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ރާ     ންސިލްގެ އިދާ އު ލޭ ސިޓީ ކަ  މާ
    ، ލެ ރާއްޖެ.   މާ ހި ވެ  ދި

ންސިލްގެ  އު ލެ ސިޓީ ކަ ނަ  04 މާ ގު   ވަ ރު އު ނަ    44  ދަ ގެ  ވަ ސާ ންމު ޖަލް ސްމީ އާ އްޔާ ރަ އުމި  ޔަ

ން:  ވުނު ތަ އް ސާ ބޭ  ކައުންސިލް ބިއުރ     ޖަލް

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2022 މާރިޗް CRJ-04/2022/44 : 16 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް

 10:00ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

    11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ތް: ރާ ހެއްޓެވި ފަ ލެ ތު ބެ ސަ  އަޙުމަދު ނަރީޝްމޭޔަރ، ޑެޕިއުޓީ   ރިޔާ

ންޑާ   ކުރި އެޖެ ސް  ފާ

ންޑާ    އެޖެ

ސްކުރުން  .1 ވުމާއި ފާ އް ންޑާ އި  . އެޖެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   43 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ   2022  މާރިޗު 09 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ލަ.  .3 ސަ އް ހަޅާ މަ ށަ ން ހު ތު ރީ ގޮ  އިދާ

   ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކުރުން

ލަ.   .4 ސަ އް ހަޅާ މަ ށަ ން ހު ތު ރީ ގޮ  އިދާ

 ހިއްޞާކުރުން  ކައުންސިލަރުންނާ  އަޕްޑޭޓްބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުތަކުގެ    ޚާއްޞަކޮށްގެން  މަހަށް ރަމަޟާން

އުޓީ   .5 ވާލަން   މޭޔަރޑެޕި ނަ ން ންވާ   ދަ ނު ކަތައް   ބޭ ހަ ނަވާލުން   ވާ ން  ދަ
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ވުމާއި   .01 އް ންޑާ އި ސްކުރުން. އެޖެ  ފާ

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ  އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 44ވަނަ ދައުރުގެ  04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  ވަނަ  04 ކައުންސިލްގެ ސިޓީ  މާލޭއެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމުން  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.    ކައުންސިލަރުންގެ  13ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި    އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ  44  ދައުރުގެ

ރިޗް    09 .02 ންސިލުގެ    2202  މާ އު ލޭ ސިޓީ ކަ ވުނު މާ އް ހު ބޭ ވަ ނަ ދު ގެ   04ވަ ރު އު ނަ ދަ އްމު ޖަލްސާގެ    43  ވަ ސްމީ ޢާ ނަ ރަ ވަ

ސްކުރުން.  އްޔާ ފާ އުމި  ޔަ

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ 43  ދައުރުގެ  ވަނަ 04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ މާލޭ  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 2022 މާރިޗް  09

  ގެންނަން ނެތުމުންއިސްލާހެއް   އެއްވެސް   ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއްމަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ 43  ދައުރުގެ  ވަނަ 04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ މާލޭ  ބޭއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ 2022 މާރިޗް  09

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ   13ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ލެއްވުމުން  ހުޅުވާ  ށްފާސްކުރުމަ

ން  .03 ހާ  ރަމަޟާ ން   މަ ގެ ޅި އަށް   ގު ރި ންދަން   ކު ފައިވާ   ގެ ވި ރާމްތަކުގެ   ރޭ ގް ރޮ ންސިލަރުންނާ   އަޕްޑޭޓް   ޕް އު    ހިއްޞާކުރުން   ކަ

މަށް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ  ހިއްޞާކުރު  ކައުންސިލަރުންނާ  އަޕްޑޭޓް  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ރޭވިފައިވާ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  މަހާ  ރަމަޟާން

 އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހަތަރުކަމެއް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށާއި  

އް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރަތަމަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ މަދަހަ، ޤުރުއާން، ފުޓްސަލް އަދި ހަތަރު މުބާރާތެ

މުބާރާވޮލީ   ޤުރުއާން  މުބާރާތާއި  މަދަހަ  އެޕްލިކޭޝަން  ކަމަށާއި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ހުޅުވާލާފައިވާ  މިހާރު  ކުރަން  އެޕްލައި  ތަށް 

ކަމަށާއި ހުރިހާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބުމާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސްކޮށް މުބާރާތް ފެއްޓުމަށް   20ގޮތުގައި އޮތީ  ޑެޑްލައިނެއް މާރިޗް 

މާރިޗް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް އަދި މަދަހަ މުބާރާތް ބެހިފައވަނީ ތިން ކެޓަގަރީއަށް ކަމަށާއި   26ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ  

ހައަހަރުން ދަށް ނުވައަހަރުން ދަށް އަދި އީ ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ކެޓެގަރީއަށްކަމަށާއި ޖޫނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ދެ ބައި އެ

ށް  އެގާރައަހަރުން ދަށް ކަމަށާއި ސީނިއަރ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ ތޭރަ އަހަރުން ދަށާއި ސ ޅަ އަހަރުން ދަށާއި ނަވާރަ އަހަރުން ދަށް ކަމަ 
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ކަމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  ތަކަކާއި ޓްރޮފީއާއި ސެޓްފިކެޓް ދޭ ގޮތަށް  ބޮޑެތި އިނާމް  . މި މުބާރާތްތަކަކީ ވަރަށް 

ދި ވިދާޅުވިއެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އުމުރުފުރާއިން ތިން ވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް ތިން ހާސް، ދެވަނަ އަށް ދާ ފަރާތަކަށް ފަސްހާސް އަ

 ދާ ފަރާތަކަށް ހަތް ހާސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ދެވަނަ އަދި ތިން ވަނަ އަށް  އެއްވަނައަށް

ތިން ވަނަ އަށް ފަސްހާސް ދެވަނަ އަށް ހަތް ހާސް އަދި އެއްވަނަ އަށްދާ ފަރާތަކަށް ދިހަ ހާސް ޓްރޮފީއާއި  ދާ ފަރާތްވެސް ހޮވާނެ ކަމަށާއި  

މަދަހަ މުބާރާތުގައި އެންމެ މޮޅު ރާގާއި ޅެން ހޮވާނެ ކަމަށާއި ވޮލީ އާއި ފުޓްސެލްގައި ވަރަށް  ޔުންދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަނޑާނީ ލި

ހާ  ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިމި ޤަވާއިދާއި އުޞޫލްވެސް އެޕްލިކޭޝަން ފ ރްމްވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިއަދު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މިހުރި 

ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ކަންކަންވެސް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ދެދުވަހެއްގެ ތެރޭ   އް ގެޒެޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އެއްޗެ

ކީ ޕްޑޭޓައިއުލާން ކުރެވި ޢާއްމުންނަށް އުޞޫލާ އެޕްލިކޭޝަން ފ ރމާއި އިނާމްތަކާއެއްކޮށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތަށް ހުރި އަ

 އެއީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ އައިފާން އަދި އިބްރާހިމް މުޙައްމަދުގެ   ރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ފުޓްސެލް މިބާރާތުގެ އަޕްޑޭޓް ދެއްވުމަށް 

 އަރިހުން އެދުނެވެ.

 

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ  

ކަމަށާއި ރ ދަ މަހު ސިޓީ ކައުންސިލް އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ ކުޅިވަރުތައް މާލޭ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް   ދައްކަވަމުން ދާ 

ވަރަށް ފ ރިގަދަކޮށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުޓްސެލްއަކީ  ހާއްޞަކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް  

މާއެކު  ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަޤްބޫލްކޮށް ކުޅިވަރެއްކަމުން މިހާރުވެސް ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށް ތަފާތު މުބާރާތްތައް ވާދަވެރިކަ

ކުޅުންތެ ކަނޑައެޅިގެން ރަށްރަށުން  އިނާމްތައްވެސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ވަރުގަދަ  ކަމަށް  ފެންނަ  މަންޒަރު  ބައިވެރިވަމުންދާ  ރިން އައިސް 

ލުން މަސައްކަތް  ކައުންސިލުން މި ބާއްވާ މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ފ ރިގަދަ އެއް މުބާރާތަށް ހެދުމަށް ކައުންސި

ސައްކަތް ކުރައްވަމުން މި ގެންދަނީ ދެ ޖިންސުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް  ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުޓްސެލް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަ

 ހުޅުވާލައިގެން ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ން  .04 ށް   ރަމަޟާ ހަ ވަން   ޚާއްޞަކޮށްގެން   މަ އް ތީ  ހަމަޖެހިފައިވާ   ބާ ގު ކޭޓުތަކުގެ   ވަ ރު ންސިލަރުންނާ   އަޕްޑޭޓް   މާ އު  ހިއްޞާކުރުން   ކަ

ތީ  ރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މާލޭގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގެ ވަގުތީ މާރުކޭޓް އަދި ވިލިމާލޭގެ ވަގު 

ރު  ހާ މާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި އެއާއެކު އެކީ އެއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި
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އަޕްޑޭޓެއް އިތުރުކުރެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިވާނެ ގޮތަށް އޭގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިވަގުތަށް  

 ކައުންސިލަރ ރަމީޒް އަދި ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.  

 

ރަމަޟާން މަހާ   އޭރިއާއެއް  ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ  ކަމަށާއި މާލޭގެ ދެ  ގުޅިގެން ތިން އޭރިއާއެއްގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓް އަޅާ 

ކައިރީ އޮންނަ ޕާކިންގ ސަރަޙައްދުގައި އެއް މާރުކޭޓް  ރިންގް ރ ޑުގެ ޕާކާވީ ދިމާލުން   ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް 

ހުހަށް އޮންނަ ޓެ  ދަރުބާރުގެ  ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް  ރައްޔިތުންނަށްވެސް  ތަނުގައި  ވިލިމާލޭގައި އުޅޭ  ކަމަށާއި  ޖަހައިގެން އަޅާނެ  ންޓު 

  ރަމަޟާންމަހާ ދިމާކޮށް ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ބޭނުންވާތީ އަރައިގެން ދާ މަގުގެ ސައިޑެއްގައި ބެންކް އޮފް މ ލްޑިވްސް ކައިރީ މާރުކޭޓެއް

ކަންތައްތަކަށް އިޢު ލާންކުރެވި ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މައުލޫމާތު ޖަހާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ވަނީ މި 

ބައެއް ތަންތަނަށް މިހާރު އަގުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށާއި މާލޭގެ  ހުރިހާކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ  .  ދިނުމާއި 

ކު މަރުހަލާގައި  ކުރުމުގެ  އެވ ޑް  މިހާރު  ނިމި  ވެސް  ކަމަށާއި  އިވެލުއޭޝަން  ކުރިއަށް ދާނެ  ތެރޭގައި  ދުވަހެއްގެ  ދެ  އޮތް  ރިއަށް 

  ވިލިމާލޭގައިވެސް މިހަފްތާ ތެރޭ ނިންމާލެވޭނެ ވަރު ވާ ކަމަށާއި ރ ދަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މި މަސައްކަތް ނިމި ގޮޅިތައް ދޫކުރެވޭނެ

 ލައިން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލާފައިވާތީ ޑެޑްކުރިމަތި  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުރަތަމަ ޑެޑްލައިންގައި ގިނަ ފަރާތްތަކުން  

އި  ރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުގެ ބ ޑުން ފާސްކޮށްގެން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މެދު ފަންތީގެ ރައްޔިތުންނަށާ 

ނަށާއި ޒުވާނުންނަށާއި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށާއި އަންހެނުންގެ  އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރި ވެރިން

ހިނގަމުންދާކަން   ތައްޔާރީތައް  ފަހުގެ  އެންމެ  މާކެޓުގެ  ނައިޓް  ލިބޭ ގޮތަށް  މަސައްކަތްކުރައްވާ މެންބަރުންނަށް ޖާގަ  ތެރައްޤީއަށް 

ކައުންސިލުން ބޭނުކައުންސިލަރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންވިއެވެ.   ންވާ ސްޓޭންޑަޑްގަ ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ޑިޒައިންއާ  މިވަގުތު 

ގޮތަށް   ބޭނުންވާ  ކައުންސިލުން  އިޢުލާންކުރެވި  ހ ދުމަށް  ފަރާތެއް  އިންސްޓ ލްކޮށްދޭނެ  އަދި  ސަޕްލައިކޮށް  ޓެންޓްތައް  އެއްގޮތަށް 

 ތަޖްރިބާ ހުރި ފަރާތެއް ހ ދުމަށް ޕްރޮޕ ސަލް  ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުވާނެ ގޮތަށް ނައިޓްމާކެޓް ހިންގާ ރާވާ އިންތިޒާމްކުރާނެ

 22ރަމަޟާން މަހު ފެށުމުގެ ކުރިން މިމަހުގެ  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ވަނީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަ  25ނޫނީ   އެންމެ  ނައިޓްމާކެޓް ސްޓާޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް  ދޭތެރޭ ޑޭޓެއްގައި  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އާ  ސާފްވާ  ކުން 

މ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލ ރ މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކައުންސިލާއެކު  

 ހުރި ޕެލެޓްތައް ނެގުމާއި އާއްމު ޕޮލިސް އަދި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަމުން އެބަދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި

ކީ  ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާނެހެން ހުރި ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް ބައެއް މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތާއި އެއާއެކުއެ 
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ކުއްލި ހާދިސާއަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ޓާސްކު ފ ހެއް އެކުލަވާލާ ފުރަތަމަ    24  ރަމަޟާންމަހުގައި ދިމާވެދާނެ  ގަޑި އިރު އެންމެ 

  އެޓެންޑުވާނެ ބަޔަކަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެޓެންޑް ވުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީއެއް ވާން މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންކަން

 ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

އުޓީ   .05 ނަވާލުން ޑެޕި ން ކަތައް ދަ ހަ ންވާ ވާ ނު ވާލަން ބޭ ނަ ން  މޭޔަރ ދަ

އެހެނިހެންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ އެޖެންޑާ ފޮނުވިފަހުން އިއްޔެ ނޫން ކުރިން ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  

ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށް  ސިޓީއެއް ލިބިފައިވާ  ދެ  ފުލުފުލުގައި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން  ހައުސިންގ އެންޑް  އެގޮތުން    އާބަން 

  ނާޢީޞިގުޅޭ ގޮތުން  ގެ ހުސްކޮށް ހުރި ބިންތައް މި ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާތީވެ އެކަމާ  ވިލިމާލެ ޞިނާޢީ ސަރަޙައްދު  ސިޓީގައިވާ

ން ބިން ދޫކުރައްވަމުން ގެންދަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް  ސަރަޙައްދު

ލޭންގެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ފާސްވެގެން ކަމުގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ސިޓީގެ ފަހަތުން އޭގެ ދިހަ  ލޭންޑް ޔޫޒް ޕް

ސަރަޙައްދަށް   ބޭނުންކުރުމަށް ޗާޓުގައިވާ  ކުރުމަށް ވާރކްސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި  ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް  ތިލަމާލެ  ފަހުން  ބަދަލު  މިނެޓް 

އި ނިމެންދެން  އައިސްފައިވާތީ  މަސައްކަތްކޮށް  އެ  ސަރަޙައްދު  ފާހަގަކޮސްފައިވާ  ޗާޓުގައި  ހިއްޞާކޮށް  ޗާޓް  ކުރެވިފައިވާ  ސްލާހު 

ން  މިނިސްޓްރީން ބޭނުންކުރާނެ ވާހަކައާއި ލުއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެއިން ބިންދޫކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭތީ ބުރިޖާ ގުޅިގެ 

ކަނޑައަޅުއްވާ  ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިންފް ބޭނުމަށް  ސަރަޙައްދު އެ  ބިން ބޭނުންވާނެތީ އެ  ރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް 

  ދެއްވުން އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިލަމާލެ ބުރިޖާ ގުޅިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިލިމާލެއިން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު

ތަރު މަސްކުރިން ސިޓީ ފޮނުވިކަމަށާއި އެސިޓީއާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ފިޒިލަކީ އެތަން ބަލަންގޮސް  ކަނޑައެޅުމަށް އެ ބޭފުޅުން މީގެ ހަ

ތުރު  އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު އެބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައަޅާ ދިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިވަގުތާ ހަމައަށް ވިލިމާލޭގެ އި

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެއްވެސް ތަނެއް އެބޭފުޅުން ބޭނު ބުރިޖާ  ންވާ ކަމުގެ އެއްވެސް އިޝާރާތެއް އެބޭފުޅުންކޮށްފައި ނުވާ  ތިލަމާލެ 

ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހ ދުމަށް ކައުންސިލުން އެދިމުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް  

ވާބެއް ނުދެއްވުނުކަމަށާއި މިވަގުތާ ހަމައަށް ތިލަމާލެ ބުރިޖާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ސަރަޙައްދަށް  ކައުންސިލުން ކުރި އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަ

ކުރިއަށް   މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިންގ  ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  އެއްވެސް  ގުޅޭ  މައުލޫމާތާއި  އެއްވެސް  ގުޅޭ  ބަދަލުތަކާ  އަންނާނެ 

ކަމަށް  ވިދާޅުވއެވެ. ބައެއް މީހުން    ގެންގޮސްފައިނުވާ ކަމަށާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި މައުލޫމާތު ފ ރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމުން ދިޔަ 

  ޞިނާޢީ މަސައްކަތަށް ނަގާފަ ހުރި ބިންތަކެއް ކައުންސިލުން ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާއިރު ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޭނެ ގޮތެއް ނެތް
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ދެ މިކައުންސިލުން  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ  އެލިބޭނެ  އެއްގޮތެއްވެސް  ކަމަށާއި  ނެތި  ވޭނެ  ބަޔާންކުރުމެއް  ގޮތް  ދެވޭނެ  ނެތްކަމަށާއި 

ކައުންސިލު ބ ޑުން މަޝްވަރާކުރެވި  ކަނޑައަޅާދެއްވާށޭ ވިދާޅުވެ ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން އެއަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކޮމެޓީން މަޝްވަރާކުރެވި ވާހަކަ ދެކެވި ވިލިމާލޭ ރަ އްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން ހިއްޞާކުރި މައުލޫމާތާއި ނިމި ވިލިމާލެ 

ވި  ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިނާއީ މަސައްކަތް އެ ސަރަޙައްދުގައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ތަކުރާރުކޮށް ބޭއް 

ހިކޮށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އެތަނުން ޖާގަތަކަކަށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާނެ  ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެދިފައިވާތީ އެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަން މަގުފަ

ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށް  ހިއްސާކޮށްލެއްވީ  ވާހަކަ  ސިޓީތަކުގެ  އައިސްފައިވާ  ކައުންސިލަށް  ހިސާބުން  ކުރި  ސިޓީތަކުގައިވާ    ކަމަށާއި 

މޭޔަރ ބަލާ  ނިކަންތައްތަކަށް  ގޮތެއް  ބ ޑުން  އެދިވަޑައިގަންނަވާ މި  ގޮތް  ވެސް  ދެކޭ  ގޮތުން  މިކަމާގުޅޭ  ބ ޑުން  މި  ންމަވާދެއްވާ 

 ހާމަކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހިންގަމުން  

ބްރިޖުގެ މަޝްރޫއު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން  ގެންދާއިރު ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މި މަޝްރޫއުގެ   ހާއްޞަކޮށް ތިލަމާލެ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ސަރަޙައްދުގައި ނޫނީ     ކަމީ ވަރަށް ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ހިންގަމުންނުދާ

މަޝްރޫއު ބޮޑެތި  ހިންގޭ  މިހެން  އޭރިއާގައި  ސާފްކޮށް  މި  ވަރަށް  ބަސް  ކައުންސިލްތަކުގެ  ނުވަތަ  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ތަކުގައި 

ބަޔާ ތިލަމާލެ ހ ދަންޖެހޭނެކަމަށް  ގޮތުން  ވިދާޅުވި  ވާހަކަފުޅުގައި  މޭޔަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  ދެންމެ  އެހެންނަމަވެސް  ންކޮށްފައިވާކަމަށާއި 

ސިފައެއްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުންކޮށްފައިނުވާކަމީ ހިތާމަ ކުރައްވާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ  .  ބުރިޖާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާއެއް ރަސްމީ 

ރޫއަކަށް ހުރަސްއަޅާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ  މިކައުންސިލަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝް

ނި ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރަކަމެއްގައި މި ކައުންސިލް ސާބަތިބުތަކާއެކު  

ރާ ތަމްސީލްކުރުމުގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ  ދިނުމުގައި ހުޅުމާލެ ދާއި

ގައި  ބައްދަލުވުމުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ވިލިމާލޭގެ ބިން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތު

ސިލުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާއްޞަކޮށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ރޭވުންތެރިކަމާއެކު  ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ކައުން

ވިދާޅުވިއެވެ.   ހިތާމަވެރިކަމެއްކަމުގައި  ވަރަށް  ސިނާއީ  ހުރަސްއަޅާކަމީ  ރައްޔިތުންނަށް  ވިލިމާލޭ  ސަރަޙައްދު  ސިނާޢީ  ވިލިމާލެ 

 ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެއީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން ގަބޫލްކުރާ މި ކައުންސިލުންވެސް ތާއީދުކޮށް  މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބިން

ރައްޔިތުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ވިލިމާލެ  ވިލިމާލެ  ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެނިގެން ދަނީ  ކަމުގައި  ކަމެއް  ގަބޫލްކުރާ 
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 ވިލިމާލޭގެބުން ބުރިޖު އެޅުމުގެ ނަމުގައި ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް  މަސައްކަތް ފެށި ހިސާރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކައުންސިލުން

  ކުރާ  ކައުންސިލުން  ފ ރުކޮށްދިނުމަށް  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ  ބިން  ވިލިމާލޭގެ  ގޮތަށް  އެދިވަޑައިގެންނެވި  ރައްޔިތުން

ހުރަސްއަޅާކަން ސިޓީން ދޭހަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިލަމާލެ ބުރިޖު އެޅުން އެއީމިސަރުކާރުގެ ވައުދެއް ކަމަށާއި   މަސައްކަތްތަކުގައި

  ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރާއި ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދާއިރު މި ބުރިޖާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ލ  ކުރިމައްޗަށް ފެންނަ ގޮތަށް

އްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ސިޓީ  ކަތެއް ނުކުރެވޭ ކަމީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމެއަދި އެއްވެސް މަސައް

ޕްލޭނިންގ   ފޮނުވާއިރު  މިހެން  ސިޓީތައް  ހަވާލާދީ  ކަންތައްތައްކަމަށާއި ގާނޫނާ  ސާބިތުވާ  ކަން  ނެތް  އަސްލެއް  ތަކަކީ އެއްވެސް 

 ދޭތެރޭވެސް ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމާރުކަޒީ  މިނިސްޓްރީގެ އިޚުލާސްތެރި ނިޔަތާ

  ޤާނޫނުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ކައުންސިލަށްވެސް ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނަކީ އެޕްރޫވް ކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން އެނގޭކަމަށާއި ކައުންސިލުން

ޕްލޭން ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވިފައި ކަމަށާއި މިނިސްޓްރީގައި ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްނުކޮށްދީ ދެމަސް  ނޮވެމްބަރގައި ވަނީ ލޭންޑްޔޫޒް    28

ރައްޔިތުން ބޭނުންފުޅުވާގޮތަށް ވިލިމާލޭގެ ސިނާޢީ ސަރަހައްދުން ބިން  ބާއްވާފަ ކުއްލިއަކަށް ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ވިލިމާލޭ 

ކުއްލިއަކަ ހިސާބުން  ނިންމި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަނޑާފަ  ކަމަށް  ފެންމަތިވެގެން އައިސްފައިވާ  ބުރިޖުގެ ވާހަކަ  ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ  ށް 

ކަމަށް   ހުށަހަޅާފައިވާ  ކައުންސިލުން  މި  ކަމަށާއި  ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  ފާސްކުރަން  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް 

ނުކޮށްދެއްވާ ކުއްލިއަކަށް ވިލިމާލޭގެ ޞިނާއި މަސައްކަތާގުޅިގެން ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭންއަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. ދެމަސްކޮށް ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސް

އި ދެ މަސްކޮށްފަ ކޮމެންޓަށް ފޮނުވިއިރު ހުރީ ފ ން ކ ލްއަކުންވެސް  ކޮމެންޓެއް އައިސްފައިވާކަމަށާއި މީ ޒިންމާދާރު ގޮތެއް ނޫންކަމަށާ

ގާނޫނުގައި އޮޓަމެޓިކްކޮށް ތިން މަސްދުވަސް ވުމުން ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްވާނެކަން    ވެ.ވިދާޅުވިއެ ރަނގަޅުކޮށްލެވޭނެ ކަންކަން ކަމަށް

ކޮމެންޓް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މާލޭގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ދެމަސްދުވަސްކޮށް ތިންމަސް ހަމަވާން އެންމެ ގަޑިއިރުކޮޅަކަށްވެފަ އޮށްވާ 

ޤާނޫނުގައި   ގ މިނިސްޓްރީން މިކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތް ސާފްވާޏްޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުންނަށް މިކަންކަން ހާއްޞަކޮށް ޕްލޭނިން

ހަމަކުރަން އެބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި   އެހެންކަމުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާ ހަވާލާދީ އަލުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރުޞަތު 

ފޮނުވާ ބަޔާންކޮށް  ކަންކަން  މިކަން  އިސްލާހުކޮށްފައިވާ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ލިބެންޖެހޭ  ޖަވާބެއްވެސް  އެކަމުގެ  ކަމަށާއި  ފައިވާ 

ން  ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދަން ފެންނަ ކަމަށާއި އަދި މިކަން އަވަސްކޮށްދިނުމަށްވެސް އެދޭ ކަމަށާއި ޤާނޫނީގޮތުން ކައުންސިލު 

 ފުރިހަމަކޮށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއަތްތައްވެސް ކައުންސިލުން

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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  ސްޓޭޓް  ބޭނުންވާކަމަށާއި  ސުވާލްކުރައްވަން  އަރިހުން  ސ ލިޙްގެ  މުހައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސް  ކޮބާކަން  ކުށަކީ  ރައްޔިތުންގެ  ސިޓީ  މާލެ 

  އެމަނިކުފާނު  އިގިގެން  ސ ލިހަށް  މުހައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސް  ސިޓީއަކީ  ވިޔަސް  ވީކަމުގައި  ފޮނުވާފައި  ސިޓީ  މިނިސްޓަރެއް

  ކަމެއް  އެއްވެސް  އިހުތިސ ސްތެރޭގައި  ސިޓީގެ  މާލެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  އައިފާން  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކުރައްވާކަމެއްކަމުގައި  ގެންބޭނުންފުޅުވެ

  ލާމަރުކަޒީ  ތުގައިގޮ  ގެންދަންޖެހޭކަމެއް  ކުރިޔަށް  ލަފާގެމަތިން  މަޝްވަރާކޮށް  އެކީ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލެ  އެކަމަކީ  ވަނީނަމަ  ކުރާކަމަށް

  ވަރަށް  ދިޔުމަކީ  ހިއްސާނުކޮށް  ކަމެއް  އެއްވެސް  ގުޅޭ  މިކަމާއި  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިނިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުގައި  ގައިޤާނޫނު

  ސީޓީ މާލެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  އައިފާން  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ގެނެސްދެއްވުމަށް  ސަމާލުކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ  މިކަން  ކަމަށާއި  ހިތާމަހުރިކަމެއް

  ސަބަބެއް  އުދަނގޫކުރަންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ސިޓީ  މާލެ  ނުލިބުމަކީ  މެޖ ރިޓީ  ކައުންސިލްގެ  ޕާޓީއަށް  ކުރާ  ވެރިކަން  އަދި  މެޖ ރިޓީ

  ކައުންސިލު  ސިޓީ  ކަމެއްގައި  ކޮންމެ  އެދުނު  ސަރުކާރުން  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  އައިފާން  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ނޫންކަމަށް

  ސިޓީ އެދިގެން ބިމެއްހ ދަން ވިލިމާލެއިން  މަސައްކަތުގައި ބުރިޖުގެ ގެންދާ ކުރިޔަށް މިހާރު  އަދި  ރުކޮށްދެއްވާފައިފ   އެހީތެރިކަން ވާނީ

  މިހާތަނަށް  އަދި  ދެއްވާފަކަމަށާއި  ވަނީ  އެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ  ވިލެޖް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  މާލެ  ހުއްދަދެއްވާފައިކަމަށާއި  ވަނީ  ކައުންސިލްއިން

  މަސައްކަތް ވާނެގޮތަށް  ފަސޭހަ  ވީހާވެސް ސަރުކާރަށް އުދަނގޫނުކޮށް ސަރުކާރަށް  ކުރިޔަށްމިދަނީ  މަސައްކަތް އިންކައުންސިލް  ސިޓީ

 މާލެ ހުރެ އިސްވެ  ސ ލިޙް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ރައީސް ނަމަވެސް. ވިދާޅުވިއެވެ އައިފާން އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކުރައްވަމުންކަމަށް

  ރައީސް މައްސަލާގަ  ހުޅުމާލޭގެ  އަދި  ޖެހޭނެކަމަށާއި  ހުއްޓަން ޖެއްސުން ކުރައްވާ ރައްޔިތުންނަށް ސިޓީ  މާލެ  އަދި  ކައުންސިލް  ސިޓީ

  އައިފާން  އަޙްމަދު  ރކައުންސިލަ  ނުދެއްވާކަމަށް  އެއްބާރުލުން  ސ ލިހް  މުހައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސް  ފާހަގަވީ  ލިޔުއްވާގެން  ސިޓީ  އޮފީހައް

  ގޮތުގައި  ތަނެއްގެ  ބ ހިޔާވަހި  ރައްޔިތުންގެ  ގުޅީފަޅު  މަތިން  އެދުމެއްގެ  ބޮޑު  ވަރަށް  ރައްޔިތުންގެ  ންއިތުރު  މީގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ

  ކަމަށާއި  ދެއްވާފައި  އެޅުމަށް ބަދަރެއް  ވިޔަފާރި  ކުންފުންޔަކަށް  ބޭރު ވަނީ އެތަންވެސް ފޮނުވިކަމަކު  ސިޓީ އޮފީހަށް ރައީސް  ހެދުމަށް

  ބޭފުޅަކު   އޭއިން.ޖި.އެލް  ބޭފުޅުންނަށް  ކޮށްފައިވާ  އައްޔަން  ސ ލިޙް  މުހަމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސް  މިނިސްޓަރުންނަށާއި  ކެބްނެޓް

 މީގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ އައިފާން  އަޙްމަދު ކައުންސިލަރ ޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ތަމްރީންކޮށްދެއްވުމަށް  ޤާނޫން  ލާމަރކަޒީ ގެންގޮސްގެން

  ހިތާމަކުރަން  އުންމީދުކުރިކަމުގައިވިޔަސް  އެހީތެރިވާނެކަމަށް  މިސަރުކާރުން  ކުރުމަށް  ތަންފީޒު  ބާރުތައް  ޤާނޫނުގައިވާ  ލާމަރކަޒީ  އިތުރުން

  މުޅި ގައި ސިޓީ  ލިބިފައިވާ  މިނިސްޓްރީން ޕްލޭނިން. ވިދާލުވިއެވެ  އައިފާން އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަންނުވުންކަމުގައި އެގޮތަށް  ޖެހުނީ

  ބަދަލުކުރުމަށް  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ޕެލޭންވެސް  ޔޫސް  ލޭންޑް އަދި  ވާހަކަ  ބޭނުންވާ  ސައްކަތަށްމަ  ބުރިޖުގެ  ސަރަޚައްދު  ސިނާއީ  ވިލިމާލޭގެ

 މިއަދާހަމަޔަށް  އެބިންތަކަކީ  ކަމަށާއި  ރެވިފައިކުއްޔަދޫކު  ވަނީ  ސަރަހައްދުތައް  ސިނާއީ  ބައެއް  ވިލިމާލެ  ކުރިން  މީގެ  ކަމަށާއި  ދަންނަވާފައިވާ

  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިން.  ވިދާޅުވިއެވެ  އައިފާން  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ބިންތަކެއް  އަންނަ  ކުލިދައްކަމުން  އަދި  ބޭނުންކުރައްވަމުން
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  ގޮތަކަށް  ފަރުވާކުޑަ  މިހާ  ނެތްކަމަށާއި  ވާހަކައެއްވެސް  ދެއްވާނެކަމުގެ  ބަދަލެއްވެސް  އެކަމުގެ  އެރައްޔިތުންނަށް  ގައި  ސިޓީ  ފޮނުއްވާފައިވާ

  .ވިދާޅުވިއެވެ  އައިފާން އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމެއްކަމުގައި  ކުރަންޖެހޭ ހިތާމަ  ވަރަށް އޮތުމަކީ  ފޮނުއްވާފައި  ސިޓީ

 

  އަތޮޅެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި، ސިޓީއެއްގައި  ކުރާގޮތަކީ ތަސައްވަރު ނިޒާމްގައި ލާމަރުކަޒީ ވިދާޅުވީ އައިފާން އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ

  ހައްގުވާ  ވ ޓް  އެތަނަށް،  މީހުން  ދިރިއުޅޭ  އެތަނުގައި  އަހުލުވެރިން  އެތަނެއްގައި  ޕްރޮޖެކްޓެއްވިޔަސް  ކުޑަ  ނުވަތަ  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ބޮޑު

  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ  އެކަށައެޅިފަކަމަށް މިވަނީ  ކައުންސިލްތައް  ލ ކަލް ކުރުމަށްޓަކައި  މިކަންތައް  އަދި ހ ދުން  މަޝްވަރާ މީހުންގެ

  ލ ކަލް  އޮންނަ  އެތަނެއްގައި  އާއްމުންނާއި  ދިރިއުޅޭ  އެސަރަހައްދެއްގައި  ވަނީނަމަ  އަޅާކަމަށް  ބުރިޖު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް

  ޕަބްލިކް  އެކަމުގެ  ޖެހޭނެކަމަށާއި  ލިބެން  ސިލަށްއެކައުން  މައުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  އެކަމެއްގެ  އަދި  މަޝްވަރާކޮށް  ކައުންސިލާއި

  ކަމަށް ބޭނުމެއްނެތް  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  ނިޒާމުގެ  ލާމަރުކަޒީ  ނަމަ  ވަނީ ނޫންކަމަށް  އެހެން  ކަމަށާއި  ހިންގަންވާނެ ކޮންސަލްޓޭޝަންސް

  ފޮލ  އިޖްރާއަތްތައް  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުގައި ގެންދިޔުމަށް ކުރިޔަށް  މިކަންތައްތައް. ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

  ތަޢާރަފްވެގެން  ނިޒާމެއް  ލާމަރުކަޒީ  ތެރެއިން  ކައުންސިލް  ކަމަށާއި  ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ސްޓެޕްސްތަކެއް  ޖެހޭ  ކުރަން

  ކޮށިކަމަށް  ވަރަށް  ގޮތް  އަމަލުކުރައްވާ ސަރުކާރުން  މައި  ޖެހޭކަމަށާއި  ފަރިތަވެވަޑައިގަންނަވަން  ވުޒާރާތަކުން  ދައުލަތުގެ  އަންނައިރު

  ޒ ންއެއް  އިންޑަސްޓްރިއަލް  ވިލިމާލޭގައި  ކުރިން އައުމުގެ  ކައުންސިލެއް  ލ ކަލް.   ވިދާޅުވިއެވެ ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

  ދިރިއުޅުމާއި  އާއްމުންގެ  އެތައް  އެދާމަސައްކަތަކީ  އެތަނުގައި  މިހާރު  އަދި  ކުރައްވާކަމާއި  މަސައްކަތް  ކުއްޔަދެވިގެން  ތަޢާރަފްކުރެވި

  ސަރަޚައްދު ސިނާއީ ބިނާކުރުމަށް  ބުރިޖު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް  އޮތް  ގުޅިފައި

  ހަދާނެގޮތެއް  ވިޔަފާރިއަށް  އެބޭފުޅުންގެ  ބޭފުޅުންނާއި  އްވާއުޅު  އެތަނުގައި  ކުރިން  ފޮނުއްވާއިރު  މުރުއަ  ސިފައިން  ސިޓީއެއްގެ  ބޭނުންވެގެން

  ފައިނުވާކަމަށް  މަޝްވަރާކޮށް އެކު  ކައުންސިލާއި ސިޓީ ހަމަޔަށް މިއަދާ ވަނީ  ސަބަބަކައް  ނެތް  އެހަދާނެގޮތެއް  ޖެހޭނެކަމަށާއި  އޮންނަން

، އެމް.ޕީ.ޕީ  އަކީ މެޖ ރިޓީ އަދި ޕީ.ޑީ.އެމް  އަކީ މައިނ ރިޓީ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ތިޙްފާ  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

  ނަމަވެސް ކަމަށާއި  ވާނެ  ކުރިމަތި އުދަނގޫތަކެއްވެސް ކަމަށާއި ހުންނާނެ  ތެރޭގައި  ދެޕާޓީ  ތަފާތުވުންތަކެއް  ޚިޔާލް  އޮތުމުން  މިގޮތަށް

  ލޭންޑް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ނެކަމަށްނުވާ  ގެންގޮސްގެން  ކުރިޔަށް  މަޝްވަރާނުކޮށް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ

  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިން  ޒިންމާ  ފާސްކުރެއްވުމުގެ  މިޕްލޭން  އަދި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިން  ވަނީ  ޕްލޭން  ޔޫސް

  ތައްޔާރުކުރުން  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް  ޖެހޭ  ތައްޔާރުކުރަން  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  އެއްގައި  ސިޓީ  ފޮނުއްވާ  މިނިސްޓްރީން  ލިބިފައިއޮންނައިރު

  އެންމެ  ދެއްކުމަކީ  ވާހަކަ  ލިބޭގޮތަށް  އިންޕްރެޝަންނެއް  ކަމުގެ  އުޅޭ  ހިންގަން  ކަންތައްތަކެއް  ފުރިހަމަނުކޮށް  އެއިޖްރާއެއް  ކަމަށާއި
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  ކުރުމަށްޓަކައި  ތައްޔާރު  ޕްލޭން  ޔޫސް  ލޭންޑް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ޙްފާތި  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ގޮތްނޫންކަމަށް  އިންސާފްވެރި

  ކުރެވި ޔައުމިއްޔާ  މިޕްލޭންއަކީ  ޓައިޕްކުރެއްވިކަމަށާއި  ކޮމެންޓް  1026  އެކަނި  ސައިފް  ކައުންސިލަރ އަދި  ކޮމެޓް  މީހުންގެ  އެތައްސަތޭކަ

  ޔޫސް  ލޭންޑް   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ފަހު  ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް  ދާއިރާއެއްގެ  ފުޅާ  ނެތްވަރުގެ  ކުރެވިފައި  ލެވެލްއެއްގައި  ލ ކަލް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ސިޓީ  ބަދަލުތަކެއް  ފޮނުއްވުމަށްފަހު  ކޮމެންޓެއް  މިނިސްޓްރީން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ޕްލޭނެއްކަމަށް

  ޔޫސް  ލޭންޑް  މިހާރުގެ  ނޫން  ގޮތަކަށްވެސް  ސިފަކުރައްވާފައިވާ  ވެސްނަމަ  ސްދެވޭނެގެނެ  ބަދަލުތައް  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ލަފާވާ  ކައުންސިލަށް

  ސަރަހައްދަ  މާލޭގެ  ނުހިގާކަމަށާއި  މަސައްކަތް  ޕްލޭންގެ  ޔޫސް  ލޭންޑް  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ކަމަށާއި  އެކަށައެޅުއްވިފައިވާ  ޕްލޭން

.  ވިދާޅުވިއެވެ   ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމަށް  ނުވާނެ  ވިގެންބުނެ  ސިފަވާގޮތަކަށް  އުޅުއްވާކަމަށް  ބަހާލަން  ވާތަންތަނުގައި

  އުޅުއްވެވީ  ބޭނުން  ބަދަލުކުރަން  މަސައްކަތްތައް  ސިނާއި  ވ ކްޝްޕްތަކާއި  ހުރިހާ  ތެރޭގައި  މާލެ  ހަގީގަތުގައި ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ

  ވަނީ އެތަންވެސް ބަލައި ޚާލަތައް މިހާރުގެ މަތިން  ދުމުގެއެ  ސަރުކާރުގެ  ބިނާކުރަން  ބްރިޖް  ނަމަވެސް ޒ ންކަމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް

  މިކަމަކީ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި ދެވިދާނެ ވެސް  ވިލިމާލެ. ވިދާޅުވއިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ ކަމަށް  ދެއްވާފައި މިހާރު

  ކަމަށާއި  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ވާނީ  ކުރައްވަން  ސައްކަތްމަ  މިބާވަތުގެ  ކަމަށާއި  ކަމެއްނޫން  ޖެހޭ  ކުރަން  އަމުރުވެރިގޮތެއްގައި

  ނޫންކަމަށް  ކުރާގޮތެއް ތަސައްވަރު  ނިޒާމް  ލާމަރުކަޒީ  ދެއްވުމަކީ  ތެރޭގައި  ދުވަސް ފަސް  ކަނޑާފައި  ބިމެއް  މިވަނި މިވަނިތަނެއްގައި

  .ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

   

  ފުރުސަތެއް  ތަރައްގީވުމުގެ  އަދި  ފުރުސަތެއް  ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  ވިލިމާލޭގައި  މިސަރުކާރަކުން  ޝުކުރުކޮށް  ވާހަކަޔަށް  ސައިފްގެ  ކައުންސިލަރ

  ކުރެއްވުމަށް  ރެޕްރެޒެންޓް  ރައްޔިތުން ކައުންސިލް  ސިޓީ  ކަމެއްކަމަށާއި  އޮންނަ  ނަމެއްގައި  އުސޫލަކީ  ލާމަރުކަޒީ  ނުދެއްވާނެކަމަށާއި

  .ވިދާޅުވިއެވެ ރަޝާދު ސަޢީދާ  ކައުންސިލަރ ކަމަށް  ނުހިގާ  ބާރެއް  އެއްވެސް  ސިލްގެކައުން  ންކަމަކުވިޔަސްއި

 

  އޮނާކުރަމުން  އެކު  ފަރުވާތެރިކަމާއި  ދަނީ  ސިޓީތަކަށް  ހުރިހައި  މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިން  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  މާލެ  ފެށުނީސްސުރެ  މިދައުރު

  ނުވާނެކަމަށް  ކަޑައެޅިގެން  އޮތުމަކުން  ދަންނަވާފައި  ކަނޑައެއެޅުމަށް  ބިން  ސިޓީގައި  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި

  ބިން  ފަދައިން އެދިލައްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ ޝުޖާޢު  އިބްރާހީމް  ކައުންސިލަރ.  ވިދާޅުވިއެވެ ޝުޖާޢު  އިބްރާހީމް  ސިލަރކައުން

  އޭގެތެރެއިން  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ބަލަންޖެހޭނެ.  ޖެހިދާނެއެވެ  އުފުލަން  ލްއިންކައުންސި  ސިޓީ  ބުރައެއް  ބޮޑު  މާލީ  ކަނޑައަޅުއްވާފިއްޔާ

  ކުރުމަށްފަހު  ރިއާއަތް  ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން  ދޭންޖެހޭނެ  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ބަދަލުގައި  އަދި  ބުރަތަކާއި  ޖެހޭނެ  އުފުލަން  ތުންމާލީގޮ
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  ކައުންސިލަރުން  މިހުށަހެޅުމަށް  އަދި.  ހުށަހެޅުއްވިއެވެ  ކައުންސިލަށް  ޝުޖާޢު  އިބްރާހީމް  ކައުންސިލަރ  ކަނޑަނޭޅޭނެކަމަށް  ނޫނީ

 .ވާހަކަކުރުކުރެއްވިއެވެ އުންމީދުކޮށް  ވާނެކަމަށްތާއިދުކުރައް

 

  އަންގަވައި  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިން  އަންނަކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަމުން އަދި  ކުލިއްދައްކަމުން  ކުރީސުރެ  ވަރަށް  ސަރަހައްދުގައި  ސިނާއީ

  އެއެރޭންޖްމެންޓްސްތައް  ނުވިސްނައި  އެކަމަށް  ކަމަށާއި  ދެއްވަންޖެހޭނެ  ބަދަލުވެސް  އެކަމުގެ  ވަނީނަމަ  ނަގާކަމަށް  އަތުން  އެމީހުން  އެތަން

  ނުވާނެކަމަށް  ޅުއްވާގެންކަޑައަ  ބިމެއް  އެގޮތަކަށް  ވަނީނަމަ  ގޮތެއްނުނިންމާކަމަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ދެވޭނެގޮތެއް

  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ކަމަކު ޖެހިވަޑައިނުގަންނެވި  މިނިސްޓްރީން  ޕްލޭނިން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

  ދެއްވާނީ  އަދި  ކިހާވަރެއްކަމަށާއި  ދެއްވާނީ  މީހަކަށް  ކޮންމެ  ބަދަލުގައި  އަދި  ތިއްބެވީ  އެތަނުގައި  މީހުންތ   ކިތައް  ޖެހޭނެކަމަށާއި  ޖާމިނުވާން

  ވަރަށް ދަށުގައި މިނިސްޓްރީގެ  ޕްލޭނިން. ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ ކަމަށް  އެނގެންޖެހޭ  ކޮންފަރާތަކުންކަން

  ޕްލޭނިން  ގުޅިގެން  މިމަޢުޟޫއާއި  ށާއިކަމަ  އޮންނަންޖެހޭނެ  އެރޭންޖްމެންޓްސްތަކެއް  އަލްޓަނޭޓިވް  ހުރީމަ  ދަށުގައި  ބެލެމުގެ  ބިންތަކެއް  ނަގި

  އަމުރަކުން ހަރުކަށި  ހިކި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ  ޖެހޭނެކަމަށް މަޝްވަރާކުރަން  އެކީ  މިނިސްޓްރީއާއި

  ކުރުންކަމަށާއި  ލާމަރުކަޒީ  ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ބޮޑު  އެންމެ  އޮތީ  ވިދާޅުވިއެފައި  ޖުމްހޫރިއްޔާ  ރައީސުލް  ކަމަށާއި  ނުނިމޭނެ ކަންތައްތަކެއްމި

  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ   ހުތުރެއްކަމަށާއި  އަންނަ  ނިޒާމަށް  ލާމަރުކަޒީ   ފޮނުއްވުމަކީ  ސިޓީ  މިގޮތަށް މިނިސްޓަރުން  ސްޓޭޓް ނަމަވެސް

  މިބަދަލު  އަދި. ދާޅުވިއެވެވި  ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ  ދެއްވުމަށް  ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ އޮޕްޝަންސްތަކެއް  މިކަމަށް

  ކައުންސިލަރ  ޖެހޭނެކަމަށް  ސުވާލްކުރައްވަން  ކަމަށް ބަޖެޓުން  މިނިސްޓްރީންގެ  ޕްލޭނިން ނުވަތަ  ބަޖެޓުން  ކައުންސިލްގެ ސިޓީ  ދެއްވާނީ

  .ވިދާޅުވިއެވެ  ފާތިޙް  ސައިފް މުޙައްމަދު

  ބޭނުންވާނެކަމަށް  ސަރަހައްދެއް  ކިހާވަރެއްގެ  ބޭއްވިއިރު ބައްދަލުވުމެއް  އެކު  މިނިސްޓްރީއާއި  ޕްލޭނިންގ އެދިގެން  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ

  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ނިމޭނެކަމަށް  ނާރާ  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ސަރައްހައްދެއް  ސިނާއީ  ލިބުނީ  ޖަވާބަކަށް  ކުރެއްވުމުން  ސުވާލް

 ޕްރޮޖެކްޓް ފަރާތުން މިނިސްޓްރީގެ  އެބައްދަލުވުމުގައި  އަދި  ލިޔެވިފަކަމަށާއި  ވަނީ  މިއްޔާވެސްޔައު މިބައްދަލުވުންތަކުގެ.   ދާޅުވިއެވެވި

  ނަރީޝު  އަޙްމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  އެދިލައްވާފައިކަމަށް  ފަރާތުން  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ހިއްސާކޮށްދެއްވުށް  ޗާޓެއް  ގޮތުގެ  ހިނގާނެ

  ތަނެއް އިތުރުއެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވާ ބިން  ފޫޓް  300 ސަރަހައްދުން  ދާގަޑުގަޖާފައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން.  ވެވިދާޅުވިއެ

 ވިލިމާލެ ތެރެއިން ސަރައްހައްދުތަކުގެ  ސިނާއީ  އެދިފައިވަނީ  ރައްޔިތުން  ވިލިމާލޭގެ  ބައްދަލުވުމުން  ރައްޔިތުންގެ  ބޭނުންނުވާނެކަމަށާއި

 އަދި  އިތުރުކުރެވިގެން ޕްލޭންއަށް ޔުސް ލޭންޑް  ސަރަހައްދުތައް ކަމަށާއި  ކަޑައަޅުއްވައިދެއްވުމަށް  އްސަރަހައްދެ ޚާއްސަ  ރައްޔިތުންނަށް
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  މިކަންކަން ފަސޭހައިން  އެހާ ފޮނުއްވުމަކުން  ސިޓީ  ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި  ބިން މިނިސްޓަރުން  ސްޓޭޓް  ފަހު  ކުރުމަށް  އިއުލާން

  .ވިދާޅުވިއެވެ ނަރީޝު  އަޙްމަދު މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ކަމަށް  ނުވާނެ  ކަޑައެޅިގެން

 

  މައިތިރިނުވެގެން ކ ފާ  ފަހު ބަލިވުމަށް  ވާދަކޮށް  އެކު  ޝިފާއާއި ރައީސްކަމަށް ދާއިރާއިން  މާލޭ ކަމާލުއްދީން  އަކްރަމް ތެރެއިން  ޕާޓީ

  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ލިބުމަކުން  މޭޔަރކަން  މުޢިއްޒުއަށް  މުޙައްމަދު.ޑރ  ލިބުނުކަމަކު  އެމް.ޕީ.ޕީ  މެޖ ރިޓީ  ސީޓީގެ  މާލެ  އުޅޭކަމަށާއި

  ޖެހުނީ  ވާން  މިގޮތަށް  އަދި  ހުއްޓިފައިކަމަށާއި  ވަނީ  މަޝްވަރާ  ކުރިއަށްގެންދަވައި  އެކު  ކައުންސިލަރުންނާއި  6  ތިބި  މައިނ ރިޓީގައި

  ދާއިރާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ  ޕީ.ޑީ.އެމް.  ސުވާލްކުރެއްވިއެވެ  ޟަމީރު  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ އަރިހުން  ރައީސްގެ ކީއްވެގެންކަމަށް

  ރައްޔިތުންނަށް  ލިބުންކަމަކު  މެޖ ރިޓީ  އަދި  ކަމަށާއި  ނުވާނެ  ތަފާތުކުރެވިގެން  އެއްވެސް  ދާއިރާތަކާއި  ސިލަރުންގެކައުން  އެމް.ޕީ.ޕީ

 .  ވިދާޅުވިއެވެ ޟަމީރު  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  ށްއެދިލައްވާކަމަ  އަރިހުން  ރައީސްގެ  ނުކުރެއްވުމަށް  ޖެއްސުން  ގޫވާގޮތަށްނއުދަ

 

އު ސާ ކަ ތް  ން ނިއި ންސިލް ޖަލް  ންމެވި ގޮ

  ފުރިހަމަ  ޤާނޫނީގޮތުން  ގެންދާއިރު  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދޫކުރެއްވުމުގެ  ކުއްޔަށް  ބިންތައް  ހުރި  ހުސްކޮށް  ސަރަޙައްދުގައި  ސިނާޢީ  ވިލިމާލެ

 އަމަލީ  ބުރިޖުގެ  ތިލަމާލެ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދޫކުރުމުގެ  ބިންތައް  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  އިޖްރާއަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ

  ސިނާޢީ  ލުއި  ބަދަލުގެނެސް  ސަރަޙައްދަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ބޭނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ސައިޓެއްގެ  ވާރކް  ދާއިރު  އަށްކުރި  މަސައްކަތް

  އެންޑް  ހައުސިންގ،  ޕްލޭނިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ސަރަޙައްދު  ހިމެނޭ  ބިންތައް  ދޫކޮށްފައިވާ  ވިލިމާލޭން  މަސައްކަތަށް

  ކައުންސިލުން،  ގެއްލުމާއި ލިބޭނެ ބެލުންތަކާއި އެންމެހާ ބަލަންޖެހޭ ކުރިން ކަނޑައެޅުމުގެ  އެދިފައިވާގޮތަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

  ހައްލެއް މިކަމަށް  މަޝްވަރާކޮށްގެން ދެމެދު  މިނިސްޓްރީއާއި ޕްލޭނިންގ  ކައުންސިލާއި  ބެލުމަށްފަހު  ކޮބައިތ   ބުރައަކީ މާލީ  އުފުލަންޖެހޭ

  ބައިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން، ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު  އެދި  އެދުމަށް  ރީގައިމިނިސްޓް  ހ ދުމަށް

 .ފާސްވިއެވެ  މިހުށަހެޅުން  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ ވަޑައިގަތް

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.  ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:00  މިހާ ހިސާބުން

 

  



13 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ޅުން  ފު ގެންނެވި ބޭ އި ޑަ ވެރިވެ ވަ އި  ބަ

ޅުން.     ފު ންނަވާ ބޭ ގަ ރިވެވަޑައި ނު ވެ އި  ބަ

 01 މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު.ޑރ (އަހަރީ ޗުއްޓީ މޭޔަރ ) 

 02 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ( ޗުއްޓީގައިއަހަރީ  )  ކައުންސިލަރ 

 03 ޢަލީ  ނަހުލާ  އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 ނާޞިރު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ( ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި)  ކައުންސިލަރ

 05 އަބޫބަކުރު  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ( ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި)  ކައުންސިލަރ
 

މް ން މަޤާ  # ނަ

 01 ނަރީޝް  އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 02 ރަޝާދު  ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 03 އަރީޝް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 04 ޟަމީރު  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 އައިފާން  އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝީދު ނިޒްލީ  ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ކައުންސިލަރ

 07 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08 ސަލީމް  ޢަލީ ޝަމްނާޒް ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 09 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ ކައުންސިލަރ

 11 ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 ނާޡިމް  ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 ޝުޖާއު  އިބްރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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އްޒަފުން  ވަ ހެއްޓެވި މު ލެ ރެޓޭރިއެޓް ބެ ކް     ސެ

 

ރުކުރީ      އްޔާ އްޔާ ލިޔެ ތަ އުމި  ޔަ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2022 މާރިޗް 16

ން މަޤާމް  # ނަ

މުޖުތަބާ ޖަލީލްއަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް    01 

މް ން މަޤާ  # ނަ

 01 އައިޝަތު އިރާޝާއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް  އެސ 

 02 މުޤްޞިތު ޒުބައިރު އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  އެސ ސިއޭޓް


