ނެ ކަމަށާއިޓީމެއް ނެގިފައި ވާ  2މަސައްކަތްތެރި  

ގެ ފަހުންވެސް ކުރިޔަށް އިމިމަސައްކަތްތައް ރ ދަޅުވިއެވެ.  ކަމަށް ވިދާ  ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދެއްވާނެ އޭެބފުޅުން  ކަމަށާއި  ވަނީ ހަޔަރ ހުރެވިފަ  

ިބލްޑިންގްތައް އެޅި ކޮންމެވެސް    ގރކިންޕާ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ނިންމާނެކަމަށްރ ދަމަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ސީސީޓީވީ ކަވަރެޖް    ކަމަށާއިދާނެ

 ނެ ށްދޭކުއްޔަ  ކައުންސިލުން ފާސްކުރިކުރެހޭ ސްލޮޓްތައް  ގައި  ވަގުތީ ޖާގަތަކުން ކާނިވަލް ސަރަހައްދުނާއި  މަގުމަތިން  އްވަރެއްގެ ހައްލެ

އެއުސޫލުގެ   ނިންމަވާފައިވާތީ  ގައި ޭބއްވި ޖަލްސާއިން  2021އޮގަސްޓް    15ގައި ދޭނެ އުސޫލެއް  ގޮތުއަދި ގަރާޖް ސްޕޭސް    އުސޫލާ

ގައި ޭބއްވި ޖަލްސާއިން އޮންލައިން ޕ ޓަލްއެއް ހުޅުވާލާގެން މިސްލޮޓްތައް ވެްބސައިޓެއް   2022ޖަނަވަރީ    12ނިންމީ    ކައުންސިލުންން  ދަށު

އުސޫލުން   އޮންނަ  ހެދޭގޮތަށް  ުބކިންގްސް  ކުރެވޭގޮތަށް  އެޕްލައި  ހަދާ  ފެންނަގޮތް  ކުރެވޭގޮތަށް   އެކަންއެޕްލައިކޮށްގެން  މެދުވެރިކޮށް 

ވިދާޅުވި  ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް  ޓެކް  މިކަމާގުޅޭއެވެ.  ކަމަށް  ނިމިފައި  ގާތްގަނޑަކަށްނިކަލް  ވަނީ  ޕާރކިން   ކަމަށާއި  މިހާރު  މަގުމަތި 

 ންސިލުންކައުމިސްލޮޓްތައް    ވިދާޅުވިއެވެ.  ސްލޮޓްސް މާލޭގައި ކުރެހޭނެކަމަށް  1000ޑަކަށް  ނގަތްއުއްމީދުކުރެވެނީ ގާ  ސްލޮޓްތައް ކުރެހި

އުއްމީދު   ކަމަށާއި  ރުވަރީގައި ޕ ޓަލް ހުޅުވާލާލެވޭނެފެުބ  16  ވެ.ޅުވިއެކަމަށް ވިދާ   ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެ  އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް  ކުރިފާސް

 އުންމީދު   ކައުންސިލުގެއިމާރާތައް ބަދަލުކުރުމަކީ    ގރކިންޕާކުރެވެނީ ފާރކިން އިމާރާތްތަކެއް އެޅި މަގުމަތިންދޭ ސްލޮޓްތަކުގައިވެސް  

މުނިސިޕަލް ޑިޕާރމެންޓްއަށް ދަންނަވަން   ނަމަ  ހިގެން ޝަކުވާކޮށްފިތަނެއްގައި ކުރެއި  އެއްވެސް ދާއިރާއަކުން ނުަބ  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކައުންސިލަކީ ޮބޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުން ކަމަށާއި    ސަދަކީ އެންމެންނާ ގުޅިގެން  ޤްމަ  ލުގެކައުންސި  ޅުވިއެވެ.ކަމަށް ވިދާ  ވާނެ

ހެދުމަށް އަޑުއަހާނެ ކައުންސިލަކަށް  ގެ  ޔިތުންއްރަ  ނީންވާކުރަ  މަސައްކަތް  ކައުންސިލުންމަށާއި  ވާނެ ކަވާންނަތީޖާ ނެރޭނެ ކައުންސިލަކަށް  

 ޅުވިއެވެ. ކަމަށް ވިދާނީރިއަށް ދާރަނގަޅުކޮށްގެން ކުމިސްޓޭކެއް ވެއްޖެޔާ ހެދޭ  ށާއި ކަމަނެމިސްޓޭކްސްތައްވެސް ހެދޭ ކަމަށާއި

މުގެ ތަރުކާރީ މާރކޭޓްތައް މާލޭގައި ގާއިމުކުރު  ގުޅޭކަމާ  ބަލުންގެ އުފެއްދުންތެރިނކަ  އްވާާބ  ކުރިންރީލްގެ  އެޕް  ވާސެޕްގައި ހިމެނިފައި

ހިމެނިފަ  ތްމަސައްކަ ގާއިމުކުރު  އިވާސެޕްގައި  ކުރެވޭނެ  މަށް ޓާޖެޓަށް ހުޅުމާލެ ފިޔަވާ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި  ކަމަށް މިފަރާތްތަކާއި ހަވާލު 

        އެވެ.ދާޅުވިވި

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:45 މިހާ ހިސާުބން
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ) ޗުއްޓީގައި ( މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ

 02 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 03 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 03 ޢަލީ  ނަހުލާ  އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 05 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 އައިފާން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08 އަރީޝް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ

 09 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 11 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 13 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 15 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ފެުބރުވަރީ 09

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 


