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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    53  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 މެއި CRJ-04/2022/53 : 25 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 11:00 ފެށުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

     12:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 އަޙުމަދު ނަރީޝް މޭޔަރ، ޑެޕިއުޓީ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    52  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މެއި  18 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

 މެނޭޖްމަންޓް  ވޭސްޓް  ނެރުމަށް  ވަކިކޮށް  ަބއިަބޔަށް  ކުނި  ނެރޭ  އުކާލަން  ގޭިބސީތަކުންވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން    01ޖޫން މަހުގެ  

 އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުން.  ލިމިޓެޑް ކ ޕަރޭޝަން

 އިތުރު މައްސަލަ.    .4

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ   .5
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  53ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 އެޖެންޑާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ   53  ރުގެދައު  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ   އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 11ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި ފާސްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    52  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މެއި   18 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  52  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  18

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

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  52  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މެއި  18

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  11ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  މެނޭޖްމަންޓް   ވޭސްޓް   ނެރުމަށް   ވަކިކޮށް   ބައިބަޔަށް   ކުނި   ނެރޭ   އުކާލަން   ގޭބިސީތަކުން   ފެށިގެން   ދުވަހުން   ވަނަ   01  މަހުގެ   ޖޫން .  3

 . މަޝްވަރާކުރުން   މެދުގައި   ކައުންސިލަރުންގެ   ގޮތުން   އެކަމާގުޅޭ ،  އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ  އިން   ލިމިޓެޑް   ކ ޕަރޭޝަން 

 

 ވަކިކޮށް ަބއިަބޔަށް ކުނި ނެރޭ އުކާލަން ގޭިބސީތަކުން ފެށިގެން ދުވަހުން ވަނަ 01 މަހުގެ ޖޫންރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ 

 މެދުގައި  ކައުންސިލަރުންގެ  ގޮތުން  އެކަމާގުޅޭ ،  އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ  އިން  ލިމިޓެޑް  ކ ޕަރޭޝަން  މެނޭޖްމަންޓް   ވޭސްޓް  ނެރުމަށް

 ކަމަށާއި ޤާނޫނަށް ގނައި އިސްލާހެއްގެ ތެރެއިން އަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޝްވަރާކުރުން

މާލޭ   މިކަމާ ގުޅިގެން ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މިކަމާ ގުޅިގެން ޢާއްމު އިއުލާނެއްކޮށްފައިކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅިގެން މިވަގުތާ ހަމައަށް

އުންސިލަށް އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްކޮށްފައި ނުވާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީންވެސް  ސިޓީ ކަ

ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްލިއަކަށް ޖޫން  އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއްކޮށްފައި ނުވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރައްޔިތުން އޭގެ މައްޗަށް އަމަލު 
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އަމަލުކުރަން އިއުލާނެއް ނެރުމާއެކީ މާޅޭ ސިޓީގެ މި އޭރިއާއަށް ނިސްަބތްވާ ރައްޔިތުންގެ އަމަލުކުރަން އޮތް އްވަނަ ދުވަހުން  މަހުގެ އެ

ވާތީ ކަމަކަށް ވާތީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން އިންތިހާުބކޮށްފައިވާ ކައުންސިލަރުން އެކަމާ ދޭތެރޭ ދެކޭ ގޮތް މިކައުންސިލުން ަބލަން ޭބނުން

 ގެ އެޖެންޑާއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު

ވިދާޅުވީ   ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ  ފުރުޞަތުގައި  އަދި  ލިުބނު  ތިިބ  އިންތިހާުބކޮށްފަ  ރައްޔިތުން  ސިޓީ ހާއްޞަކޮށް 

ފަރާތްތަކެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކުންދޭ ރަށްވެހިކަމުގެ   އެކަމެއް ޤާނޫނުން ވަރަށް ސާފްކޮށް މެންޑޭޓް ހަވާލުކޮށްފަ އޮތްކައުންސިލުތަކަކީ  

ވަނަ ނަންަބރުގެ   02ވަނަ މާއްދާގެ    40ޚިދުމަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުނުގެ  

އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުން ހިމެނިގެންދާއިރު ގައި  އަދި ޤާނޫނުން އުފެދޭ   )ހ(  ޮބޑެތި ނިންމުންތައް  މިފަދަ 

ކަމުގައިވިޔަސް ހާއްސަކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރަމުންދާ ޤަވާއިދުތައް ނުވަތަ އުޞޫލުތައް ނިންމާ އިރު ކަމާެބހޭ ވުޒާރާތައް ވެމްކ   

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަކީ ވަރަށް ފަރާތުން މި ކައުންސިލާ މަޝްވަރާނުކޮށް އުޞޫލްތައް ހެދުމަކީ ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް  

ޙާއްސަކޮށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ކަންޮބޑުވުން މި ޮބޑަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ތަކުލީފް ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހުމުގެ ސަަބުބން  

ވެސް ޚަރަދުވުމަކީ ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ކަމުގައި އެަބއޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެންމެ ރުފިޔާއެއް

ވެ. ހުޅުމާލޭގައި ފޭސް ދޭއްގައި ރައްޔިތުން އާާބދުވީ އިރުންސުރެވެސް ކުނި ގޮނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވެގެންދާ ތަނެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެ

ުބން ސާދަ ވަނަ ުބރީގައި މެހި މާޫބރޫ ގިނަވާ ކަމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހުޅުޖަހާނެ ކަމަށާއި އެތަން މިތަނުގައި ކުނި ހުރުމުގެ ސަަބ

ދޭ ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނުން މި މެންޑޭޓް ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފަ އޮންނަ އިރު މިއާ ދޭތެރޭ ަބހެއް ކިއުމުގެ ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ނު

ވާހަކަ އެަބ އިން ކަމަށާއި ތަހުޒީީބ ަބއެއް މުޖުތަމައު މި އުޞޫލުގައި ވަރަށް ސާފްކޮށް ހަތަރު ަބޔަކަށް ކުނި ަބހާ     ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ށް ތަކަށް އަލި އަޅުވާލާއިރު ސިންގަޕ ގައި މިކަން ކުރާ ގޮތަކީ ގޭީބސީ ތަކުގެ ޭބރުގައި ބިންތައް ެބހެއްޓިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތު މީހާއަ

އް ކަމަށާއި މީގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މަޖުޫބރު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ އެދެވިގެން ވާ ކަމެ

 ކުނި ދިވެހި މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުނި ނަގަން އައިރު ހަމަ އެކަން ވެމްކ  ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިގެން ފަނަރަ ނުވަތަ ާބރަ ުބރީގެ 

ޔާމީންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ هللا ނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ރައީސް އަްބދުކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަން ކޮށް ތިލަފުއްޓަށް ގެންގޮސްގެން ޕްލާސްޓިކް އަދި ކު

އި ވެރިކަމުގައި މިކަން އޮތީ ޕްރެކްޓިކަލީކޮށްފަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓާެބހޭ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް ތަކުގަ 

 ތަނެއް ނޫން ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ަބއިވެރިވެގެން ލާރި ހ ދުން ނޫން ކަމެއް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރާ

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިޭބ ހުރިހާ އެހީތައް ކޮަބއިތ  ކަމަށާއި މި ފައިސާތައް ވަންނަނީ ކޮން ތަނަކަށްތ  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ކޮތަޅެއް ދެ

ގަން ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާ ކަމަށާއި މީގެން އަސަރު ރުފިޔާއެއް ގަންނަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތު މީހާ ކޮތަޅު ގަން
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މިކަމަށް ކުރަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީަބށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ގ ސްކަމަށާއި  

ފަންތީގެ ރައްޔިތުން ނުވަތަ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައިވެސް އެންމެ ދަށް  

. ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ލުއި ފަސޭހަ ކަމާއެކީ މި ޚިދުމަތް ލިޭބ ގޮތަށް ތަރުތީުބ ކުރެވިފައި އޮންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ރުފިޔާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓެއްގެ މަތީގައި ާބވެފައި އޮންނަ ކަަބޑުގަނޑު އެއްލާލަން އެއްހާސް  

އެއީ   ވިދާޅުވިއެވެ. ވެމްކ ކޮށްޓަށް ވަންނަ އިރު ލާރި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ވެމްކ ގެ ިބމަކީ އެޗް.ޑީ.ސީގެ ިބން ކަމަށާއި

ޓީ ކައުންސިލަށް ޢާއްމުދަނީއެއް ލިެބމުންނުދާ ކަމަށާއި ހިލޭ ވެމްކ އަށް ދީފައިވާ ިބމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނުން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ސި

ކަމެއްކަމަށާއި  އެދެވިގެންވާ  އެއީ  ވަކިކުރުން  ކުނި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ނަގަމުންދާ  ފައިސާ  އަތުން  ރައްޔިތުން  އެހެންނަމަވެސް 

މުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ޭބކާރު ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނައެހެންނަމަވެސް  

އެ އެކްސްޕ ޓު  ވަކިކޮށް  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިލަފުށީގައި ކުނި  ކުރިންވެސް މިކަން ވަނީ ކޮށްފަ  ކަމަށާއި މީގެ  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ 

އިތުރަށް ރައްޔިތުންގެ ޖީުބން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން   ކުރިތަން ފެންފުނު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުން މިހާލަތުގައި  

މަށް އުޞޫލްތައް ތަރުތީުބވެގެން ދިއުމަކީ މާލޭ ރައްޔިތުން ޚާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ދެކޮޅުކަމެއް ކަ

އެަބހުރި ކަމަށާއި ޕާލޭގެ ފަރާތުން ގޭީބސީތަކުން ވްސްއާ ހެދިފައި  ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެމް.އ .ޔޫތައް ޕާލޭ މ ލްޑި

އަދި ރެސްޓ ރެންޓް ތަކުންވެސް ގ ނި ގ ންޔަށް ޕްލާސްޓިކް އަޅައިގެން ޕްލާސްޓިކް ވަކިކޮށްގެން އެޭބފުޅުންގެ ޓީމްތައް މާލޭގެ އެކި 

ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް  ފެންނަ  ތަންތަން  ހަރަކާތްތެރިވާ  ހޭދައާ .  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކުރާ  ގަންނަން  ކޮތަޅު  ރައްޔިތުން  ގޭީބސީތަކުގެ 

އްޒަފުން ދޭތެރޭވެސް ވިސްނަން ކަމަށާއި އެކަމަށް ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ތާޢީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވެމްކ ގެ މުވަ

ތުން ކޮތަޅަށް ކުރާ ހޭދަ މާދަމައިން ފެށިގެން އިތުރު ވަނީ ކަމަށް ނެތް ކަމަށްވަނީ ނަމަ މުވައްޒަފުން ލާންވީ ކަމަށާއި ރައްޔިތު މީހާއަ

ންސިލަރ ނާޒިމާގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތުން މިފަދަ އެތައް އެމް.އ ،ޔޫތަކެއް ހެދެމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ވިދާޅުވިއެވެ. ކައު

ށާއި އެހެންކަމުން މިކަން ކުރުމުގައި އުޞޫލް ހެދުމުގައި މާލޭ ޤާނޫނުން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކޮށްފަ އޮތް ކަމެއް ކަމަ

ރައްޔިތުން އޭގެ މައްޗަށް އަމަލު ކުރަންޖެހުމުން ކަންޮބޑުވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ތާޢީދު ނުކުރައްވާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ަބހެއް ނެތި ހަދާފަ  

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ކުރާ މަސައްކަތާ ދެކޮޅު ނުހަދާ ކަމަށާއި ކުނި ވަކިކުރުމަކީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު  

ގައި އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ފެނިގެން މިދަނީ މުޅި މާލޭ ސިޓީއަށް ަބލާކަމަށް ވަންޔާ ގޭީބސީ ތަކުގެ ހާލަތުގެ ވާހަކައަކީ ޖަލްސާތަކު
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ޅުންގެ ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެމުންދާ ހާލަތުގެ ވާހަކަ ގޭތެރޭގައި ޑަސްޓްިބން އެއް އެތައް ފަހަރުގެ މަތިން ކައުންސިލަރުން އެޭބފު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ކަންޮބޑުވުންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ަބހައްޓާނެ ޖާގަ ނެތް ގޭީބސީތައް  

 ރައްޔިތުން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ތެރޭގައި އޮށްވާ އެކަމުގެ ޝަކުވާ

ކުރެވޭނެ ގޮތް އޮށްވާ އެ  އެވެއަރކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައިގެން މިކަން  އޮންނަ އިރު މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުން 

ވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ކުއްލިއަކަށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކެއް ޖޫން އިން ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ހޭލުންތެރިކުރުމާ ދޭތެރޭވެސް އެއް

 އެކަން ކުރުމަށް އެންގުމުން އެކަމުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ބަލައިނުގަނެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އައިޓަމްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޫން އެކެއްގެ ފަހުން މާލޭގައި ކުނި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައި މިވާ އެޖެންޑާ  

ސިޕަލް އުކާލާއިރު ކުނި ވަކިކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެމްކ އިން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުން މާލޭގެ މުނި

ކަތް ކަންތައްތަކާއި ޒިންމާވާނީ އެ ޚިދުމަތްތައް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމަށާއި ވެމްކ އަކީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައް

ފަރާ  ވާ  ހަވާލުކޮށްފަ  ވިދާޅުވިއެވެ.   ތް ކުރުމަށް  ޚިދުމަތްދޭކަމަށް  މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި  ކައުންސިލާ  ވަނީނަމަ  ގޮތަށް   އެހެންކަމަށް 

ށާއި ަބދަލުތަކެއް ގެނައުމަކީ ކުރެވިގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުގައި ކަމަ 

 ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާފަ ހަވާލުކުރާ ކަމަށާއި އާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ުބނާ ގޮތުން ވިއްޔާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ނެތް

 ވަނީނަމަ ކޮންޓްރެކްޓެއް އަލުން އެކުލަވާލައިގެން އެ ޚިދުމަތް ދޭން އޮންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލަށް ނޭނގޭ ގޮތަކަށް ސިޓި 

ވެ. ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމެއްނެތި ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާނުކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ޓަރމްސްއަށް ަބދަލުނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ 

ވާ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ކުނި ވަކިކުރަން ތާޢީދުކުރާ ކަމަށާއި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި

އްގައި ރުމަށް އެއީ ތަނެއެންމެ ޮބޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކުނީގެ މައްސަލައޭ ުބންޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ކުނި ވަކިކު

އި އެކަމަށް އިއުލާނެއް ކުރުމުންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއި އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތަކެއް ވެގެން ކުރާންޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށާ

ގުތެރި ަބޔަކު މިކަމާ އެންމެ ޮބޑަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭނީ އެކަން ކުރާ މީހުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ކިތައްމެ ހިން

ރައްޔިތުންނަ ވިޔަސް  އެ  އުޅުނުކަމުގައި  ވިއްޔާ  ވަނީ  ކަމަށް  ނޭނގޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ކުރަންވީގޮތް  އަމަލު  ނޫނީ  މުޙިއްމުކަން  އޭގެ  ށް 

ބަންދު ކުނިވަކިކުރާއިރު  ކެޓަގެރީއަށްތ   ކިތައް  ވަކިކުރަންޖެހެނީ  ކުނި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ނުހިނގާނެ  ކުރަންޖެހެނީ   މަސައްކަތެއް 

ކުނި   ވަކިގޮތަކަށްތ  އެ ނެރޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތ  މިހުރިހާ ތަފްޞީލެއް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކެއް ޖޫން ގައި 

ލުންތެރި ކަމުގެ ވަކިކުރަން ބުނެފައިވާ އިރު އަދި މިރަށުގައި މިކަން ކުރަން ދަންނަ އެކަކުވެސް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ހޭ
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ކައުންސިލަކީ އެ މަސައްކަތުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ހަވާލުވެފަ ތިިބ މީހުންކަމަށް ވާއިރު ކައުންސިލާއެކު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީކީ ނޫން ކަމަށާއި 

ކަތް އިށީނދެ ވެމްކ އިން ކިހިނެއްތީ ރައްޔިތުންނަށް މިކަން ހުށަހަޅާނީ ޑިސްކަސްކުރަން ރަނގަޅުނޫންތ  ދެންނެވިއެވެ. ވެމްކ އިން މި މަސައް

ކޮށް ކަމަށާއި އޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ހިންގިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ާބކީ އޮތީ ފަސް ދުވަސް  ހިންގަވަންޖެހޭނީ ކައުންސިލާ އެއް 

ނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވެމްކ އިން އިއުލާން ކުރިއެއް ކަމަކު ކުނި އަމިއްލައަށް ވަކިވަކިކޮސްގެން ޕެކޭޖްވެގެން ގޭގޭ ދަށޮއް ނުނިކުން 

ކުރަން ބޭނުންކަމަށް ވަނީ ނަމަ ވެމްކ އާ އެ މަސައްކަތް ކުރަން ހަވާލުކޮށްފަ އޮތް ފަރާތް ސިޓީ ކައުންސިލާ  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން

ލްގައި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ރައްޔިތުންނާއެއްކޮށް އެކަން ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލ ކަލް ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަކީ ލ ކަލް ލެވެ

ވުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ކަންކަން ގެނައުން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން އެގޮތަށް ނިހިނގާ މާ މަތިން ކަންކަން ޑިސްކަސް ކުރެ

ވަރަށް ކުރީ ޒަމާނުގައި މިނިސްޓްރީތަކުން ގޭގޭގައި އަމަލު ކުރަންވީގޮތަށް އަމުރު ނެރުނު ކަމަށާއި މި ޒަމާނުގައި އަމުރު އަންނަ ާބވަތަށް  

 ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މާލޭގެ ލ ކަލް ކައުންސިލާ ނުލާ މާލޭގެ ކުނި މެނޭޖްކުރަން ވިސްނުމަކީ އެކަން ކުރަނީ ލ ކަލް

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  ކަމެއް  މުނިސިޕަލް މޮޔަ  ުބނާ  ޤާނޫނުގައި  ތިިބ  ނަގައިގެން  ޒިންމާ  ޤާނޫނީ  މިކަމުގެ  ކައުންސިލަކީ  މާލޭ ސިޓީ 

 މެނޭޖްކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލާ ވާހަކަ ދައްކަވަންވާނެ ކަމަށާއި އެއީ މިނިސްޓަރެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެގައި ކުނި

ޒާމަށް އުޞޫލް ހަޖަމްވެގެން އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ދާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ނިއަމީރެއް އަދި އެމް.ޑީއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް 

ކީ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ ަބއެއް އެސް.އ .އީ ތަކުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތް ކަމަށާއި އެޭބފުޅުންނަށް މިނިޒާމް ހަޖަމު ހުރި އެންމެ ޮބޑު ހުރަހަ

ށް ނުވުން އެއީ މި ނިޒާމަށް ހުރި އެންމެ ޮބޑު ނުރައްކާ ރިސްކު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކުނި ޕެކޭޖްކޮށްގެން ކޮތަޅުކޮތަޅަ 

މައަށް ނެރެވިދާނެ ކަމަށާއި ވެމްކ އިން ކުނި ޕިކަޕަށްލައިގެން ގެންދާނީ ކިހިނެއްތ  މިކަންކަން ނޭގޭތީ ސުވާލު ކުރައްވާ އަޅައިގެން ދޮރާ ހަ

ކަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ވިސްނާއިރު އަދިވެސް މިހުރި ކޮތަޅަކީ ހަލާކުވެގެން ދާ އެއްޗިއްސެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެން

މްޕްޝަނަށް އިތުރުވެގެންދާނެ މިންވަރަކީ ކޮަބއިތ  ނޫނީ ކުނި ވަކުކުރާއިރު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ަބދަލުގައި ބޭނުންކުރާނެ ންސަންކޮތަޅު ކޮ

ެެއްތޯ އޮތީ އެކަހަލަ އޮލްޓަރނޭޓިވްސް އިންޓްރޮޑިއުސް ކުރެވިފައި އެަބހުރިތޯ އާއި މިކަންކަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކޮން އޮލްޓަރނޭޓިވްއ

 . ވިދާޅުވިއެވެ

ރި ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ ވެމްކޯއިން މި ގެންގުޅެނީ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ޓުކު

 ވައްޓާނުލާ މިކަން އަވަހަށް އިމްޕްލިމެންޓުކުރަންވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުގެ ތިިބ ޭބފުޅުން ވަރަށް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ އިދާރީ ދާއިރާ

ދު މި ސަޅިކޮށް ކުރަން ނިންމިކަމެއް ކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒްކޮށް ހިންގައިގެންނޭ މިއީ މިއަ

ކަ ކަމަށާއި ހަޤީގަތުގައި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ވަރަކަށް މިކަމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ސަރުކާރުގެ ވެރިން އެންމެ ގަދައަށް ދެއްކި ވާހަ

މަށް ފުރުޞަތު ދޭ ތަންވެސް  ހިންގު  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީތަނެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކަމަށާ މިސާލެއް  އޭގެ  މިއީ  ކަމަށާއި  ަބސްކިޔާ  ނުފެންނަ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްތަކުގެ  އެސް.އޯ.އީތަކުން  ހެދިފައިވާ  ސަރުކާރުގައި  އި 

  ކައުންސިލްތަކަށްވުރެ މާ މަތީގައި ހުންނަ ތަން ފެންނަމުން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ސައިފް އަދި ކައުންސިލަރ ސުޖާއުވެސް 

ތައް އެއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ތްމުނިސިޕަލް ޚިދުމަ  ސިޓީގެ  ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް މާލޭ

ޏަކުން ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ލިޔެވިފައި އޮންނަ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަ އޮންނަ އިރު ވެމްކޯ ކިޔާ ކުންފުން

ކައުންސިލާ އެކީ އެގްރިމެންޓެއް ހެދިގެންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލޭ ސިޓީ  

ނިންމައިގެން  މިނިސްޓްރީން  އެންވަޔަރަމަންޓް  އަދި  ވެމްކޯއިން  ކުރަން  ކަންތައްތަކެއް  ލައްވާ  ރައްޔިތުން  ނެތި  ަބހެއް  އެއްވެސް 

 ވަރަކަށް މި ޭބފުޅުން ވިސްނަވާތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަޒީ ޤާނޫނާމެދު ކިހާމިކަންކުރިއަށް ދާއިރު މި ޭބފުޅުން ލާމަރު

އެކަން   މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ވެމްކ އިން ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެމްކ އިން ރައްޔިތުން މިކަމާ އެގޮތަށް ކުރެވިފައިނުވާ ކަމުގައި  ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް 

މަށް ވެމްކ އާ ކައުންސިލުން ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭނެ މަސައްކަތް ކުރު

ކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިންވަރުވެސް ކައުންސިލުން ބަލަން ޭބނުންވާ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ވެމޮކ އިން މި 

ންދަނީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަަބަބކީ ރައްޔިތުން މިކަމަށް އާދަވާފަހުން ވެމްކ އިން މިކަން ކުރަމުން ގެ

ޅު ގޮތަށް ނުވާނެތީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނޫންކަން އެނގުމަކީ އެންމެ ރަނގަ

ޖޫން   ކަމާއި   01އަދި  މުހިންމު  ކުރުން  ަބއްދަލު  ވެމްކ އާ  އަވަހަށް  ވީހާވެސް  ކުރިން  އޭގެ  ނިންމާފައިވާއިރު  ފެށުމަށް  މިކަން  ގައި 

 އި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގަ

  ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން 

ގެ ހުށަހެޅުމަށް ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ، ވެމްކ  އަދި ކައުންސިލާ އެއްކޮށް ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ކައުންސިލަރ

 އިތުރުކޮށްލަށް ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
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ނާޒިމް ކައުންސިލަ ރީހާން  މަރިޔަމް  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ކުރައްވާ  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ފާއިޒްގެ  މުޙައްމަދު  ނާޒިމާ  މަރިޔަމް  ރ 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުންތަކަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމުގަވާކަމާއި  ށްއެކި އެކި ގޮތްތަކަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަށް ގަޫބލް ކުރަ

ކުރިން ވެމްކ އާ އެކީ ޭބއްވި އެއްވެސް ަބއްދަލުވުމެއްގައި އަލިމަގެއް ފެނިފައި ނުވާ ނަމަވެސް  ވިދާޅުވިއެވެ.    ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު

ނުވަތަ   2.8ކޮންމެ މަހަކު  ވިދާޅުވިއެވެ.    ލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު ކައުންސިގައި  ކަމު  އްވާށް އުންމީދުކުރަކުރިއަށް އޮތްތާންގައި ފެންނާނެކަމަ

ކަމުގައި ވިޔަސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ނިކުމެ މާލެ   ދެމުންދާމިލިއަން ރުފިޔާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވެމްކ އަށް    3

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން   ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރުފެންނާނެ ކަމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  މަގުމަތީގައި ހުންނަ ކުނިތައް ނަގާތަން  

ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ވަރު ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވާދިނުން މުހިންމުކަން  ވެމްކ އިން ކުނި ވަކިކޮށްގެން ނެގުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ މިން

އަދި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ   ކަމުގައި    30ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ގޭީބސީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި %  ޟަމީރު

ޖައްސާފައިވާކަމާއި ނަމަވެސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ވެމްކ އިން ކުރާ މަސައްކަތެއް ވެމްކ އިން މައްސަލަަބއެއް ގޭތަކުން ލާރި ނުދައްކާކަމުގައި  

ކަމުގައި   ޟަމީރުނުފެންނަ  އަހުމަދު  ވެމްކ އަށް   ދެންނެވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  އެހީތެރިވާނެ  ކައުންސިލުން  މިކަމަށް  އަދި 

  ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރުކަމާ އުޅެފައިނުވާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެމްކ އިން އެދަންނަވާފައިވާ ކަމުގައި 

ތ  ވެމްކ އިން މިކަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ތިމާވެއްޓާގުޅޭ ކޮތަޅު ދޫކުރަނީތ  ނުވަތަ ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު

 ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު މިންވަރު ސާފު ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި  ވާނެ  އަދި މިކަމުގެ ސަަބުބން ޕްލާސްޓިކް އިތުރު  ތ ބޭނުން ކުރަނީ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޮތް ކުރަމުން  ކުރިއަށް  އުންމީދު  ކަމަށް  ފެންނާނެ  އަލިމަގެއް  މިކަންކަމަށް  ޟަމީރުތަނުގައި  އަހުމަދު  ވާހަކަފުޅު   ކައުންސިލަރ 

 ކުރުކޮށްލެއްވިއެވެ. 

ވަކި ޓްރަކެއްގައި ގެންދަން  ފަދަ ތަކެތި، ފުޑް ވޭސްޓް ވަކި ޓްރަކެއްގައި އަދި ިބއްލޫރިއިކުނި ވަކި ކޮށްގެން ޕްލާސްޓިކް ވަކި ޓްރަކެއްގަ

ވިދާޅުވިއެވެ ޮބޑުވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ  . އެހެންކަމުން ވީހާވެސް  ފަށާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ޓްރެފިކްގެ މައްސަލަ 

ާބއްވަން ޖެހޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ  ަބއްދަލުވުމެއް  ަބއްދަލުވުމުގައި ހިމެނޭ ގޮތަށް   އަވަހަށް ޓްރެފިކް ޕޮލިސްވެސް 

 މުހައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ދި ޓްރެފިކް ޕޮލިސް ހިމެނޭގޮތަށް ަބއްދަލުވުމެއް ޭބއްވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންމަށް ތާއީދު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމެންޓް، ވެމްކ  އަ

ން ކުރައްވާ ޭބފުޅުންގެ ވ ޓަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް އެއްސެވުމުން، ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގު

އްދަލުވުން އެރޭންޖްކޮށްދެއްވުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް އަދި މާދަމައަށް ަބފާސްވެގެން ދިޔައެވެ.  

 އެންގެވިއެވެ. 

ނަންަބރުގެ ސިޓީ އާ ހަވާލާދީ ދުނިޔެ ތިމާވެށި   438ލ ކަލް ގަވަމެންޓް އޮތ ރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވާރަމެންޓްގެ  

 18:00ން އިރު އޮއްސި     16:00ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު    2022ޖޫން    04ން ފައިމަގުގައި އުޅުމަށް  ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މީހު

މިއާ އަށް   އެދިލައްވާފައިވާތީ  މިނިސްޓްރީއިން  އެންވާރަމެންޓް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ގޮތް  ނުދުއްވޭ  މަގުތަކުގައި  އުޅަނދުފަހަރު  އިންޖީނުލީ 

  ފާޅުކޮށްދެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ދެކިލައްވާ ގޮތް

ސިލަރ ސިޓީ ކައުންސިލްއާ ެބހޭ ކަމެއްކަން ދެނެގެން ލަފައަކަށް އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއިން އެދުމުން އެކަމަށް އުފާކުރާ ކަމުގައި ކައުން

ސަަބަބކީ އީދާ ގުޅިގެން މާލޭގެ މަގުތައް ަބންދުކުރުމަށް ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީއިން މަދު ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މުހައް

މުން އެކަމަށް އިއުލާނެއް ނެރުންއިރު ސިޓީ ކައުންސިލާ ެބހޭ ކަމެއްކަމުގައި ނުދެކުން ކަމާއި އިމެޖެންސީގައި މީހުން ތަންތަނަށް ދާންޖެހު

ދި ހިކަލް ނެރެ އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ދެންނެވިއެވެ. އަ ވެ

ރ ގިނަ ވަގުތުތަކުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާ ިބނގާވެ އުޅެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް އަަބދުވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަ

 ހައްމަދު ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ދެންނެވިއެވެ. މު

ހަދާފައިނުވާ ކަމާއި ހިނގާބިނގާވެ އުޅޭގޮތް ހަދާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެއްވެސް ތަނެއް އީދު ދުވަހުގައި ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާިބނގާވެ އުޅޭގޮތް  

ލް އިސްތިސްނާވެގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންވާރަމެންޓް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ވެހިކަ

އިްބރާހިމް   ނޫންކަމާއި އެންވާރަމެންޓް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ނުދުއްވޭ ގޮތް ހެދުމަކީ ކައުންސިލަރ  ކަމެއް  ކުރައްވާ  ޝުޖާއު ތާއީދު 

ގެ   2ކުރެވޭނެ އެހެން ކަންތައް ހުންނާނެ ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި ވަނީ ހުސް ޕްލާސްޓިކް ކަމާއި  އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް  

ތަން ސާފު ނުކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އްިބރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މަގުތަކުގައި ވަނީ ހުސް ކުނި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ

 އަދި ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ހިނގާ ިބނގާވެ އުޅެން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް

 ޝުޖާއު ދެންނެވިއެވެ. 
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ހުން ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން އީދު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ނުކުރެވުނީ ހުޅުމާލޭގައި މީ 

އި ކައުންސިލަރ އެއްވެ ހިނގާ ިބނގާވެ އުޅެވޭނެ ޖާގަ އޮވެފައި މާލޭގައި ނެތުމުން ކަމުގައި ކައުންސިލުން އެގޮތަށް ނިންމުމުން ކަމުގަ

 މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ދެންނެވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުރާ މިފަދަ ރަނގަޅު ކަންކަމުގައި އެއްާބރުލުން ދޭންޖެހޭ ކަމާއި 

 މިކަމަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ދެންނެވިއެވެ.

 ވެ. އެންވާރަމެންޓް ދުވަހު ހިނގާ އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ދެންނެވިއެ

އި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމާއި އެންވާރަމެންޓް ދުވަހު ކޮންމެހެން ހިނގާފައި އުޅެން ޖެހޭނެ ކަމުގަ

ށް ސަަބަބކީ މާލޭގައި އެކި ބޭފުޅުން އެކި ކަންކަމުގައި ތަންތަނަ  ނުދެކޭ ކަމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ޚިޔާލް ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެތީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ދެންނެވިއެވެ.   ދަތުރުކުރަން ޖެހޭއިރު އެޭބފުޅުންނަށް ހިނގާފައި ދިއުމަށް

މަ އެޮބތްކަމާއި އެންވާރަމެންޓް ދުވަހު ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުން، މާލެ  އެފުރުސަތު  ޭބފުޅުންނަށް  ބޭނުންވާ  އުޅެން  ގުމަތި އަދި ހިނގާފައި 

އި ސާފުކުރުން ނުވަތަ ގަސް އިންދުން ފަދަ އެންވާރަމެންޓަށް ފައިދާ ކުރާނެ އެހެން މުހިންމު ކަންކަން ކުރުމަކީ މާ އެދެވޭ ކަމެއް ކަމުގަ 

 ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ސައީދާ ރަޝާދުގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއިދުކުރާ ކަމާއި ސަރުކާރުންވެސް ރަނގަޅުކަމެއް ކުރާނަމަ އެކަން ަބލައިގަންނަންޖެހޭނެ ކައުންސިލަރ  

ދޫކޮށްގެން  ސްޓިކާ  ނެރެގެން،  ވެހިކަލް  ގޮތަށް  ކުރި  ކަން  ދުވަހު  އީދު  އަދި  ޟަމީރުވިދާޅުވިއެވެ.  އަހުމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި 

 ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.އެމެޖެންސީ ދަތުރުތައް 

މެއް އެއްވެސް އެއްާބރުލު ކައުންސިލަށް  އަދި ކައުންސިލަރ ސައިފް އަލީ ފާތިޙް ގެ ވާހަކަފުޅާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕ ޓް މިނިސްޓްރީއިން  

ޑިންގ އެޅުމަށް ިބން ނެތި އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ނުދެއްވާ ކަމުގައި އަދި މަގުމަތިން ޕާކިންގ ދޭން ޖެހުނީ ޕާކިންގ ިބލް

 ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ޕޮލިހުންނަށް ދޫކުރާ ސްޓިކާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ މާލޭގެ

 މީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މަގުމަތި ކޮންޓްރ ލް ކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޟަ

ލައަކަށް އެންވާރަމެންޓް ދުވަހު އެންމެ ދެ ގަޑިއިރަށް ކުޑަކުދިން ނިކުމެ ކުޅެލަން އުޅުމަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކުރުމަކީ އެހާ ޮބޑު މައްސަ

 ޅުވިއެވެ. ވެގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ރީހާން ވިދާ



11 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ދާލުމަށް އެންވާރަމެންޓް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ވަރަށް މާތް މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށާއި ޭބރު ދުނިޔެއަށް ދައްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ހެޑްލައިން ހަ

ނޫންކަމާއި ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ އެއަށް ވުރެ ޮބޑެތި މައްސަލަތަކަށް ގަޑިއިރު ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރުމަކީ ޤަޫބލް ކުރެވޭ ކަމެއް    02

 ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.    އެޓެންޑްވުން މާ މުހިންމު ކަމުގައި

 ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމް ަބއިވެރިވެ ކައުންސިލް ޖަލްސާގައި އޮންލައިންކޮށް ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް އަދި

 ވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޖޫން   ހަވީރު    4އަދި  ދިނުމަށް   18:00ން    16:00ގައި  ވ ޓު  ނަރީޝް  އަހުމަދު  މޭޔަރ  ޑެޕިޔުޓީ  އުޅުމަށް  ހިނގާިބނގާވެ  އަށް 

 ން ތިއްެބވި ޭބފުޅުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުން އެކަން ކުރުމަށް ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ.  ހުޅުވާލުމުން ވަޑައިގެ

 އިތުރު  މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާންއަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.

ލިމާލެއަކީ ވަރަށް ޮބޑު ވިލިމާލެ ސާރވިސަސް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ ަބދަލުކުރުމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ހުށަހެޅިއެވެ. ސަަބަބކީ ވި 

އަދި    އަހައްމިއްޔަތު ވުމާއެކު  ޑައިރެކްޓް ކަމެއް ދީފައިވާ ތަނަކަށް  ކުރިއަށްދާ ތަނަކަށް ވާތީ، މޭޔަރގެ  ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް 

ޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު އިންސްޓްރަކްޝަންގެ ދަށުން ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަކަށް އެންމެ އެކަށީގެން ވަނީ ޑެޕި

 އެވެ. ނަރީޝް ކަމުގައި ދެކެވޭ ކަމާއި އެހެންކަމުން ކޮމިޓީގެ ޗެއާއަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ލުމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި 

 ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.  هللا ރ އަްބދުކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާންގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަ

ފާއިޒް  މުޙައްމަދު  ނާޒިމާ  މަރިޔަމް  ކައުންސިލަރ  ކިހިނެއްތ   ހިމަނާނީ  ޭބނުންނަމަ  ހިމަނަން  އެޖެންޑާގައި  މައްސަލައެއް  އިތުރު 

 ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.  

އިތުރު  ވެއްޖެއްޔާ  ކަމެއް  ނުޖެހޭ  އުފުލަން  ކައުންސިލުން  އިލްތިޒާމެއް  މާލީ  ނުވަތަ  ުބރައެއް،  މާލީ  ފާސްކޮށްފައިވަނީ  ކައުންސިލުން 

 މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅިދާނެކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ޖަވާުބދެއްވިއެވެ. 

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ދެންނެވި ވާހަކަ ސާފުކަމަށާއި ނަމަވެސް އެޖެންޑާއަށް އިތުރު މައްސަލައެއް ލާނީ ކިހިނެއްތ  އަދި 

ފާއިޒް   ލައެއް ހުށަހެޅޭނެ ގޮތެއް މިއޮތް ހާ ދުވަހު ނެތް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދުމިހާތަނަށް އިތުރު މައްސަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ލިބިގެންދާނެ  ބޭނުންފުޅުވާނާމަ  އެފުރުސަތު  ނާޒިމާ  ކައުންސިލަރ  ކަމަށާއި  ހިމަނާފައިވާ  އިތުރު މައްސަލައެއް  އެޖެންޑާގައި   ލިިބފައިވާ 

 ކަމާއި އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކަށް އެފުރުސަތު ހަނިވެފައިނުވާ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ގަޑިއިރު ކުރިން މައްސަލައެއް  72ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާންގެ ހުށަހެޅުމައް ތާއީދު ކުރައްވާކަމާއި ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ މެންނަކީ 

 ހުށަހަޅަންޏާ ހުށަހެޅުމަށް ޭބނުންވާ ަބއެއްކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ދެންނެވިއެވެ.

 މިގޮތަށް ވަކި ޭބފުޅެއްގެ ނަންކިޔާ ވަކި ޭބފުޅަކަށް އަމާޒުކޮށް ަބސް ނުބުނުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ކައުންސިލަރ ސައީދާ 

 ރަޝާދަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ.  

ޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ވ ޓު ދެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް  

ޭބފުޅުން ވަކި އަތަކަށް ވ ޓު ދޭން ޭބނުންނުވާ   4ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި  

 ދަންނަވާ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރީޝް ކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމަށް

  ގެ ވާހަކަފުޅު ކުރުކުރައްވާ ޖަލްސާ ނިންމެވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 12:00 ހާ ހިސާުބންމި

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

ރ މޭޔަ ޑެޕިއުޓީ  01 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ 

 02 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 03 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 04 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ) އަހަރީ ޗުއްޓީ ( 

 02 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ޗުއްޓީ (އަހަރީ ކައުންސިލަރ ) 

 03 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 04 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 05 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 09 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 11 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02  ފާތިމަތު ޝަފްވާ ފުޢާދު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


