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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    55  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022  ޖޫން CRJ-04/2022/55 : 08 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:30 ފެށުނު ގަޑި: ޖަލްސާ

     11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    54ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022ން  ޖޫ  01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

ެބމުންދާތީ އެކަމާމެދު ވިލިމާލޭގެ ފައިަބރު ދ ނީގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލި

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 އިތުރު މައްސަލަ  .4

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

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  55ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 ށާއި މިވަގުތުވެސް އެޖެންޑާގައި ތީ ދަންނަވާލީ ކަމަރު މައްސަލަ އެއް އެޑްކޮށްލަން ޭބނުންވާ ތުވިދާޅުވީ އިލީ  ނަހުލާ އަ  އުންސިލަރކަ

އި އެގޮތަށް ަބއޮތް ކަމަށާލައެއް އެވެސް އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ނޭގޭ މައްސަޖަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމައިތުރު މައްސަލަ ފާ

 އެވެ.  ދާޅުވިލީ ކަމަށް ވިން ޭބނުންވާތީ ދަންނަވާއިތުރު މައްސަލައެއް ގެންނަ

ށް ވުމައްގުތު އިތުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުން އެ ވަމެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުޑާގައި އިތުރު މައްސަލަ ހިޅުވީ އެޖެންވިދާ  ސަތުންރިޔާ

 އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

ފާސްކުރުމަށް   އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު   ރަސްމީ  ވަނަ  54  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭއެހެންކަމުން ހުށަހެޅިފައިވާ  

 ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 17ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    54  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޖޫން   01 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  54  ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖޫން  01

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

ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  54  ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖޫން  01

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްެބވި  ކައުންސިލަރުންގެ ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  އެކަމާމެދު   ލިބެމުންދާތީ   ކައުންސިލަށް   ޝަކުވާ   ރައްޔިތުންގެ  ގުޅޭގޮތުން   ސަރަޙައްދާ   މަސައްކަތްކުރާ   ދ ނީގެ   ފައިބަރު   ވިލިމާލޭގެ .  3

 ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 
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 ރައްޔިތުންގެ   ގުޅޭގޮތުން  ސަރަޙައްދާ  މަސައްކަތްކުރާ  ދ ނީގެ  ފައިަބރު  ވިލިމާލޭގެ  ޅިފައިވާ މައިގަނޑު މައުލޫއަކީމިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެ

ކައުންސިލާ   ށެވެ.ކަމަ  ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  އެކަމާމެދު  ލިބެމުންދާތީ  ކައުންސިލަށް  ޝަކުވާ މިދައުރުގެ  އަކީ  ވިލިމާލެ 

އި ކަމަށާވަހަކު ނޫން ހަށްދުއި ނއެމަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ އިއަވަށެއް ކަމަށާަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދެއް އިރުވެސް ފައިހަވާލުވި

އޮންނަ   އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒ ންގައިރަމުން އަންނަނީ  ކުމީގެ ކުރިން  ސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސައްކަތް  ވަރަށް ދުވަސްވީ މަ

ތެރެއަށް ފައިަބރު ކުނިތައް އަރަމުންދާތީ   ގޮތުން ރަށު  ދައުރުވާ  ވައިށް  ރައްޔިތުންނަ ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ  އިޗްގަީބ

ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލަށް އެ ވާ އިންތިހާއަށް ޮބޑުވެ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުންއްލުނިޒާމަށް ގެނޭވާލާ     ކަމަށާއި ވާއުނދަގޫ

އުންސިލުން  ކަތައް އެކުވެގެންޖެހުމާ މިކަންއްދު ހުސް ކުރަންޖެކްޓާ ގުޅިގެން އެ ސަރަޙަޖް ޕްރޮދިއުމާއެކު އަދި ފަހުން ްބރިލިބެމުންވާ  ޝަކު

ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ދިމާލައެ ވައި ހުންކަހަލަ  ަބލާފަ  ކުރަންވެގެން  މޫވް  ގޮކަށް  ަބލާނަ  ރަށު ތެރެއަށް ތަށް  އެއްވެސް މޫސުމެއްގައި  ފަ 

ފުރުޞަތު   ބަދަލުކުރަން  ކޮށް މިހާރު ވަނީމަޝްވަރާތަކާވެސް  އެ ފަރާތްދިމާއަށް  ކަމަށް ފެނުނު  ވާނެ  މެއް ނުއްލުރާ ގެތައް އަ ކުނިފައިަބރު

ން މޫދަށް އެރޭ އެއީ މީހު  ލުވެފައިވާ ލޮކޭޝަންއަށް ަބދަލުވީ ކަމަށާއިަބދަ ގޮތުން މިހާރު ވަގުތީ ގޮތުން މިށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެދީފައިކަމަ

ކަމަސަރަޙައްދެ ނޫން  ަބދަލުވެފައެތަނަ  އެހެންނަމަވެސް  ށާއިއއްވެސް  ގޮތުން  ވަގުތީ  ރައްޔިތުންގެ  ވަނިކޮ  ށް  އެކިކަހަލަ ށް  ފަރާތުން 

މި އަންނަކަމަށާއި  އެކަމަކަންޮބޑުވުންތައް  ވެސް  ތަނަކީ  ކުރެވުނު  ަބދަލު  ކަ ހާރު  ުބނެ  ނޫނޭ  ތަނެއް  އެކަށީގެންވާ  އް ންޮބޑުވުންތަށް 

 ށާއި ުބރިޖު ޕްރޮޖެޓާވާފައިވާ ކަމަފޮނުއް  ޓީއެލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލަށް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިށާއި ޕްމުންގެންދާ ކަމައަންނަ

ޅިއަށް ޅަނގު ފަރާތަށް އެ ފަޔާޑް ހުރީގެ ބ ޓްކަމަށް ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ކު   ރިނުން ަބދަލު ކުކުރީގެ ތަގުޅޭ ގޮތުން  

އިރު އުނދަގޫ   ވާލާކަހަލަ ނޭމާއި މިގުރުއި ހަވާދު މުންމެ ކުރީގަން ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފަޅިއަކީ އެފައިަބރު މަސައްކަތް ަބދަލު ކުރަ

އެކަވާ ކަމަށާއި  ދިޔަ ސަރަޙައްދު  ކުރަމުން  މަސައްކަތް  އިންޑަސްޓްރިއަކަހަލަ  ޮބޑުވެގެން  ހުރިހާ ން  އެތަނަށް  ހިއްކާފަ  އެއް  ޒ ން  ލް 

ަބދަލުކޮ ަބދަލު ކުރަންޅުވިއެވެ. އެތަނަފައިވާ ކަމަށް ވިދާށްއިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތެއް  ވާ ރީން އަންގާފައި ސްޓްޕްލޭނިންގ މިނި  ށް 

ން އެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުވާ މައްސަލަހެންވެފަމި މައްސަލައަކީ މިށާއި  މަށްވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ގ ސްވާނެ ކަމަކަމަށާއި އެހެންކަ

 ށް ވާހަކަދައްކާލާ މިކަމަޖާަބ ދޭ ކައުންސިލެއް ކަމުން   އަޑު އަހާ އެކަމަށް އިރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާކީ  ކައުންސިލަ ހަދާނީ  އްތ ދެން ކިހިނެ

 . ވެދިނުމަށް އެދިވަޑައިގަތެ އުންސިލުން ނިންމައިގަޅުގޮތެއް ކައެންމެ ރަނ

 

ޖެ ކަމަށާއި މާލޭގައި ފައިަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރާތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވެއްލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ވިލިލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ނަހު

ރުގައި ސާުބގައި ދުޅޭ ހިނުވާނެ ކަމަށާއި މީހުން ދިރިނޫ  ށްގެންކޮގައިހިސުާބ  ތް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރުގެ މަސައްކައްގެ ގޮތުން ފައިަބއުޞޫލެ
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ދައުރުގެ ން މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޮކޭޝަން މި  މަވެސް ވިލިމާލޭގައި މީގެ ކުރިވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަ   މަސައްކަތެއް ކަމަށްކުރަންޖެހޭ

ޒ ންގައި ޓްރިއަލް  އިސްޑަސްގައި  ސަރަޙައްދުީބޗް    ރިން މި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީލުކުރި ތަނަށް ަބދަލުވުމުގެ ކުަބދަކައުންސިލުން  

ގެ ށް އޭ ކައިރީ މީހުންނަސާާބ ހިދިރިއުޅޭ  ންއީ މީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަންލް ޒ ދާޅުވިއެވެ. އައިންޑަސްޓްރިއަނޫން ކަމަށް ވި

މަސައްކަތް ފައިަބރުގެ ގައިވެސް ވަރަސް ގިނަ ރައްޔިތުން ތެރޭކެންޕެއިންގެ މުން އެހެންކަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގޫ ފ ރާ ހިސާުބގައި ކަމައުނދަ

އެއް ހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާސް  ވެތެރޭގައި  ންއިވާހަކަ ކެންޕެ ވާގޫރައްޔިތުންނަށް އުނދަމުންދާތީ  ތި ކުރައް ނެއެމައެއްވެސް ހަމައެއް ލަ

ވާ އާ ގުޅިގެން އެ ތުންގެ ޝަކުތީ ރައްޔިވާނީ ފައިަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ  ދައުރުގެ ކައުންސިލުންމިން  ދައިގެ ކުރި ރ ޅުވިއެވެ.  ވިދާކަމަށް  

ގެނެސްގެންފަރާތް ހިމެމޭޔަރ  ތައް  ގޮތަށް  ވެސް  މީނޭ  ކަމަށާއި  ހުފަންސަވީސް  ކުރިން  ަބއްދަލު  އެކު  ރ ދައިގެ އެޭބފުންނާ  ވަނީ  ޅުން 

ކަށް މިހާރު އްދަޅޭ ސަރަހަނޫގަޅު މީހުން ދިރި ރަނވެސް އެންމެޭބފުޅުންކަމަށާއި އެ    ދޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވާފައިތަން ަބދަލުކޮށްކުރިއަށް  

ވި ކަމަށް  ަބވިލިމާ  ދާޅުވިއެވެ.ަބދަލުކުރެވިފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ  ފަހުން  ވަރަށް  ދިލޭގައި  ކައްދަލުވުމަކަށްވެސް  އެ ޔައިން    މަށާއި 

ވެސް ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު މި ަބދަލު ގައިން އެ ދުވަހުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަފައިަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ  ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް  

ވެސް  ަބއިވެރިވި ކަމަށާއި އެހެންނަމަތުން  ހު ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިދުވަ   އެކަމަށާއިފައިވުނު ސަރަޙައްދަށް ަބދަލު ކުރާ ވާހަކަ ވާނީ ދެންނެވިކުރެ

ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިޓީ މީހުން ަބދަލު  ގެ މަަަސއްކަތް ކުރާދައިގެ ކުރރިއަށް ފައިަބރުށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރ މިކަން ފާހަގަކޮ

އް ނެ ކަމެ އެންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރެވިދާށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމަކީވާ ތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަކު ޝަރިކޮށްވެލް މެދުކައުންސިލަށް އީމެއި

އެންމެ ޮބޑަށް ސޭވް ދަ ބީޗް ކިޔާ ޖަމްއިއްޔާއިން  .  ވިއެވެދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުއިލް ތަކެއް ފޮނުއްވި އެކި ނަންނަމުގައި ަބއިވަރު އީމެކަމަށާއި

ތަކާވެސް  ވެ. މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނާ އަދި ފައިަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްރެއްވިއެކުވާތައް ލިެބމުންދާ ކަން ފާހަގަ ކުމިކަމުގައި ޝަ

ީބޗުގައި މި  ީބޗުން  ލިެބމުންދާތީ ސޭވް ދަ    މިކަމުގެ ޝަކުވާ   ގެ ފަހުންއް ކަމުން އޭލުން ނިންމި ނިންމުމެސިކައުންރެވިގެން  މަޝްވަރާކު

ނުކުރައްވާ   އިރު ޝަކުވާ  ީބޗްގައި ރަމުން ގެގެ މަސައްކަތް ކުންމެ ފަހުން ފައިަބރުދާޅުވިއެވެ. އެކަމަށް ވިމަސައްކަތް ކުރި  ންދިޔައީ 

އި ހުރިހާ އެންމެންގެ ވެސް  މިކަމުގަވިދާޅުވިއެވެ.    ނުކުރައްވާ ކަމަށް  މި މައްސަލަ ފާހަގަ   އޭރުގައިއި ރައްޔިތުންނާ ކައިރީގައި ކަމަށާ

ސައްކަތް ކަތް ކުރާ ފަންސަވީހަކަށް އާއިލާ އުޅެމުންގެންދާ ކަމަށާއި އެ މަމަސްލަހަތަށް ަބލަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ފައިަބރުގެ މަސައް

ތައްވެސް މިކަމުގައި މި މަސައްކަތް ވިލިމާލޭގައި ކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުއި  ދޭންޖެހޭ ކަމަށާތައްވެސް ޤާއިމްކޮށްރާ މީހުންގެ ހައްޤުކު

ދެ ފަރާތުގެ ހައްޤުތަކަށް ަބލާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަން ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވިއެވެ.     ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްރައްކާތެރި

ނިސްޓްރީން އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން ސޮއި ކުރައްވާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ނިންގ މިއެވެ. އެހެންކަމުން ޕްލޭކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވި

އްދެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުން ރިއުޅޭ ސަރަހަފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މީހުން ދިދިަބދަލު ކުރަން އެކުރީގެ ބ ޓް ޔާޑް އޮތް ތަނަށް  
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އި . މި ކައުންސިލުން ކަންކުރާނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާ ވިއެވެއި ކައުންސިލެއް ކަމަށް ވިދާޅުތަށް ކަން ކުރަން އަގޮބޭނުންވާ  

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް   އި ސިޓީއަކަށް މި ގޮތަށް ަބދަލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށާނަން އަން މިނިސްޓްރީގޮތަކަށް ޕްލޭނިންގ    ދޭރައްޔިތުން ނޭ

ގުޅިފަޅުން   ދައްކާފަ  ތިލަފުށިން ނޫނީ  ތާތަނެއް  ކުރަން  ަބދަލު  ފަރާތްތަކުން  ކަމަށާއިއެ  ކުރެވޭ  ހުށަހަޅުއްއިދު  އެގޮތަށް  ކަމުގައި   ވާ 

ގެވި ީބޗަށް  ކުރަނީ  މަސައްކަތް  މި  ކަމަށާއްލުދާޅުވިއެވެ.  ނޫން  ގޮތަށް  އެތަނުގައިންވާ  ވީޑިއ  އި  ގޮތުގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  އެ    

 އްކާލުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުންސިލް ަބއްދަލުވުމުގައި ދަ އޮންނަ ކަޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ދެން

 

ންމެ ކަމަކީވެސް   ކޮރާވޭ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ކުލާގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާޢީދު ކުރެއަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ނަހުކައުންސިލަރ  

ސައްކަތް ކުރާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިިބފައިވާތީ އިަބރު މަގެ ފަނިންމާ ކަންކަން ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގެން  ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރެވި

ދާޅުވިއެވެ. އް ާބއްވާފައި ކަމަށް ވި ވުންތަކާވެސް ަބއްދަލުކަތް ކުރާ ފަރާތްތަ ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކޮށް އަދި އެ މަސައްންވާނީކައުންސިލު

ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ސިޓީ ދާނެ ކަމަށް ޤަޫބލް  ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދެއްގައި ފައިަބރު މަސައްކަތް ކުރެވި

 ކިހާވަރެއްގެ އްތ ޖެހޭ ކަމަށާއި ކުރަން މިއުޅެނީ ކޮން ކަމެވާފަ ސިޓީ ފޮނުވަންވުރެ ޮބޑަށް ވިސްނަފޮނުވާއިރު ކަންކަމާ ދޭތެރޭ މިއަށް

ަބޔަކު ށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިތަކާ ދޭތެރޭވެސް ވިސްނާފަ ރައްޔިތުންނަށްކަމެއްތ  އެކަމުގެ ސަަބުބން

ވިސްނަވަންޖެހޭ ކަމަށާއި ށް  އްލުމަކަދާނެ ގެންނަށް ލިިބނީ ަބޔަކު ކުރަމުންދާ ކަމެއް ހުއްޓުވާލާއިރު އެ މީހު ނަގާ އެއްލާލާއިރު ނޫކުންތަނަ

ށްގެން ވާނެ ކޮދަލު ކުރުމަކީތް ކުރާ ތަނަށް ަބސައްކަނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް ކުރީގައި އެ މަޕްލޭނިންގ މި

 ވިއެވެ. ވިދާޅުގެންދާނެ ކަމަށް  ށް އެކަން ކޮށްފިނަމަ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ ތަކެއް ލިިބއި އެކަން އެ ގޮތަނުކުރާ ކަމަށާ  ކަމެއް ކަމަށް ޤަޫބލް

މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް ހ ދުމަށް އެދުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ން  ލަފުށި ނޫނީ ގުޅިފަޅުން ިބސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ތި

ދުން މޮނިޓަރކޮށް މޮނިޓަރިންގ ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެތަނުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތައްތ  ަބލާ ޤަވާއި

އިން ކައުންސިލްގެ  ކުރައްވާ އެ ސަރަހައްދުގައި  އިތުރު  ހުށަހެޅުމަށް  ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ  ހަރަކާތްތެރިވުމަށް  ޓިމްތައް  ސްޕެކްޝަން 

ގެން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަރުވާ އުޅަނދުތަކަކީ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކައުންސިލުން އުޞޫލެއް ހަދައި

 ން ބޭނުންކުރާ އެއްޗިއްސަށް ވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ހ ދަން އަންނަ ފަރާތްތަކު

 

ޅިފައިވާ ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ ފައިަބރު މަސައްކަތް ވިލިމާލޭގައި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި މިހާރު އެކަމަށް އެކަށައެ

މަށާއި އެންމެ ޖަމްއިއްޔާއަކުން ނޫން ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގައި އައު ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލެިބމުންދާ ކަ
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ތެރޭގައި  އޭގެ  ކަމަށާއި  ފާޅުކުރައްވަމުން  ދަނީ  ކޮންސަރސް  އެކަމުގެ  ޖަމްއިއްޔާތަކުން  ހުރިހާ  ކުރާ  މަސައްކަތް  މުޖުތަމައުއާއެއްކޮށް 

ވިއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ހޭޅިފަށަކާއެކީ ވިލިމާލޭގައި ސުކޫލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓީޗަރުންވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅު

ން އޮތް ގޮނޑުދޮށް ހަމައެކަނި އޮތް ސަރަހައްދަކީ އެއީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަމައެކަނި ފީލްޑް ޓްރިޕް ދާ 

ވިއަސް ފައިަބރަކީ އިންޑަސްޓްރިއަލް މެޓީރިއަލެއް ކަމަށާއި އެ    އޮތް ތަނަކީ އެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނުގައި ފެންސެއް ޖެހިކަމުގައި

އެއް ގޮތުގައި  އެއީ ވިހަ  އަދި  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެއްޗެއް ނޫން  އުޅޭ މަހައުލަށް ދޫކޮށްލާވަރުގެ  އިންސާނުން ނޭވާލާ އިންސާނުން 

އަޅާފައޮތް އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ާބވަތުގެ އިންސާނާހަށިގަނޑަށް ވިހަވާ އަދި ކެންސަރ ކ ޒިން އޭޖެންޓެއް ގޮތުގައި ކަނޑަ

އެ ސަރަހައްދަކަށް ޖަމާވާ ސަރަހައްދެއްގައި އެކަން ކުރަން ދޫކޮށްލުމަކީ  އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތެއް ކުރަން ސުކޫލް ކުދިންވެސް 

ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށް  ނޫން  މަސަރަނގަޅުކަމެއް  އެ  ޒަމާނުންސުރެ  މާލޭގައިވެސް  ވިލިމާލޭގައި  ކަމަށާއި  އެަބތިިބ  ަބޔަކު  ކުރާ  އްކަތް 

ނެއްގައި ގަރާޖްވެސް އަދި ކާޕެންޓްރީވެސް ކުރެވެނީ އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަ އެއްގައި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހުއްދައެއް ދީފައި އޮންނަ ތަ

މީހަކު ބޭނުން ފައިަބރު މަސަ އްކަތެއް ކުރަންވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހިލޭ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގައި ހަމަ ީބޗަށް އަރުވާފަ އެ 

ލް ކުރާނެ ޖާގައާއި ކުރިން އޮންނަނީ ހިލޭ ކަރަންޓުވެސްފ ރުކޮށްދީފައި ކަމަށާއި މިއީ އެއްވެސް ސިވިލައިޒްޑް ތަނެއްގައި ކަން ކުރާ އުޞޫ

 ފަހަރު ނޫން ކަމަށާއި ަބއެއް ކަހަލަ ކެބިނެޓް އެއްޗިސްވެސް  ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނަށް އަރުވާފަ ހުންނަނީ ހަމައެކަނި އޮޑި ދ ނި

ޅުންވެސް  ހަދާ ކަމަށާއި އެތަން ޭބނުންކުރަނީ ފައިަބރު މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޭބފު

ބަލިތަކާ ކެންސަރ ގިނަ ވަނީ މާހައުލުގައި މިފަދަ ވިހަ ގިނަވެގެން   ތިއްަބވަނީ ސޭފްޓީ ޭބނުންކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ފުއްޕާމޭގެ

އި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަދި ކައުންސިލަރ އައިފާން ދެއްކެވި ވާހަފުޅަށްވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާ

ޓަނޭޓިވް އެއް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މި މަސައްކަތަކީވެސް ކުރެވެން މަސައްކަތެއް ަބޔަކުކޮށްކޮށް އޮށްވާ ހުއްޓާކަމަށް ވަނީ ވިއްޔާ އޮލް 

މަވެސް  ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒ ންއަކުން ގުޅީފަޅުން ނޫނީ ތިލަފުށިން ނަ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ފައިަބރު ކުޑީގެ ސާމަނާކީ އޭގެ އަސަރަކީ އެތައް ގިނަ ޖާގައެއް އެކަށައެޅުން ސަރުކާރުން އެ ފުރުޞަތު ދެއްވަންޖެހޭ

ންނަ އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކޮންސަރންއެއް ފާޅުކުރާ ަބޔަކު ޑިމަނައިޒް ކުރުމަކީ އަހަރު ތަކެއް ވަންދެން އޭގެ އަސަރު ހު

ގާ މީހުން ގ ސްވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވުމުން ދާ ކަމަށާއި ވަކިަބޔަކު ކުރާ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި ަބއެއް ޭބފުޅުން އެކޮންސަރން ނަ

ޫބލް ކަމެއް ގޮތުގައިނ ނުދެއްކޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓިއަކީ ވިސްނަވާފަ ފޮނުއްވާފަ އޮތް ސިޓީއެއް ކަމަށް ޤަ

އެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް ގުޅީފަޅުން ނުވަތަ ތިލަފުށިން ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ހައްލުވާ ގޮތަށް އޮތް ސިޓީ  

މެޓީ ޖާގައެއް ހ ދުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިމާލެ ކޮމެޓީ އަދި އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮ
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 އެކަމުގެ ހައްލު ހ އްދަވަންވީ ކަމަށާއި އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރުމަށް އެޭބފުޅުން ހުއްދަ ދެކޮމެޓީ އެކުވެ އެޗް.ޕީ.އާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން

އިތުރަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭ ނޫނީ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެކަމުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށާއި އޭގެ  

  ޖާގައެއް ލިޭބތ  ާބރަށް ކުރިއަށް ގެންދަވަންވީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން

 

އިހަވަންދޫ  ކަމަށާއި  ރަށެއް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ފައިަބރު  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ވަރަށް  އަކީ  އިހަވަންދޫ  ވިދާޅުވީ  ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު 

ވަންދޫ ކައުންސިލާވެސް ކައުންސިލްގެ އެންޔަރަމަންޓް ކޮމެޓީން ަބއްދަލުކޮށް އިހަކައުންސިލުން އުޞޫލްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކަމަށް މައުލޫމާތު ހ އްދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސިޓީ އަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި ވަގުތީ ހައްލެއް ގެނެވިދާނެ  

ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ހައްޤު ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ޤަޫބލްކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިމާލޭގައި އާއިލާތަކެއް މި މަސައްކަތް

ކައުންސިލުން އެތަނުގައި ވަށައިގެން ަބއްދާ ހަރުގެއެއް ހަދާ ވަގުތީ   ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތިލަފުށިން ިބން ނުލިުބނު ކަމުގައި ވިޔަސް 

 ވަހަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މޮނިޓަރކުރާނެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހައްލެއް ހ ދިދާނެ ކަމަށާއި އެތަނަކީދުވަހުން ދު

 ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ދެންނެވިއެވެ.  

މިހާރު ފައިަބރ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަނުގައި ވަގުތީގޮތުން ފައިަބރު މަސައްކަތް ކުރުން މިއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްގެ ގޮތުގައި  

 އެވެ. އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި އަހުމަދު ހުށްޓާލުމަށް ކައުންސިލަރ

 

ފާއިޒް  މުޙައްމަދު  ނާޒިމާ  މަރިޔަމް  ކައުންސިލަރ  ހުށަހެޅުއްވީމަތ   ޝަކުވާ  އެނިންމެވީ  އެގޮތަށް  މިނިސްޓްރީއިން  ޕްލޭނިންގ 

މާ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެހެންކަމަށް ވަނީ ނަމަ ވެމްކ  ސަރަހައްދަށް މިތަން ަބދަލުކުރަށްވާ ވާހަކަ ހުށަހެޅުއްވީ

ގޮތް ނޫންކަމުގައިވަނީ ނަމަ އަދިވެސް ޕްލޭންނިންގ މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެއްކެވިދާނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް 

 ޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނާ

މުގައި ވިލިމާލެއަކީ ވިލިމާލެގެ ރަށްވެހިން ފިޔަވާ މާލެއިންވެސް ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުންނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ދިރިއުޅެން ހިތްފަސޭހަ ތަނެއްކަ

ވިދާޅުވިއެވެ.ދެކިގެން ދިރިއުޅޭ ތަނެއްކަ ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ  އެރަށުގައި   ލީ ފާހަގަ ކުރެއްވީކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަ  މުގައި 

ޖަމިއްޔާއަކުން މި މައްސަލަ ޮބޑަށް ޖައްސަވާފައިވާ ކަމުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ޮބޑަށް މައްސަލަނުޖައްސާ ކަމާއި "ސޭވް ދަ ީބޗް" ކިޔާ  

ވިއެވެ. ސަަބަބކީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެންނެވިއަސް އެވާހަކަ މުޅިއަކުން ޤަބޫލްފުޅު ނުކުރައްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅު

އި ވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި އެމީހުންގެ ަބއިވަރު ވާހަކަތައް ރެޕްރެސެންޓޭޓިވްސްއާ ގުޅިގެން ވާހަކަދެއްކިފައިވާ ކަމުގައާ  7000
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ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަ  ފުޅުއެހެންކަމުން އަޑުއިވިފައިމިވަނީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަ މް 

ވާހަކަދެއްކުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މިކަމާ ގުޅިގެން އީ.ޕީ.އޭ، އެޗް.ޕީ.އޭ އަދި ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ އާ  

ޖެންޓްއެއް ކަމުގައިވާއިރު ވިލިމާލެ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަަބަބކީ ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށްވެސް އެނގޭނެ ފަދައިން ފައިަބރަކީ ކެންސަރ ކ ސިންގ އެ

ންޓް ރައްޔިތުން މިވާހަކަ ނުދައްކާތީ އަޅާނުލާ ނުތިެބވޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެންވާރަމެ

ސަަބުބތައް އަންގާ މިކަން ކުރުމަށް އެހެން   ކޮމިޓީ މެދުވެރިވެގެން މިފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދައްކާ އަދި ލިޔުމަކުން މިކަން މިހެން ނުކުރަންޖެހޭ

 ތަނަކަށް ަބދަލުކޮށްދެއް ފެންނަ ކަމުގައި ސަރުކާރުން އެދެން ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ވަނީ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއިން ވިލިމާލެއާ ދޭތެރޭ އެކަނިތ  ވިސްނަވަނީ އަދި މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ މެދު ކީއްވެތ  ނުވިސްނަ

ތޮއްޖެހިފައިވާއިރު   މާލެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޞަމީރު  އަހުމަދު  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  އުފެދޭ  ހަދަން ސުވާލު  ިބލްޑިންގްއެއް  އ ޑިއ ންގައި 

މިވަނީ  ނި ކަމާއި    50ންމިއިރު  ޖާގަ  ލަގްޒަރީ   13ސައިކަލުގެ  މިތަނުގައި  އަޅާއިރު  ތަނެއްގައި  ތޮށްޖެހިފައިވާ  އިމާރާތެއް  ުބރީގެ 

މަދުވެގެން   އެޕާޓްމެންޓަކަށް  ކޮންމެ  ހެދެމުންދާއިރު  ކަމުގައި   4އެޕާޓްމެންޓްތަކެއް  ގޮވާލާ  ޖެހޭނެކަމަށް  އިންނަން  ޖާގައެއް  ފުރޮޅުގެ 

އަހުމަދު ޞަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕާކިންގ ނެތް ތަނުގައި ޕާކިންގ ިބލްޑްންގ އެއް އަޅަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތް   ކައުންސިލަރ

 ކުރުމުންވެސް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޞަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

ރުސަތު މި މައުލޫއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މައުލޫއެއް ކަމާއި މިއަދުގެ އިތުރު މައުލޫތައް ހުރުމުން މިމައުލޫ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފަހުން ފު

 ދެއްވާނެ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސަރުކާރު އަދި  މިނިސްޓްރީއިން  ޕްލޭނިންގ  ތެރޭގައި  ކަންތަކުގެ  ތާއީދުލިިބފައިވާ  ފައިަބރު މިހާތަނަށް  ވިލިމާލޭގައި  ދެންނެވުމަށް  ގެ 

ދިނުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހ ދުމަށްޓަކައި ތިލަފުށިން ނުވަތަ ގުޅީފަޅުން އެކަށީގެންވާ ިބމެއް ހަމަޖައްސައި

 ދެންނެވުމަށް ތާއީދު ލިިބފައިވާ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރަށުތެރެ ކަމަކަށް  ކުނޑި  ދެވަނަ  ބަންދުކުރެވިގެންވާއެޅިގެން  އަށް  ފަދަ  ހަރުގެ  ގޮތަކަށް  ފަދަ  ތަނެއްގައި ،  ނުދާނެ  ެބލެހެއްޓޭނެފަދަ 

ހުށަހެޅިފައިވާ   ންކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ިބމެއް ހަމަޖެހެންދެން، ފައިަބރ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ޤާއިމްކުރަ

ކުރާތަނަކީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއިން ފައިަބރު މަސައްކަތް ވިލިމާލޭގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތަނުގައި ކަމަށް   އަދި އެގާއިމް   ކަމާއި

މާއި މީހުން މޫދަށް އެރޭ އިތުރު ތަނެއްގައި އަޅާނަމަ ގަސް ކަނޑަންޖެހޭނެ ކަ  ސަަބަބކީ  ތާއީދު ލިިބފައިވާ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ކަމު ކުރެއްވިއެވެ.ތަނާ ގާތްވާނެތީ  ކުރަމުންދާ ތަނުގައި ވަގުތީގޮތުން ފައިަބރު   ގައި މޭޔަރ ފާހަގަ  އަދި މިހާރު ފައިަބރ މަސައްކަތް 

 މަސައްކަތް ކުރުން ހުށްޓާލުމަށް ކައުންސިލަރ އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ލިިބފައިވާ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިނިސްޓަރއާއެކު މާދަމާ ަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވާން އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ލިިބފައިވާ ކަމާއި މިވާހަކަ އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ދެކެވޭނެ އަދި ހެލްތް  

 ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަަބކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް  هللا މުއްދަތެއް ދީފައި ހުށްޓާލުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ނާސިރު ވިދާޅުވިއެވެ.  هللا މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނެތީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަްބދު

 

ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިޔައީ ފައިަބރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމާއި އަދި މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އަޑު މީގެ ކުރިންވެސް  

ކުރެއްވި ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަހާ ރައްޔިތުން ދިރި ނޫޅޭ ހިސަާބށް އެމަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދު ަބދަލު

އްކަތަކީވެސް އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންތަކެއް ކާންބ ން ކުރާ މަސައްކަތެއްކަމުން އެކަން ހުއްޓުވާލާނެފަދަ ގޮތަކަށް އަދި ފައިަބރު މަސަ

 ތާއީދު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ތާއީދު ކުރެވެނީ އެތަން ަބންދުކޮށްގެން ކުނޑި ޭބރަށް ނުދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެމަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައި

ސަަބަބކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް އަދި ފައިަބރު މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ހައްޤުތައްވެސް  ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ  

 ހިމާޔަތް ކުރަން ޖެހޭނެތީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. ަބޔަކު ނިކަމެތިކޮށްލާ ގޮތަކަށް މިކައުންސިލުން ކަންތައް

ޫބލް ނުކުރައްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަރ އްިބރާހިމް ޝުޖާއު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ކުރާނެ ކަމަށް ޤަ

ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ހީނުކުރެވޭ  ކަމަށް  ދެއްވާނެ  ިބމެއް  ކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  ސަރުކާރުން  ކަމަށާއި  ކުރާ  ތާއީދު 

އަދި   ކުރެވޭކަމަށާއި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތާއީދު  ދިނުމަށް  މުއްދަތެއް  ހަމަޖެއްސުމަށް  އިންތިޒާމްތައް  ކުރުމަށް  އެމަސައްކަތް  އެޭބފުޅުން 

 ނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ނަ ވިލިމާލެ ސެކްޝަނުން އެތަން މޮނިޓާކޮށް މިހާރު އެޭބފުޅުން ކުރަމުންދަނީ ކޮން މަސައްކަތެއްތ  ަބއްލަވާ އެއަށް އާ މަސައްކަތެއް ވަދު 

 ނުދިނުން ޖެހޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަން ކުރާތާ އެތަކެއް ޒަމާނެއް ވިއަސް އިތުރަށް ވަގުތު

ޅެންދެކަ މިހާރު ކުރަމުންދާ ފައިަބރު އަދި ހަރުގެ އެގުން ހުށްޓަންޖެހޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނެ

އަދި ވީހާވެސް  މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އާ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ދެންނެވިއެވެ.  
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ހަށް މިކަން އިއުލާންކޮށްގެން މަހެއް ނުވަތަ ދޮޅު މަސް ތެރޭ މިކަން ކުރެވިދާނެ ކަމުގައި ފެންނަ ކަމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް އަވަ

ހާ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ވިދާޅުވިފަދައިން އެންވާރަމެންޓް ކޮމެޓީއިން އީ.ޕީ.އޭ އަދި އެޗް.ޕީ.އޭއަށް ލިޔެ ހުރި

ޅުންވެސް ގުޅިގެން މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ދޮޅުމަސް ދުވަސް  ޭބފު

 ދިނުމަށްފަހު އުސޫލުތަކަކާ އެކު މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 

ންކަމުގައި ަބޔަކު މިހުރިހާ ދުވަހަކު ގ ސްކޮށް ކަންތަކެއް ކުރަމުންދިއުމަކީ މިކައުންސިލުން އެކަން އެގޮތައް ކުރަމުން ގެންދަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫ 

 ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިގޮތަށް އެކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ވަދުނަ ނުދިނުމަށާއި އަދި 

އަދި މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަށް އެއް މަސް ދުވަހު ތެރޭ ނިންމާލުންމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

 ރިއަށް އޮތް އެއް މަސްތެރޭ އާ މަސައްކަތެއްވެސް އެތަނުގައި ނުނެންގެވޭނެ ކަމަށް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ކު

ކައުންސިލަ އެއާއި އެކު  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި އަދި  ރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު 

 . ފަދައިން އެއް މަސް ދުވަސް ތެރޭ އެކަން ނުވެދާނެތީ، ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ

 

 ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.  ގެ ކުރިޔަށް ނިންމެވުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވެ ވ ޓު ދެއްވުމަށް މޭޔަރ  1ޖުލައި ގެ ނިޔަލަށް އަދި އޮގަސްޓް 

ރުގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފައިަބރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މިކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއި ސަރުކާ

ޅުން ވ ޓު ދެއްވުމަށް އެދުމުން ތިލަފުށިން ނުވަތަ ގުޅީފަޅުން މިކަމާ އެކަށީގެންވާނެވަރުގެ ިބމެއް ހަމަޖައްސާދެއްވުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ޭބފު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ. 

ވީ  ދެވަނަ ކަމަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއިން މިހާރު ދެއްވާފައިވާ ލޮކޭޝަންކަމުގައިވާ ވެމްކ  ކައިރި ހުޅަނގު ފަރާތް ނުވަތަ ގުޅީފަޅާ  

ފަދަ ަބންދުކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ހަރުގެއެއް ޤާއިމްކޮށް، ކަމާގުޅޭ ފަރާތުގައި މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުގެއެއް ނުވަތަ އެކަން ކުރެވޭ

ރުގެއެއް އުސޫލް ހަދާ، ގެޒެޓްކޮށް، ކުލި ލިޭބގޮތަށް ހިންގޭ ނިޒާމަކަށް، ތިލަފުށިން ނުވަތަ ގުޅީފަޅުން ޖާގަ ހަމަޖެހެންދެކަ ވަގުތީ ގޮތުން ހަ

 ން ވ ޓު ދެއްވުމަށް އެއްސެވުމުން އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ. ހަދާގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ޭބފުޅު

ގެ މިހާރު ފައިަބރ މަސައްކަތް ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަނުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް އެތަނުގައި ހިނގަނީ އޮޑިދ ނިފަހަރު

ީބޗައް ގެއްލުންލިޭބ އެއްވެސްކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާތ  ެބލުން، އިތުރު ފައިަބރ މަސައްކަތް އެކަނިތ  ޔަގީންކޮށް، އަދިވެސް އެތަނުގައި  
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ހާ މަސައްކަތްތަކެއް އެތަނަށް ވަދޭތ  ބެލުން އަދި ގިނަވެގެން އޮގަސްޓް  ގެ ކުރިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ

 ވުމުން އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ.  މަސައްކަތްތައް ކުރުމައް ތާއީދުކުރައްވާ ޭބފުޅުންގެ ވ ޓަށް އެއްސެ

މިކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ފާސްވިކަމަށާއި އެސް.ޖީ ވިލިމާލެ ސެކްޝަން އަދި ކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ސެކްޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް 

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިއަދުން ފެށިގެން ފެއްޓެވުމަށް މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ.

ހެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް ކުރީއްސުރެ ވިލިމާލޭގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގައި ޕޮލިހުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފެންސް އެތަނުން އެންމެ ފަހު އިސްލާ

އެދުމުން  ދެއްވުމަށް  ވ ޓު  ޭބފުޅުން  ތާއީދުކުރާ  ޮބޑުކުރުމަށް  ޖާގަ  ސަރަހައްދުގެ  އެރޭ  މޫދަށް  ދަންނަވާ  ޕޮލިހުގައި  ދެއްވުމަށް   ނަގައި 

 ވެގެން ދިޔައެވެ. އިއްތިފާގުން ފާސް

އިތުރު މައްސަލައިގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ، ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޞަމީރު، ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު އަދި ކައުންސިލަރ 

 މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒްއަށް ފުރުސަތު ލިޭބނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ގައި ސިޓީއެއް   2022ޖޫން     03 ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ވިލިމާލޭގައި މިފަހަރު ޮބޑުއީދު ފާހަގަ ކުރަން ޭބނުންވާތީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން

ހަވީރެއް  އަރުވުމަށާއި،ކުޑަކުދިންގެ  ހަވާ  އީދުގައި  މިސިޓީގައި  ދެންނެވިއެވެ.  އަލީ  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާނެ 

މިޔުސިކްޝ އަ ކަމުގައި ޭބއްވުމަށާއި،  ޭބއްވޭނެ  ޓ ނަމެންޓްއެއްވެސް  ފުޓްސެލް  ނޮކްއައުޓް  ދުވަހުގެ  ދެ  އަދި  ހަރަކާތް  ސަގާފީ  ކާއި، 

ގެ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަންކަމުގައި ފުލުހުންނަށް ފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ މައުލޫމާތު ފ ރުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލް

ލަރ ނަހުލާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަންތައް ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާތީ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމުގައި ކައުންސި 

 14 އެކަމަށް ސިޓީގައި ހުއްދައަށް އެދިފައިވާނެ ކަމުގައި ވެސް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަވާ އެރުވުމަށް ނިންމިފައިވަނީ

ކަމަށާއި މިކަމާ ގުޅިގެން މިހާރު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއާއި ވާހަކަ ދެއްކިފައިވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ   ގައި  10:00ގެ ރޭގަނޑު    2022ޖުލައި  

ގައި   2022ޖުލައި    11އަދި    2022ޖުލައި    10ނަހުލާ ދެންނެވިއެވެ. ފުޓްބ ޅަ ޓ ނަމެންޓް އޮންނާނީ އެފް.އޭ.އެމްގެ ޮބޑު ދަނޑުގައި  

އަދި މިތަނުގައި ސެކިޔުރިޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ޭބނުންވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވާދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ އެދިލެއްވިއެވެ.

ޭބފުޅުން މާލެއިންވެސް ވިލިމާ ލެއަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމާއި ވިލިމާލޭގައި މިހާ ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ރ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްލިޭބނެ ފާހަނަ ަބރިއެއް ނެތް  ކަމާއި މީ ވަރަށް ގިނަ ަބއެއްގެ ޝަކުވާ އަންނާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަ

މިގެން ފެރީއަށް އެރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ނަހުލާ އަލީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރުވެސް އެތަނަށް މޫދަށް އެރިލަން ދާ ޭބފުޅުން ތެ
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ހާ ހިސާުބގައި އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށޭއިރު   10ޝަކުވާ ލިޭބ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޖުލައި  

 ލްގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެހާތަނަށް ފާހަނަަބރިއެއް ޭބނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެވުމަށް ކައުންސި

ގައި މޭޔަރަށް އެޑްރެސްކޮށް ވިލިމާލޭ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ަބދަލުކުރި މައްސަލައިގައި ސިޓީއެއް   2022ޖޫން    03އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  

 ލާފައިވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ދެންނެވިއެވެ.  

 

 ވެ. ރު މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނީ އެއް މައްސަލަ ކަމާއި އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެ އިތު

ތަ އިތުރު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމައް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާނީ ކައުންސިލުން މާލީ ުބރައެއް އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަމެއް ނުވަ 

ރ ރައްޔިތުންގެ މައްޗައް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ ނިންމުމެއް ނޫންކަމުގައިނަމަ އިތުރު މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް މޭޔަ

އްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޮބޑު އީދާ ގުޅިގެން ކަނޑައެޅިގެން ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން ކަމެއްކަން ނޭނގޭނަމަ މިއަދު މިކަމާ މެދު ވާހަކަ ދަ

 .އުނދަގޫ ވާނެ ކަމާއި، އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށްލަދިނުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ

ދެންނެވިއެ ކަމުގައި  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ  ކުރަނީ  ޚަރަދުތައް  ހަރަކާތުގެ  ހައިސިއްޔަތުން  ކައުންސިލަރުގެ  ދެންނެވި ދާއިރާގެ  ވެ. 

ދިނުމަށް ދުވަސްތަކުގައި ހަރަކާތްތައް ކުރުމަށް ބަނދަރު ސަރަހައްދު ޭބނުންވާތީ އަދި ފުލުހުންނަށް މިތަނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް އަންގާ

 ޭބނުންވާކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

މަގުަބންދު ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ދާއިރާއިންވެސް ވަރަށް ގިނަ ސިޓީ ލާފައި ހުންނާނެކަމާއި  ވަރަށް ގިނަ ސިޓީ ލައިފާ 

ކަމާއި   ކުރެއްވުމަށް ހުންނާނެ  އިސްތިހާރު  މިތަން  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ދެއްވަމުންދާ  ޖަވާުބ  ކައުންސިލުން  ސިޓީތަކަށް  އެ 

ޖީުބން ބޭނުންކުރެއްވުމަ އަމިއްލަ  ޚަރަދެއް  ޮބޑު  ކިތަންމެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ސައިފް  ކައުންސިލަރ  ނޫންކަމުގައި  ރަނގަޅުކަމެއް  ކީ 

ކުރެއްވިނަމަވެސް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް ޖަލްސާ ބޭނުންކުރުމަކީ ސުލޫކީ ގޮތުންވެސް، އަދި އަހްލާޤީ ގޮތުންވެސް  

 ންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.  ރަނގަޅު މީހެއް ނޫންކަމުގައި ކައު

 

ޑު ޔޫތް މިނިސްޓްރީއިން ވިލިގިލީގައި ކަންތައް ކުރާއިރު އަދި ހުރިހާ މީހުންވެސް އީދަށް ރަށްރަށަށް ރާއިރު ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އެހާ ޮބ 

 ރަޝާދު ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.  ޒިންމާއެއް ނަންގަވާ ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންވީ ކީއްވެތ  ކައުންސިލަރ ސައީދާ
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މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވި ވާހަކައެއް ގޮތުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން ކައުންސިލަރުންވެސް އެދިލައްވާ ގޮތަށް  

 އެވެ. ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމާއި ވަކި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން އެދޭ ކަންތައްވެސް ކޮށްދެވެމުން ދާނެ ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވި

 

ށް އީދު ކުޅިވަރާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން މާލީ ުބރައެއް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމެއްނަމަ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަ

 ގެންދެވުމަށް އެދޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު އެދިލެއްވިއެވެ. 

މާއި އަދި ހާއްސަކޮށް ވިލިމާލެ ރައްޔިތުން ވިލިމާލޭގައި ތިެބގެން އީދު ފާހަގަކުރަން ރަށްރަށަށް ނުދެވޭ ޭބފުޅުންވެސް ތިެބވަޑައިގަންނަވާނެ ކަ

 ބޭނުންވާނެ ކަމާއި އެހެންކަމުން އިދާރީ ގޮތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިކަމާ ގުޅިގެން ކޮށްދެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް

 ވިއެވެ. ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ދެންނެ

 އިތުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މޭޔަރ ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒްއަށް ފުރުސަތު އެރުވިއެވެ. 

ތެރޭ ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރަށްވާއިރު، މުޅި ކައުންސިލަށް ލިޭބ އެކަޑެމިކް ކ ސް އަދި ވ ކްޝޮޕްތަކަށް ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ނުވަތަ އަތޮޅު

ދު ކައުންސިލަށް އެދަތުރު ކުރާ ގޮތް ނުވަތަ ނިންމަވާ ގޮތަށް ހަދާދިނުން ވަރަށް ރަނގަޅުކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުހައްމަ

ސްއެޕް ގްރޫޕްގައިވެސް ޙިއްސާކުރެވިފައިނުވާ އޮފިޝަލް ވަޓްފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ދާދި ފަހުން ކައުންސިލަރުން ދިޔަ ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު  

އެނގިވަޑައިގަތީ ޭބރުން އަޑު އިވިގެންކަމާއި އެކަމާމެދު ވަރަށް ލަދުގަތް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމާއި އެކަން

މޭޔަރ   ގޮތް  ހަމަޖައްސަވާ  ނުވަތަ  ކަމަށާއި  ފެންނަ  އިންނަން  އުސޫލެއް  ހަމަޖެއްސުމުގައި  ތަކަށް  ދަތުރު  ކައުންސިލަރުން  އަދި 

ސިލާ ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ދަސްވާ އެއްޗެހި ކައުން 

 ރެއްވުމަކީވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހިއްސާ ކު

 

އާ ކ ޕަރޭޓް ކޮމެޓީދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުމާ ޗުއްޓީ ދިނުން އަދި އޭގެ ރިޕ ޓު ހުށަހެޅުން ވަނީ  މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފައި ހުންނަ އިރު  

 ން ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއިން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  އެހެންކަމުހަވާލުކުރެވިފައިކަމާއި 

 ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ އިތުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް މޭޔަރ ފުރުސަތު އެރުވިއެވެ.  

ކަމާ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މާތް ނަިބއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އަދި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކަން

.ޕީ  ޖޭދެކޮޅަށް ދިވެހިންނަކީ އަަބދުވެސް އަޑުއުފުލާ ަބއެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ދެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ީބ.

ޤައުމުތަކުން  ޖަމާއަތްތަކާއި،  ޖަމިއްޔާ  ހުރިހާ  ދަނީ  ވާހަކަތައް  ދެއްކި  ފުރައްސާރަކޮށް  ނަިބއްޔާއަށް  މާތް  ތަރުޖަމާނު  ސަރުކާރުގެ 
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  ވެސް ކުށްވެރިކުރަމުން ަބޔާން ނެރެމުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ދެންނެވިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ަބއެއް ކައުންސިލްތަކުން

އެހެންކަމުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މި އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް ަބޔާން ނެރެމުންދާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ރުމަށް ކުރާ ީބ.ޖޭ.ޕީގެ ތަރުޖަމާނު ދެއްކި ވާހަކަ މި ކައުންސިލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް ަބޔާން ނެފަރާތުން އިންޑިއާގެ ވެރިކަން

 ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 

 ތުންމާތް ނަިބއްޔާއަށާއި ހެއްދެވި ފަރާތަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ހަޖަމް ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައާއި އެކަން އިންޑިއާއަށް އެންގުމުގެ ގޮ

 ަބޔާނެއް ނެރުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރާ ޭބފުޅުން ވ ޓު ދެއްވުމަށް މޭޔަރ ދެންނެވުމުން އިއްތިފާގުން ފާސްވެގެން  

 ދިޔައެވެ.  

 

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  11:00 ހާ ހިސާުބންމި

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

ރ މޭޔަ  1 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ 

 2 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 3 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 4 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 5 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 6 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 7 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 8 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 9 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ނަރީޝް އަޙުމަދު ލްފާޞިލްއަ ) ސަލާމް( ރމޭޔަ ޑެޕިއުޓީ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި  މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022ޖޫން  08

 10 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 15 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 17 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 18 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ 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


