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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގު  65ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ބއުރ
ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން :ކައުންސިލް ި
ބރާއި ތާރީޚް 31 CRJ-04/2022/65 :އޮގަސްޓް 2022
ޖަލްސާގެ ނަން ަ
ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި09:30 :
ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި10:30 :
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް :މޭޔަރ ،ޑރ .މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 .1އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
 24 .2އޮގަސްޓް  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  64ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 .3އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވެޓް ކްލިނިކަކާއި ކެޓް ޝެލްޓަރއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 .4އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 .5މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

 .1އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
މިއަދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުންއެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި
ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާއިން އުނި ކުރެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒް ހުށަހަޅުއްވާ
ބފުޅުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވެގެންދިޔައެވެ.
ބވި އެންމެހާ ޭ
ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއް ެ
 24 .2އޮގަސްޓް  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  64ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
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ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  64ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
 24އޮގަސްޓް  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެއްވެސް

އިސްލާހެއް

ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  64ވަނަ ރަސްމީ
ގެންނަން ނެތުމުން  24އޮގަސްޓް  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.
ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއް ެ
 .3އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވެޓް ކްލިނިކަކާއި ކެޓް ޝެލްޓަރއެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް ހުވާ ކުރައްވައިގެން މިއަދާހަމަޔަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެންވެސް އެކަށީގެންވާ
ބފައި ނުވާކަމަށާއި އެންމެ ފަހުން ހުށައެޅުނު
ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލި ި
ބޑް އަދި ޕްރޮޕސަލްގައި
ި

ބފައިވާކަން
ބންތައް މިކަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުށައެޅުންތައް ލި ި
ބޑެތި ި
ހުރީ މާލެއިން ވަރަށް ޮ

ބޑަށް ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނަކަށް ވެފައިވާ އިރު އެކަމަކީ އެހާ
ބފައި ހުރި އިރު މި ތަނަކީ ވަރަށް ޮ
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އަދި އެހެން ލި ި
ބލް ކަމަށް ނުވާކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ވިޔަފާރި އުސޫލުން މިކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވަރަށް
ފީޒި ަ
ގިން ދުވަސް ތަކުގައި މިކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށް މިކަހަލަ ކަމެއްގައި

ބ ދާއިރު
ހައްލެއް ނުލި ި

ބހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެއްވެސް
ކަމާ ެ

ބފައިނުވާކަމަށާއި މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި
އިޝާރާތެއްވެސް މިކަމުގައި ލި ި
މިގޮތަށް ކަންތައްދާތީވެ މި ކައުންސިލް އިން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަން ފެންނަ ކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން
ބނުންވާ ތަން
ފައިސާ މިކަމަށް ހަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލް އަމިއްލަ ނަމުގައި ހަދައިގެން ހިންގާ ކެޓް ފެސިލިޓީއެއް ހަދައި މިކަމަށް ޭ
ބފުޅުން ނަގައިގެން ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޖަނަވާރަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފަރުވާ ދެވޭގޮތަށް ހެދިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަހަލަ
ޭ
ބޑު ނޫންކޮށް  2500އަކަފޫޓް
ބން މާ ޮ
ފެސިލިޓީއެއް ވިލިމާލޭގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ދެކޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ފެސިލިޓީ އަޅާ ި
ބޖެޓް
ބރިއަށް ހުންނަ ތަނެއް ހަދައިގެން މިކަން ކުރެވޭތ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ަ
އާއި  3000އަކަފޫޓް ގެ ު 2
ބލު ކުރައްވާކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
އިން 5މިލިއަން ނޫނީ  8މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެސިލިޓީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމޭނެކަމަށް ގަ ޫ
ބރުއަރީގައި މި ފެސިލިޓީ ހުޅުވޭ
ބޑް ކޮށްގެން ދޭއިރު  6މަސްތެރޭގައި ނިންމޭނެ ކަމަށް ވަނީނަމަ މިއަންނަ އަހަރު ފެ ް
އަދި މިކަން ި
ބޖެޓްގެ ތެރެއިން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް
ވަރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރިޔާސަތުން އެސް.ޖީ އަށް ަ
ބން ޖެހޭ ރުފިޔާ ދަތިކަމެއް ނެތްނަމަ މިކަން ކުރިއަށް
ބޖެޓް ތެރެއިން ފިނޭންސް އިން ލި ެ
ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ .އެސް.ޖީ ވިދާޅުވީ ަ
ބޖެޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް
ބޖެޓް އިން ކުރާގޮތަށް ަ
ގެންދެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަހަލަ ޕީ.އައިސް.ފީ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް އާމްދަނީ ަ
އެސް.ޖީ ވިދާޅުވިއެވެ.
ބރުންނަށް ފުރުސަތަށް ހުޅުވަލެއްވިއެވެ .ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ މިއަދު އެޖެންޑާ
ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާއަށް މެމް ަ
ބޑު ތަކްލީފަކަށްވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން ކުރިން ޖަލްސާއެއްގައިވެސް
ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކީ މާލެ ސިޓީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮ
ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ ކުރިން ވިލިމާލޭގައި ވެޓް ކުލިނިކް އެއް ހުރިކަމަށާއި އަދި މިކަހަލަ ކުލިނިކް
ބޅާ ތައް މަގުތަކަށް ދޫކޮށްލަފައި
ބލި ު
ބ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިލިމާލޭގައި ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ަ
އެއްގެ ތަޖްރި ާ
ބފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވިލިމާލެ އަކީ ފަސްގަނޑުތައް ގިނަ
ހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވަތައް ރައްޔިތުން ފަރާތުން ކެންޕޭންގައި ލި ި
ބޅަލުގެ ނަޖިސް ހުންނަ ކަމަށް ދައިރާގެ ރައްޔިތުން ފަރާތުން އަންނަ ޝަކުވާއެއް
ތަނެއް ކަމަށާއި ވެލި ހުންނަ ތަނެއް ނަމަ ު
ބޅަލުގެ
ކަމަށާއި އަދި ވިލިމާލޭގައި  3މިސްކިތް އިންނައިރު މިސްކިތް ތެރޭގައި ދޮންވެލިލާފައި ހުންނަ އިރު މިސްކިތުގައިވެސް ު
ބނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުން
ނަޖިސް ހުންނަ ކަމަށް ޝަކުވާ އަންނަ ކަމަކަށް ވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން ޭ
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ވިލިމާލޭގައި މި ފެސިލިޓީ އަޅަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ދައިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވިލިމާލޭގައި މިކަން
ކުރަން ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން އަވަށެއްގައިވެސް މިކަން ކުރަން ނުފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމަކީ ވިލިމާލޭ
ބރީގެ ފެސިލިޓީއެއް އަޅަން
ބޑު ކަމަކަށް ވާއިރު ު 3
ބޑުވުމަކަށްވާއިރު މިހާރުންވެސް މި ކަމަކީ ވަރަށް ޮ
ރައްޔިތުންގެ ކަން ޮ
ބޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ
ބޔަކު ވަރަށް ޮ
ބނުންވާ ތަނަކަށް ަ
ބނުންނުވަކަމަ ށާއި ވިލިމާލެ އަކީ މިހާރުވެސް ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ޭ
ޭ
ބމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ކުޑަތަނެއްކަމަށާއި
ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިލިމާލެއަކީ ި

ބ
މާލެ ސިޓީ އެހެން އަވަށްތަކަށް ލި ޭ

ހިދުމަތްތައް

ބލު ކުރާނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ބލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަން ކައުންސިލްއިން ގާ ޫ
ބންޖެހޭނެކަމަށް ގަ ޫ
ވިލިމާލެއަށް ލި ޭ
ބނުންވާނެ ގޮތަށް އެކަން
ބޑު ހަރަދެއް ކުރަން ވިސްނަވާއިރު ދައިރާގެ ރައްޔިތުން ހިންހަމަޖޭހޭނެ ގޮތަށް ރައްޔިތުން ޭ
އަދި މިހާ ޮ
ބނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމަކީ ޢާންމު ސިއްހަތާ ގުޅުން
ކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ މި ކައުންސިލް އަށް ލި ޭ
ބނަން ހުރި
ބސް ު
ބދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަ
ހުރިކަމެއްކަމަށާއި މިކަން އެހެން ތަނަކަށް ަ
މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަން ކުރަން ތާއީދު ނުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބފުޅުން އުފަލަކަށް ޖަނަވާރުން
ރިޔަސަތުން މެމްބަރ ސައިފް އަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ .މެމްބަރ ސައިފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ގިނަ ޭ
ގެންގުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ގިނަ ޖަނާވާރުން ގެންގުޅޭއިރު އެ އެއްޗެސައް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހދުމަކީ ވަރަށް
މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށާއި

ބޅަލުގެ ނަޖިސް އުދަގުލަކީ މާލޭގެ އާންމު ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ
އަދި މެމްބަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިހެން ު

ބޅާ މަދުކުރުމަށްޓަކައި
ބޅާ މަދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެު .
ދަރަޖައަށް ގޮސްފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ު
ބޅަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަން ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޕެޓް ކުލިނިކް އެއް ހެދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަ
ު
ބލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި މިއުޅެނީ ކަމެއް
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ތަނެއް ހަދައިގެން އާންމު ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާނެ ކަމަށް ގަ ޫ
ހައްލުވާނެ ގޮތެއް ހދަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކެޓް ޝެލްޓާރ އެއް އެޅުމުން ވިލިމާލޭގައި

ބޅާ ގިނަވެގެން
ބލިކޮށް ހުރި ު
ަ

ބލުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ ކުރިން ވެސް އެޗް.ޑީ.ސީ
ބގެންދާނެކަމަށް ގަ ޫ
ބޑު ލުޔެއް ލި ި
ނަޖިސް މައްސަލައަށް ވަރަށް ޮ
ބސް
އާއެކު ކުރީގެ މޭޔަރ ދައުރުގައި މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި ކެޓް ޝެލްޓާރ އެއް ގާއިމު ކުރުމަށް އެއް ަ
ވުމަކަށް ވެސް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ކައުންސިލް އައުމުން އެޗް.ޑީ.ސީ އިން އެކަން ކުރަން ފުރުސަތު ނުދިންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަމަކި ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި މިކަމަށް ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމަކީ ވަރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބޑު ކަމަކަށް ވާތީވެ މިދިޔަ 16
ބކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަމަކީ ވަރަށް ޮ
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްއަށް މާގިނަ ރުފިޔާ ނުލި ޭ
ބފައިނުވާއިރު
މަސް ތެޜޭގައި މިކަމަށް އެއްވެސް ހައްލެއް ލި ި

ބލަންޖެހުނީ ކަމުގައި
މިކަން ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރާނެތ ނޫންތ ަ

ބ އެތަނަށް ލާ އެއްޗެހިއަށް ފަރުވާ ކުރެވޭ އެ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކެޓް ސެލްޓަރ އަކީ އެތަނުގެ އެތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތި ޭ
ބޅާ ގެންގުޅޭ
ބޅާތައް ގޭގެއަށް ގެންގޮސް ު
ބލަހައްޓާދޭނެ ތަނެއްކަމަށާއި އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާކާ އެކު ފަރުވާ ދެވޭ ު
އެއްޗެހި ަ
އުސޫލުން ގެންގުޅޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވަށާޖެހޭ ކަމަކަށް މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވޭއްޖިނަމަ ހެދިދާކަމަށް ރިޔާސަތުން
ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ .ޑެޕިއުޓީ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އާއި ހަވާލު ވީ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް
ބޑުވާ މައްސަލަ އެއްކަމަށް ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލު ހދުމަށްޓަކައި ވަރަށް
މިކަމަކީ ވަރަށް ކަން ޮ
ބ ނޫން ކަމަށް
ބރުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ނަތީޖާ އެހާ ކާމިޔާ ު
ގިނަ މެމް ަ
ބނުންވެފައިވާތީ
ބޑަށް ޭ
މެމްބަރ ސައިފް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލު މާލެ ސިޓީ ދިރިއުޅޭ އެންމެން ވަރަށް ޮ
ބރު ވީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އެކަމަށް ހައްލު ހދޭނެ ގޮތެއް ކައުންސިލް އަށް މަޖު ޫ
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ކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ މި ކައުންސިލް މިއޮތީ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގައި ހައްލު ހދައި ދޭންނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި
ކައުންސިލަރުންގެ ވޓާއެކު މިކަން ފާސްވެ މިކަމައިގެން ކުރިއަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން މަރިޔަމް ނާޒިމާއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ .މެމްބަރ ނާޒިމާ ވިދާޅުވީ
މިކަން އެންމެ ކުރިން ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ނާޒިމާއަށް ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ
ބލާ
ބން ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަށްވާފައިވާނެ ކަމަށް ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުހައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ .ހުޅުމާލޭގެ ި
ބލިފައިވާ ކަމުގައި
އެޗް.ޑީ.ސީއާ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެކަމާއި އޭގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި މިކަން ކުރާގޮތް ެ
ބސްވާ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ބއެއް ވާހަކަތަކަށް އެއް ަ
ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ދެއްކެވި ަ
ބޅާތައް މާލެ
ބޅާތަކަށް ފަރުވާ ހދަދިނުމަށް ގެންގޮސް ު
ކުރިން އެ މައްސަލަތައް ގިނަވެފައިވަނީ ވިލިމާލެ ވެޓެ ކްލިނިކްއަށް ު
ބޔަކާ
މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާތީ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސިޓީކައުންސިލުން ވެޓް ކްލިނިކް ހެދުމަށް ަ
ބއްލަވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ވާހަކަފުޅު
ބސްވުމެއް ހެދިގެންދާއިރު އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެ ގޮތަށް ަ
އެއް ަ
ދެއްކެވިއިރު ވަރަށް އޮޅޭގޮތަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ދެއްކެވިކަމުގައި ކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިއީ މިހާރުން
ބލްކުރައްވާކަމާއި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ޕޮސިޓިވް ސައިޑް ކިޔާދީ ހޭލުންތެރިކުރެއްވުމުން
މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ޤަ ޫ
މިކަންދާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވެއްޖިނަމަ މީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ފެސިލިޓީ ހެދުމުގެ ކުރިންވެސް ކުލިނެކް އެއް ހުޅުވަން ފެންނަ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން މެމްބަރ ޒަމީރު އަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ .މެމްބަރ ޒަމީރު ވިދާޅުވީ ވިލިމާލެގެ ރައްޔިތުންނޭ ކިޔާފައި މެމްބަރ
ނަހުލާއަށް ވަރަށް ދެރަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކެވިފައި ވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދެންޖެހޭނެކަމަށް
ދެކޭކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިހާރު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް މިކަން ފާސްކުރަން ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށް މެމްބަރ ޒަމީރު
ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޅަލަކީ އިންސާނުން
މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައި ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށްވުރެ ޕެޓް ކުލިނިކެއް ހެދުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށާއި ު
ބލިތައް ފެތުރި އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން
ބޅަލުގެ ނަޖިހުން ގިނަ ަ
ދިރިއުޅޭ ތަންތާ ގެންގުޅެން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި ު
އުޅޭއިރު ރާއްޖެ ކަހަލަ ތަނެއްގައި މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ގެންގުޅެން ރަނގަޅު ނޫން އެއްޗެއްކަމަށް މެމްބަރ ސައީދާ
ބލު ކުރައްވާ
ބމުން މިކަން ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ވާނީ ފަޅު ރަށެއް ހދައިގެން ކަމަށް ގަ ޫ
ވިދާޅުވިއެވެ .ތިލަފުށިން ތަނެއް ނުލި ު
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޅަލުގެ
ބޅާތަކަށް ހައްލު ހދައިދޭން ކަމަށާއި އެންމެން ވެސް މި ދައްކަނީ ު
މެމްބަރ ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިން މި އުޅެނީ ު
ބޅާތައް މަގުތަކަށް ދޫވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި
ބޅަލުގެ ނަޖިސް އިން އުދަގޫ މިވަނީ ު
ނަޖިސް އިންވާ އުދަގޫކަމަށާއި ު
ބލަހައްޓާއި އެއް ފަރުވާދީ ހަދަން
ބޅަލުގެ ސެލްޓަރ އެއް އަޅައި އެތަނުގައި އެ އެއްޗެހި ަ
މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ު
ބގެންދާނީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ .މިތަން
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިތަން ހެދުމުން ހައްލު ލި ި
ބގެންދާނެ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި ސެލްޓާރ އަޅާއިގެން ގެއްލުން
ބޅާތަކަށް ހައްލު ލި ި
އެޅުމުން ހުރިހާ ދައިރާއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ު
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ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. .އަދި މިހާރު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް މިކަން ފާސްކުރަން ތާއިދު ކުރައްވާ ކަމަށް މެމްބަރ ޔުމްނާ
ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޅާ ގެންގުޅޭނަމަ ރެޖިސްޓާރ ވާނެ އުސޫލެއް ހަދައިގެން މިކަން
ޕެޓްސް ގެންގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިޓީގެ މުނިސްފަލް ކަމަކަށް ވާތިވެ ު
ބރ ނާޒިމާ ވިދާޅުވިގޮތަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެޓް ކްލިނިކް އެއް
ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މެމް ަ
ބފުޅުންނާ
ހދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރު އިން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކަން ހިގާމަށާއި އެ ޭ
ވާހަކަ ދައްކައިގެންވެސް މި މިއުޓަރ ކުރެވޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުން ފެށިގެންވެސް ކުރުމަކީ
ބގެންދާނެކަމަށް ދެކޭ ކަމުގައި
ބނުންތެރިކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިހާރު ޓެގް އެއް އެޅުވުމުން މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްލު ލި ި
ޭ
ވިދާޅުވިއެވެ .ޓެގް ކުރެވުމުން އެއަށް ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި ދޫކޮށްގެން ގެންގުޅޭނަމަ އެއަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ
ބގެން ދާނެ ކަމަށް ދެކޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ގޮތެއް އޮންނާނެކަމަށާއި ނަޖިސް ނައްތާލަން ގައިޑްލައިންތަކެއް ހެދިގެން ޖުމްލަ ހައްލެއް ލި ި
އަދި މިހާރުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތް ވޭވޭނެ ގޮތަކަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބ ވަރަކުން ނިންމަމުން ދާނެކަމަށާއި
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އިމާރާތްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ކަންތައް ދާނީ ވަކިން ކަމަށާއި އާންމުދަނީ ލި ޭ
އިމާރަތް ނިމެންދެން މަޑު ނުކޮށް ވެޓް ކުލިނިކް ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި  5މިލިއަން ކިޔަނީ
އިމާރަތަށްކަމަށާއި  1.5ނޫނީ  2މިލިއަން ކިޔަނީ ވެޓްގެ މަސައްކަތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އޮޕަރޭޝަނަލް ކސްޓް އަދި ދުވަސް
ބޖެޓް އިން ހަރަދު ކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ހުރިހާ ކަމަށް  8މިލިޔަން ދާނެކަމަށް
ކޮޅަކަށް ކައުންސިލް ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ މި ކަމަކީ ވިލިމާލޭގެ މެޖރިޓީ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމެއްނޫން ކަމަށާއި މިކަނުގައި ހައްލު ހދަން ދެކޮޅުހަދަނީ
ނޫން ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .ނަހުލާ ވިދާޅުވީ

ބނުންނުވާކަމަށް މިކަން ވިލިމާލޭގައި ކުރަން މީގެ
ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ޭ

ބން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މެޖރިޓީ އޮވެގެން މިކަން
ބ ު
ބގެ ސަ ަ
ކު ރިން ވެސް މިކަމަށް ކުރެވުނު ތަޖުރި ާ

ނިންމިދާނެކަމަށް ދަންނަވާ

ބވި ކައުންސިލަރުންވެސް އިހްތިރާމް
ޖަލްސާގައި ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވާހަކަ ތައްކަމުން އެކަމަށް ދެންތިއް ެ
ކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިއެވެ.
 .4މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.
ބފުޅުންގެ ވާހަކައިން ކުލިނަކަށް
ބއެއް ޭ
ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމް ކުރެވިފައި ނެތްކަމަށާއި ަ
ބ ކަމުނުދިޔަކަމަށާއި މިހާރު މިކަން ކުރަން މިއުޅެނީ
ބޅާ މަގުމައްޗަށް ދޫކޮށްލާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އެއިރުގެ ތަޖްރި ާ
ބއެއް ު
ގެންގޮސް ަ
ބޅާ ދޫކޮށްލަން ނޫންކަމަށް
މިކަމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ލައިގެން އިމާރާތެއް ހަދައިގެން ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ .އަދި މަގުމައްޗަށް ު
ބލައިގަންނާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންނަށް އެކަން ވިސްނާ ދެވެއްޖެނަމަ މިކަން ަ
ބޑުވުން ހުރިކަމަށް ވަނީނަމަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހިޔާލު އެއްގޮތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެންނެވިއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ކަން ޮ

ކައުންސިލް ބިއުރ
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ބޅަލުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކެޓް ސެލްޓަރ އެއް އިމާރާތަކާއެކު ވެޓް
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި މާލެ ސިޓީގެ ު
ސާރވިސް ކުލިނިކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި

އިމާރާތެއް ހަދައި

އެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް

ބރުންނަށް ހުޅުވާއި ލެއްވިއެވެ.
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ތާއީދު ކުރައްވާ ގޮތަކަށް ވޓް ދެއްވުމަށް މެމް ަ
ބޅަލުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކެޓް ސެލްޓަރ އެއް އިމާރާތަކާއެކު
ބރުންގެ ތާއީދު ކުރައްވާ ވިލިމާލޭގައި މާލެ ސިޓީގެ ު
 12މެން ަ
ވެޓް ސާރވިސް ކުލިނިކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ހަރަދުގައި

އިމާރާތެއް ހަދައި

އެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް

ބރަކު މިކަމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވައެވެ.
ގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ .އެއް މެމް ަ
މިކަން މޮނިޓާރ ކޮށްދީ މި މަސައްކަތް ވިލަރެސް ކޮށްދިނުމަށް ވިލިމާލެ ސާރވިސް ކޮމެޓީއާއި އެންވަރަމެންޓް ކޮމެޓީ ގުޅިގެން
ބއިވެރިވުމަށް އެދުނެވެ.
މިކަން ކުރިއަށްގެންދާ އުސޫލު ހަދައި ދިނުމަށް ރިޔާސަތުން އެދުނެވެ .އަދި ޤަވައިދު ކޮމެޓީ މމިކަމުގައި ަ
ބ
ބހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހެދިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެދުނެވެ .ޑިޒައިނިންގ ކަންތައް އިންހައުސް ސްޓަފުން އެ ަ
އަދި މިކަމާ ެ
ބވިކަމަށާއި
ތިއް ެ

ބޑިން
ބފުޅުން އެކަމަށް ސަޕޓް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކުރިން ދެންނެވުނު  3ކިމެޓީ ގުޅިގެން ި
އެ ޭ

ޕޮރޮސެސްއަށް ހުޅުވައިލައްވަން ވާއިރަށް މިކަމަށް ތައްޔާރު ވުމަށް އެދުނެވެ .އަދި އިދާރީ ގޮތުން އެސް.ޖީގެ ސަޕތް ދީގެން ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެދުނެވެ.
ބން  10:30ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.
މިހާ ހިސާ ު
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން
#

މަޤާމް

ނަން

 01ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މޭޔަރ

 02އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް

ކައުންސިލަރ

 04އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް

ކައުންސިލަރ

 05އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު

ކައުންސިލަރ

 06އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ރަޝާދު

ކައުންސިލަރ

ބދުﷲ ނާޞިރު
 07އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ކައުންސިލަރ

 08އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

ކައުންސިލަރ

ބކުރު
ބ ަ
ބރާހީމް އަ ޫ
 09އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ

 10އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް

ކައުންސިލަރ

 11އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން

ކައުންސިލަރ

 12އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޟަމީރު

ކައުންސިލަރ

 13އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ

ކައުންސިލަރ

ކައުންސިލް ބިއުރ

1622

3016612

secretariat@malecity.gov.mv

7|Page
ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.
 01އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް

ކައުންސިލަރ (ސަލާމް)

 02އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް

ކައުންސިލަރ (އޮންލައިން)

 03އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

ކައުންސިލަރ (ސަލާމް)

ބރާހީމް މުޙައްމަދު
 04އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ (ސަލާމް)

ބރާހިމް ޝުޖާއު
 05އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ (އެނުއަލް ލީވް)

ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން
#

ނަން

މަޤާމް

01

ބ ޖަލީލް
އަލްފާޟިލް މުޖުތަ ާ

ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ
#

ނަން

މަޤާމް

01

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ

އެސސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 31އޮގަސްޓް 2022
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