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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    64  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 އޮގަސްޓް CRJ-04/2022/64 : 24 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ލްސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަ

     10:30 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:
   ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    63  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  17 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

އެކަމާ ގުޅޭ    މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިއްޞާކުރުމާއި
 ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .4
ލ ކަލް މާރުކޭޓް އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ިބދޭސީން އަދި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދީފައި  

 ހުންނަ މައްސަލަ އާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .5

 ނީލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .6

  ފާސްކުރުން އުސޫލު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢިމާރާތްތަކާމެދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އެކަށީގެންނުވާ  ދިރިއުޅެން، ަބއުވެ
 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .7
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

 ކައުންސިލަރުން  16  ތިއްެބވި  ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެރިޔާސަތުން    އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް  ށް ހުށަހެޅިފައިވާމިއަދަ

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް ފާސްވީ އެޖެންޑާ ގެ އިއްތިފާޤުން

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    63ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް   17 . 02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  17 ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   63ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު  ވަނަ ރަސްމީ 

އިސްލާހެއް ގެންނަން   އެއްވެސް    ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއްޔައުމިއްޔާ  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   63ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  17ނެތުމުން  

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ

  ގުޅޭ   އެކަމާ   ހިއްޞާކުރުމާއި   މަސައްކަތްތައް   ކުރެވިފައިވާ   މިހާތަނަށް   ގޮތުން   ގުޅޭ   ޕްލޭނާ   ޔޫޒް   ލޭންޑް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   މާލޭ .  03

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   ގޮތުން 

ށް ރިޔާސަތުން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކޮ

ފާހަގަ  ނުވާކަން  ކޮށްދެއްވާފައި  އެކަން  ހަމައަށް  މިއަދާ  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ފާސްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  ނިންމާ 

 ވިއެވެ.  ކުރެއް

ކާ އެކުވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް މަސައްކަތްތަ  ކުރެވިފައިވާ  މިހާތަނަށް  ގޮތުން  ގުޅޭ  ޕްލޭނާ  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ

ތައް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ

ން ފާސްވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭ

އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން އޮތަތީވެ ކައުންސިލުން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން އެންޑ ޒް ކޮށްދެއްވުމަށް  

މެންަބރުން ވަކިކޮޅަކަށް   04  އެވެ.މިހުށަހެޅުން ފާސްވި  ޣްލަިބއްޔަތުންމެންަބރުންގެ އަ   12މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  
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މި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ އަހުމަދު މި ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝްއެވެ.  ވ ޓް ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ.  

 އައިފާން ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

  ހުންނަ   ދީފައި   ކުއްޔަށް  ޚިލާފަށް   ޤަވާއިދާ   އަދި  ބިދޭސީން   އުޅޭ   ޚިލާފަށް   ޤަވާއިދާ   މާރުކޭޓުގައި   ދަތުރުވެރިންގެ  އަދި   މާރުކޭޓް   ލ ކަލް   . 4

 .  ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އާ   މައްސަލަ 

 ހުންނަ  ދީފައި  ކުއްޔަށް  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ  އަދި  ިބދޭސީން  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  ޤަވާއިދާ  މާރުކޭޓުގައި  ދަތުރުވެރިންގެ  އަދި  މާރުކޭޓް  ލ ކަލް

އެދި ހުށަހެޅުނު   ކަމަށާއި އެކަމަށް  އި ނިންމެވީ އެގްރިމެންޓްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްއިގަމައްސަލަ

މިހުށަހެޅުން   އިއްތިފާޤުންމެންަބރުންގެ    13ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  

 ފާސްވިއެވެ.

 . ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަންކަމާމެދު   ގުޅޭ   ސަރަޙައްދާ   ފިހާރަ   ނީލަން .  5

ނަންަބރ ކުނިކޮށި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުމަތީމަގަށް ވާގޮތަށް ހުންނަ ނީލަން މުދާވިއްކާ ސަރަހައްދަކީ   1  މާލޭ ދެކުނުފަރާތު ކުރީގެ

ރާތްތަކަށް ަބއުމުދަލާއި، ނީލަމުން ނަގާ ކުރީގެ މާލޭމުނިސިޕަލްޓީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދިޔަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން އެކި ފަ

ށް ދީފައިވާ ސަރަހައްދެއްކަމަށް މިސެކްޝަނުން ކުރި ސާވޭއިން ހާމަވެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން އެސަރަހައްދުން ތަކެތި ވިއްކުމަށް ގޮޅި ކުއްޔަ

 ހިނގާފައިވާ  މާލޭގައި  ފަހުން  ގ2008ެ  ތަނަކީ   މުދާވިއްކާ  ނީލަންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ފަރާތަކަށް ގޮޅިކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ   12

 ނުކުރެވޭ  ބޭނުން  ތަކެތި  ތަނުގައިވާ،  ތަނާއި  ހިނގާ  ހާދިސާތައް  ޮބޑެތި  އަލިފާނުގެ  މަތިން  ދެފަހަރެއްގެ  ތެރޭގައި   ކަމުގެ  ހަލަޮބލި  ސިޔާސީ 

، ނުވުމާއި  އާކޮށްދީފައި  އެއްަބސްވުން  ގޮޅިތަކުގެ   ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް  ފަހުން  އެހާދިސާތަކުގެ  ވުމާއިއެކު  ތަނަކަށް  ހުލިވެފައިވާ   އަނދާ  ވަރަށް

 ކުއްޔަށް   ގޮޅިތައް  ވިއްކާ  ނީލަންމުދާ  އަދި.  ވެއެވެ  ހާމަވެފައި  ނުވާކަންވެސް  ފީދައްކާފައި  ދައްކަންޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ޅިއަކަށްގޮ  އެއްވެސް  އަދި

 މުދާވިއްކާ  ނީލަން   .ވެއެވެ  ކުރެވިފައި  ފާހަ  ނެތްކަން  މުއައްސަސާއެއް   އްވެސް އެ  ދައުލަތުގެ  އަދާކުރާ  ޒިންމާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ،  ދިނުމާއި

 ގިނަ ދެފަރާތުގައި މަގުގެ ފަޅުމަތީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ގޮޅިތައް ވުމާއިއެކު ކަމަށް ދޮރުކަނޑާފައި ވާގޮތަށް ފަޅުމަތީމަގަށް ހުންނަނީ ތަން

 ކޮންމެ   މަގުމައްޗަށް   އަދަދަކަށް  ގިނަ  އިތުރުން   ދަވާދުލުމުގެ  ސާފުކޮށް  ތަކެތި ،  ކުރުމާއި  ވިޔަފާރި  ަބހައްޓައިގެން  ަބއުމުދާ  އަދަދެއްގެ

 ހުށަހަޅަމުން   މިކައުންސިލަށް  އެމައްސަލަތައް  ދަތިވެ  ދުއްވާތަކެއްޗަށް  ހިނގާމީހުންނާއި  ސަަބުބން  ގެންދިއުމުގެ  ކުނިއަޅަމުން  ދުވަހަކު

 ގެންދާތީ  ހުށަހަޅުމުން  ށްމިކައުންސިލަ  އެމައްސަލަ  ތަކުންވެސް  މުއައްސަސާ  އެންމެހާ  ކަމާެބހޭ،  ފުލުހުންނާއި  އިތުރުން  ގެންދިއުމުގެ

 ވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އުކާލެވިފައި ކުނި އަދަދެގެ ގިނަ ސާފުކޮށް މިކައުންސިލުން މަގު އެސަރަހައްދުގެ އެކިފަހަރުމަތިން
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 އުސޫލު   ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ޢިމާރާތްތަކާމެދު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  އެކަށީގެންނުވާ  ދިރިއުޅެން  ،ަބއުވެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ަބއިވެރިވެ ހުށަހަޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް   މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  އެއްސެވުމުން  އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންމެންަބރުންގެ  13ވަޑައިގަތް 

 ފާސްކުރުން   އުސޫލު   ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ   ޢިމާރާތްތަކާމެދު   ކަނޑައަޅާފައިވާ   ކަމަށް   އެކަށީގެންނުވާ   ދިރިއުޅެން ،  ބައުވެ .  6

ކޮމެންޓަށް ފޮނުވާ އެފަރާތްތަކުން ލިިބފައިވާ މި އުޞޫލަކީ ޤަވާއިދު ކޮމެޓީގައި ދިރާސާތައްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ މުވައްސަސާތަކުގެ  

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮމެންޓްސް ވެސް މި އުޞޫލު

 އުސޫލު   ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ  ޢިމާރާތްތަކާމެދު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަމަށް  އެކަށީގެންނުވާ  ދިރިއުޅެން  ،ަބއުވެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ

ަބއިވެރިވެ ހުށަހަޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް   މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  އެއްސެވުމުން  އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 . ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ   . . 7

އޮގަސްޓް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ާބއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން މޭޔަރ   25ފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާ  ޤުރުޢާން މުާބރާތާއި މަދަހަ މިާބރާތުގެ ނަތީޖާ  

 ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހަފްލަގައި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  10:30 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 06 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 ރަޝީދު ނިޒްލީ އާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ



5 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 މުޙައްމަދު އަރީޝްއަލްފާޟިލް  (ސަލާމްކައުންސިލަރ )

20 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ ( އާއިލީ ޒިންމާ ސަލާމް)  ކައުންސިލަރ  

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 09 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 13 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 15 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 16 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 17 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 


