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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    52  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 މެއި CRJ-04/2022/52 : 18 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:30 ފެށުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

     10:30 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    51  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މެއި  11 .2

 ފާސްކުރުން.ޔައުމިއްޔާ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ   އިންދުމުގެ" ގަސް ލައްކަ 1"ހިންގޭ  ސިޓީގައި މާލެ  އެކު ަބއިވެރިވުމާއި އްޔިތުންގެރަ

 އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާ ކުރުން. 

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  52ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 އެޖެންޑާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ   52  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ   އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 13ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    51  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މެއި   11 .02

 ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ  

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  51  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  11

 ނެތުމުންގެންނަން  އިސްލާހެއް    އެއްވެސް   ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއް މަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  51  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  11

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  14ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  އެންމެ   ގުޅޭ   މަސައްކަތްތަކާ   ޕްރޮގްރާމްގެ   އިންދުމުގެ "  ގަސް   ލައްކަ   1"   ހިންގޭ   ސިޓީގައި   މާލެ   އެކު   ބައިވެރިވުމާއި   ރައްޔިތުންގެ .  3

 . ކުރުން   ހިއްޞާ   ކައުންސިލަރުންނާ   އަޕްޑޭޓް   ފަހުގެ 

 

ވިދާޅުވީ   މޭޔަރ  ގެންދާރިޔާސަތުން  ކުރިއަށް  ކައުންސިލުން  އޮތީ  އެޖެންޑާގައި  ސްމަސައްކަތްތަކުގެ    މިއަދުގެ  ޓްރަޓެޖިކް ތެރެއިން 

މްކަމަށާއި މި ދުމުގެ ޕްރޮގްރާލައްކަ ގަސް އިންލެ ފެހިކުރުމަށްޓަކައި އެއް  ޝްރޫއުކަމުގައިވާ މާނޭ އެއް މައި ހިމެއެކްޝަން ޕްލޭންގަ

އަ ެބހޭ  ޕްރެޒެޕްޕްރޮގްރާމްއާ  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހިއް ހިއްންޓޭޝަނެއް ނޫނީ މައުލޫމާތުޑޭޓް  އެކަމާ ގުޅޭ ސާކުރުން  ސާކުރުމަށްފަހު 

ކުރުމަށްޓަކައި   ތްތެރިއުއަކީ މާލެ ޒީނަލުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަޝްރޫ ތެރޭގައި މަޝްވަރާކޮށްލާ ވާހަކަދައްކާއުންސިލަރުންގެގޮތުން ކަ
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ކުރުމަށް ފެހި  ކުރިމާލެ  މުހިޓަކައި  ވަރަށް  ހިމެނޭ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ގެންދާ  ވިދާޅުވިއެވެ. އަށް  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް  އްމު 

ކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ސާކޮޅެއް ހިއްގެ މައުލޫމާތު  އިރު ދިޔަ ގޮތުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއްއަށް އައިމުން މި މަސައްކަތް މިއަދާ ހަމަހެންކައެ

ވި ޕްކަމަށް  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް  ކަންގެލޭދާޅުވިއެވެ.  މަސައްކަތްތައް  އެކި  ހަވާލުކުރެއްވިއި  މަސައްކަތް ރު  އުންސިލަރުންނާ  މި 

އަްބދު ކައުންސިލަރ  އްަބދުهللا ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމުގައި  ދަށުން ނާސިރުهللا ނާސިރުއާ  ެބލުމުގެ  ގެ 

 އް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޕްޑޭޓެޓީމުނެގިފައިވާ 

 

ވިދާޅުވީ އެއްލައްކަ އްޞާކޮށްދެއްވަމުން  ޝަރީފް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހިވް އަޙުމަދު  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓި 

ޅެއް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވާ ތު ކޮވުނު ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާގަސް ޕްރޮގްރާމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެ

 ން ހަވާލުކޮށްފަ އޮތްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުއެކްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްޓްރަޓެޖިކް  

މާލޭގެ ޅި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ަބއިތަކުގެ ތެރޭގައި  މު.   ވިދާޅުވިއެވެ ކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށްކޮމެޓީގެ ެބލުމުގެ ދަށުން މަސައް

ދާ ލީގެ ގަސްތައް އިން މެމަގުތައް ފެހިކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ތެރޭގައި މޭވާ އަޅާ ގަހާއި ހިޔާ ދޭ ޮބޑެތި ގަސްތައް އަދި މާމެލޭ

ެބ އާއި ވިލިމާލޭގައި ނާސަރީ ހެދުށް ވިދާޅުވިއްޓުން ހިމެނޭ ކަމަ ލެހެހައްދާ  ޕްރޮގްރާއެވެ. މާލެ  މެނޭ ންވެސް ހިދުމް އޮފީސް ހެމާއި 

ޕްރޮގްރާމްގެ މުޅި  މަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ރޭވިފައިވާ ކަވެސް ހަދާ ގޮތަށް  ތުރުން އެއްޗެހި ރައްކާތެރި ކުރާގޮތަށް ގުދަނެއްކަމަށާއި އޭގެ އި

ދެކޮމެޓީގައި    އަމާޒް ކުރަންޖެހުނީ  ަބދަލު  ޕްރޮގްރާމަޝްވަރާކޮށްފަ  ގޮތަކަށް  މަމެހެއްޓެނިވި  ގޮތަކަށް މްގެ  ހިންގޭނެ  ސައްކަތްތައް 

ދެމެހެ ނަމަވެސް  އިންދުނު  ގަސްތައް  ކަމަށާއި  އިންހަމަޖައްސަން  ގަސްތައް  ގޮތަކަށް  ރ ލްކުރަމުންއްޓެނިވި  ގޮތަކަށް ދާ  ގެންދެވޭނެ   

މްއަށް އާއެކު ޕްރޮގްރާންނަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި ހަމައެދަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެންަބރުޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދުތައް ަބ

ސައްކަތް ކުރުންވެސް  އިންދާ ހެއްދުމުގެ މަން ގަސްއް ނަގައިގެބިންތަރަށުން ދަނޑުއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަމްރީންކުރުން ރާބޭނުންވާ މީހުން  

ކަމަށް ވި އޭގެ ހިމެނޭ  އިންދުމުގެ ތަންތަނާއި   އިތުރުން ދިރިއުޅޭ ދާޅުވިއެވެ.  ، ހުސްބިންތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައިވެސް ގަސް 

 ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން މް ހިންގުންވެސް ހިމެނިގެންޝައުޤްވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާ

މިއީ މައިގަނ   އް ހިންގާ މާލޭގްރާމްތަ ޕްރޮޭބރުން ގަސްހ ދުމުގެ   ކަސިޓީގައި ގަސްތައް އާލާ ކުރުން  ންތައްތައް ޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނޭ 

ން ޭބރުން ، ރާއްޖެއިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ގަސް ގެނައުންނޭ ކަންތައްތައް ކިޔައިދެއްވަމުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޓައިމްލައިން ތެރޭ ހިމެ

ގެނައުން، އިންދުން  ގަސް  ގަސް  މަގުގައި  ތަކުރުފާން  ޓައިމްލައިހިމެ  ޮބޑު  ހަދާފައިވާ  މިއަހަރަށް  މިއީ  ކަމަށާއި  ކަމަށް ންއެއް  ނޭ 

، އޮފީސް ތައްޔާރުކުރުން، މަޖީދީ މަގުގައި ގަސް އިންދުން، އައުޓްލެޓް ން ސާ ރަނި ހިނގުމުގައި ގަސްއިންދުާބއައިވިދާޅުވިއެވެ. ކަނ
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މުގެ މަސައްކަތް އަހަރު ތެރޭ ހ ދުވެސް މިނޑު ިބމެއްންސިލަށް ދަމުލަށް އަދި އަށްޑުއަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ކައުއްތައް ފ ވުން، ދަތުރުހުޅު

ވެސް މިއަހަރު ތެރޭ ދަތުރުތައް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ތަކަށްން ރަށްހެޭބރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ އެ  ހިންގާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖެއިން

ތަމް މީހުން  ނާސަރީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ވިލިމާލޭ  ކުރުން  މިއަރީން  އެއީ  މަސައްކަތްތައްތައްޔާރުކުރުން  ހުރި  ޓާގެޓްކޮށްފަ  ކަމަށް ހަރަށް 

މިހާތަނަށް މަ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކިޔައިދެއްވަމުކުރެވުނު  ެބންކޮވިން  ސައްކަތްތައް  ރާދާޅުވީ  ގަސްތައް  ގިނަ  ދެހާހަށްވުރެ  އްޖެއަށް ކުން 

  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގަސްތައް ގެނެވިފައި ހުންނާނީ މިކަމާނޭގެ ގަސް ހިމެފަނަރަ ާބވަތެއްގެނެވިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި ތަފާތު  

ފެށުމުގައި އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީއާއެކު ވިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްރޮގްެބހޭ ފަންނީ ޭބފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެ ވެސް    ރާމް 

އި ލޭ ސިޓީގަ ދައިގެން މާ ޅަކު ހ ގެ ދެއްވި ލަފަޔާއެކު އަދި އިތުރަށް ފަންނީ ޭބފުމަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޭބފުޅުން

ނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފ އްމުލައްސިޓީން ދެހާސްގަހުގައި ވެލިޮބނޑި ަބނދެ މިހާރު ތްތައް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެދުމަށް ރަނގަޅު ާބވައްހެ

އް އަނުބ ކަމަށާއި އްމުލަވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ތޭރަ ސަތޭކަ ގަހަކީ ފ ގެންނަން ތައްޔާރުވެ ވަރަށް އަވަހަށް މާލެ ގެނެ

ން އިން ސަތޭކަ ޖަނުބރ ލް ގަސް ގެނައުމަށް މިހާރު ދާޅުވިއެވެ. އައްޑު ސިޓީގެ މީދޫމަށް ވިރު ކަހުރީ ޖަނުބރ ލް އަދި ފޭާބކީ  ދެން  

ހުރި ވެފަ  ވަރަށް އަރެޑީ  ރާއްޖެއިކަމަށާއި  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އަންނާނެ  މާލެ  ޭބވަހަށް  ދުއިން  ދުއިސައްތަ ސައްރުން  ކަނދުރު  ތަ 

ގެން ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ކާ ހަވާލުކޮށްނައުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ަބޔަންސާސް އަނުބގަހާއި ފަންސާސް އެވަކާޑ  ގެފަ

 ވެ. ނުވަދިހަ އެއް ރުއް މިހާރު ލިިބ ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

ގަސް ކޮމިޓީއިން ކުރައްވަމުންގެންދަނީ ވަރަށް ުބރަ މަސައްކަތެއް ކަމާއި ނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ  ލިުބ

އެއީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ހިތްހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރަށްވާ ގަސް ކޮމިޓީއަށް 

ރާޅާ އަޅާ ސަރަހައްދުގައި   އެދިލައްވާފައިވަނީރފް ކުރާ ޒުވާނުން  ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ. އަދި އާރޓިފިޝަލް ީބޗްގައި ސާ

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ  ޮބޑަށް އިންދުމުގައި ކަމަށް ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   އްޒާތުގެ ގަސްތަ  ކުރެދި، ކާނި އަދި މަގޫ ފަދަ އަތިރިމައްޗާގުޅޭ

ޓީއިން ސަމާލުކަން ދީފައިވާތީ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއް ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން މޫ ދެމިގެން ނުދާފަދަ ގަސްތަކަށް ގަސް ކޮމި

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ގަސް ކާނާ އަދި ވެލި ގަންނަން ކައުންސިލުން   މީގެ އިތުރުން   ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި   ކުރިއެރުމެއް  ޮބޑު  ވަރަށް  ލިުބނު  ކައުންސިލަށް  މި  ހުރުމަކީ  ފާހަގަ ލިެބން  ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު  ކަމުގައިވެސް  ކާމިޔާީބއެއް 

 ވިއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު މި ކާމިޔާބީތަކަށް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށްވެސް ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޝުކުރު ދެންނެ
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ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ   އްޕްރޮގްރާމެއް ނަމަވެސް އިންދަން އުޅޭ ގަސްތަލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމަކީ ރަނގަޅު    1

މަގަށް ވާގޮތަށް އިންދުމުން މުޅި މަގުތަކުގައި ޖަނުބރ ދު ގިނަވެ ހަޑިވާނެ   އްރަޝާދު ދެންނެވިއެވެ. ސަަބަބކީ ޖަނުބރ ދު ފަދަ ގަސްތަ

ވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަގުމަތީ މިހުންނަ އޮފިއެލޭ ފަދަ ޮބޑެތި ގަސްތަކުން ގޭގެއާއި ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ފާހަގަކުރެއް

 އާންމުންގެ ވަރަށް ޮބޑު އެދުމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ހަޑިވަމުންދާތީ އެފަދަ ގަސްތައް ނައްތާލުމަކީ އްފުރާޅުތަ

 

ޕްރޮގްރާމެގަސް   ކުރާ  ތާއީދު  ވަރަށް  ދާ   އްޕްރޮގްރާމަކީ  ކުރިއަށް  ާބރަށް  ޕްރޮގްރާމް  މި  އުފާވާކަމުގައި ކަމާއި  ވަރަށް  އެކަމާމެދު  ތީ 

.ޖީ.އ  ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާގުޅިގެން ޕަްބލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ހ ދުމަށް އެންވާރަމެންޓަލް އެން

ގެ އި ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު އެޭބފުޅުންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެތަނަނެއްގައި އާންމުކޮށް އުފެދޭ ނުވަތަ ހެދޭ ާބވަތުތަކާ

 ވީގަސް އިންދުން މުހިންމު ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ދެންނެވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއް

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަ އިތުރުން  އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ  ކައުންސިލަރ ސައިފް  ކަމަށް  ދެކޭ  ކަމުގައި  މަދު ޙު ރަނގަޅު ވާހަކައެއް 

މޫ ވަރަށް ޮބޑަށް ފެތުރޭ ވަރަށް ަބލި ގަހެއްކަމާއި، ނަރީޝް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން ކުރިން މާލޭގައި އިންދާފައިމިވާ އޮފި އެލޭ ގަހަކީ  

ވެސް ގަސް ކޮމިޓީއިން ނަރުދަމާ އަދި އާންމުންގެ ގެދޮރަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ފަދަ ގަސްތައް އިޚްތިޔާރު ކުރަށްވައިގެން މި ޕްރޮގްރާމް ނަމަ

ށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް އެހީ ހ އްދަވާ މި މަސައްކަތް ރަނގަޅަ ތކުރިއަށް ގެންދަމުންދާ

 ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވާހަކަފުޅު ނިންމާލިއެވެ.ރާކަމުގައި ދަންނަވާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކު

ގައި ގަސް ކޮމިޓީއިން އިންދަމުންގެންދާ ގަސްތައް ހެދެމުންދާވަރަކަށް ކުރިން އިންދާފައިވާ އޮފި އެލޭ ފަދަ ގަސްތައް ނައްތާލަމުންދާނެ ކަމު 

ކައުންސިލަރ   ކަމުގައި  ކަމެއް  ވާނެ  އުނދަގޫތަކެއް  އެހެން  އޭގެ ސަަބުބން  ނައްތާލުމަކީ  ގަސްތަކެއް  އެހުރިހާ  ވަގުތުން  މިހާރު  އަދި 

 ވިދާޅުވިއެވެ.   ނާސިރުهللا ދުއަްބ

ނާސިރު ވިދާޅުވިފަދައިން ގަސް އިންދުމަށް ވެލި މިހ ދަނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކުން އުކާލަން ޖެހޭ ވެލި هللا ކައުންސިލަރ އަްބދު

ދި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިފަދައިން  ކަމުން އެޭބފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑު ފަސޭހައަކަށް ވެގެންދާ ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަ 

ިބމުއަޑީ ފެތުރި ަބއިވަރު އިމާރާތްތަކަށް ގެއްލުންވެ އަދި ޑ ޓުޑ  ގައި ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއިރު ަބއިވަރު   އްއޮފިއެލޭ ގަސްތަކުގެ މޫތަ

މިސާލަކަށް ޕީޓްރަލް ކައިރި އިންނަ ގަހުގެ ސަަބުބން ކައިރީ ގޭގައި ހުރި   ޝަކުވާއެއް ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޭބފުޅުންގެ  

ޭބނުންނުކުރެވޭ ހިސާަބށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި އަދި އެހިސާުބ ހުރިހާ ޭބފުޅުން އެ ނަންގަވާދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމުގައި މޭޔަރ  ތަށިވެސް  ފާގަނަ  



6 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ނަގަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ ހ އްދަވާ ގަސް    އީ.ޕީ.އޭގަސް ނެގުމުގެ ކުރިން   ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  

އެކަނީ ނޫނީ ގަސް ނުނެންގެވޭނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ގަސް ނަގާފިނަމަ އޭގެ ަބދަލުގައި ގަސް ޖަހަން ޖެހޭނެ ކަމުގައިވެސް  

ޓަށް ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް ކުރާކަމެއް ނޫންކަމާއި އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ނޑަން ޖެހިގެން ކެނޑުމަކީ ތިމާވެއްކަމޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ގަހެއް  

އެން.ޖީ.އ  ތަކުން ވެސް ޕޮސިޓިވް ގޮތެއްގައި ދެކިގެން   ފަސޭހަކޮށްދޭން ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި އީ.ޕީ.އޭ އަދި އެހެނިހެން އެންވާރަމެންޓަލް

 މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެންމެން އެއްަބއިވެގެން މި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި

  

މިކައުންސިލްގެ ބޭނުންތަކަށް ދަނޑުގޮވާން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް، އަހުމަދު ޝަރީފްގެ ޕްރެސެންޓޭޝަންގައި ަބއެއް ރަށްރަށުން  

ބިންތައް ހ ދަން ޭބނުންވާކަމާއި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށްރަށުގައި ކައުންސިލްތަކުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް މި ޖަލްސާ  ކުރުމަށްޓަކައި  

ސާފު ޭބފުޅުން  އެ ޭބނުންވާ  ކުރަންަބއްލަވާ  މޭޔަރ  ޑެޕިޔުޓީ  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް  އެކަން  ޖަމިއްޔާ  ތީ  ަބއެއް  އަދި  ދިލެއްވިއެވެ. 

ތްތަކަކީ ޖަމާއަތްތަކުންވެސް ގަސް ޕްރޮގްރާމްގައި އެހީތެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާތީ ގަސް ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން މިކަންކުރާނެ ގޮ 

ށް ލިިބގެންދާނެ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމުގައި ކޮަބއިކަން ވެސް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ ޕްރޮގްރާމްއަ

 ވާހަކަފުޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.   

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ކުރެއްވި ދެވެނަ ތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމުން އެޭބފުޅުންނާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި އްޔާޖަމި

  ޖަވާުބދެއްވިއެވެ. ނާސިރު هللا ކައުންސިލަރ އްަބދުސުވާލާ ގުޅިގެން 

އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުންވެސް މި ޕްރޮގްރާމްގައި ަބއިވެރިވާން ޭބނުންފުޅުވާނަމަ ަބއިވެރިވުމަށް މޭޔަރ ދައުވަތުފުޅު އެރުވި 

އަދި ގަސް ހަދިޔާ ކުރަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގަސް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ ކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ. އަދި އެ ގަސްތަކަކީ ޖެހޭ 

 ކަހަލަ ރަނގަޅު ގަސްތަކެއް ކަމުގައިވާނަމަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބޭނުންކުރައްވާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ހޭތ  ެބއްލެވުމަވަނީ ކޮމިޓީގައި ިބން ލިބެންހުރި ޮބޑެތި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ިބން ލިޭބނެ ގޮތް ހަމަޖެ

މޭޔަރ ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ސުވާލާ ގުޅިގެން ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވެ އަޙުމަދު ޝަރީފް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ 
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ކަމުގައިވެސް ސީނިއަރ ކައުންސިލް   ޖަވާުބދެއްވިއެވެ.  އަދި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެކަން ހުށަހެޅުމުން ކުރިއަށް ދާނެ 

 އެގްޒެކެޓިވެ އަޙުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާ އެއްގޮތަށް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޮބޑެތި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޕްރެސެންޓޭޝަން ދުވަސް މިއަދު ހުށަހެޅި ޕްރެސެންޓޭޝަން

މަކަން ދުވަހުން ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަަބަބކީ މިކަމުގެ ސަަބުބން މީޑިއާ އަދި އާންމުންނަށް ވަރަށް ހާ

 އަށް ދާގޮތް އެނގި އަދި މަޝްވަރާތަކުގައި ަބއިވެރިވެވޭނެތީ ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޮބޑު ގޮތަކަށް ކަންކަން ކުރި

މަސް ފެށުމުން ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން މެދުކެނޑިފައި ވީނަމަވެސް މިއަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އަލުށް އެކަން މީގެ އިތުރުން ރ ދަ

ން ނުދެވި އޮތް ދެދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުންނަށް ޕްރޮގްރާމް ފެށޭތާ ކުރީކޮޅު އެދެދާއިރާގެ ގޭތަކަށް ކުރިއަށް ދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާ އަދި ކުރި

. އަދި ކައިރިއަށް ދުރުވެ ކައުންސިލަރުންނާ ަބއްދަލު ކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ

 ވާނެ ކަމުގައި ދަންނަވާ މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅު ކުރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ. ޭބފުޅުންނަށް އެފުރުސަތު ދެއް

 

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  10:30 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

ރ މޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  02 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ 

 03 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 04 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 05 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 07 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ޗުއްޓީ (އަހަރީ ކައުންސިލަރ ) 

 02 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ( ޗުއްޓީ އަހަރީ ) ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ( ޗުއްޓީ އަހަރީ ) ކައުންސިލަރ ކައުންސިލަރ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 08 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 09 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 11 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 13 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އިރާޝާ އައިޝަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02 ޢާދު  ފާތިމަތު ޝަފްވާ ފު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


