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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  68 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ސެޕްޓެމްބަރ CRJ-04/2022/68 : 22 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:40 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  66 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަަނ ދުވަހު ބޭއްުވނު މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 08

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 
 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .2

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  67 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަަނ ދުވަހު ބޭއްުވނު މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 15
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
  އެއް ލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފަިއވާ ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.

   އެހެނިހެން ކަންކަން. .4
 ދަންނަވާލުން.  ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރ .5

 
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  66ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 08
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮްތ ނަމަ އެ ފުުރޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަްނ 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  66ވަނަ ދައުރުގެ  04ދުވަހު ބޭއްވުނު ާމޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 08ނެތުމުން 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .2

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  67ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 15
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮްތ ނަމަ އެ ފުުރޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަްނ 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  67ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ާމޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ރސެޕްޓެމްބަ 15ނެތުމުން 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
 ކަންކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  ގަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ  އެއް ލައްކަ 

މި މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރީ މިކަމަކީ ސެޕްގެ މަސައްކަތް ދަށުން ކުރަމުންގެނދާ ވަރަްށބޮޑު މަސައްކަތެއްކަމުން މިކަމުގައި މިހާރު 
ގައިކަން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރުމުގެ ބޭނުމު

އަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ނާސިރުهللا އެއް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލަރ ޢަބްދު
 ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް ހުށަހަޅާދެއްވުމަށް ޑީ.ޖީ އަޙުމަދު ޝަރީފްއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

 ކަން މި ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަމާޒަކީ މާލެ ތެރެ ފެހި ކުރުން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށްދާ
އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޕްރޮގްރާމަކަށް ހެދުމަށްތަކައިވެސް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވޭކަން ފާހަގަ ޑީ.ޖީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ގެތެރޭަގއި ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މާލެއިން ިލބެން ެނތް ގަސްތައް ރާއްޖެއިން ޭބރުން ގެނައުންވެސް ހިމެނޭކަން ާފފަހަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީ
ހަމައެއާއި އެކު އުވިގެންދާފަދަ ގަސްގަސް އާލާކުރުމާއި މިގަސްތަކުން ނަފާހ ދުަމށްވެސް ކޮމިޓީން ވިސްނާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

  ނާސަރީތައް ތަރައްޤީ ކުރުންވެސް ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު އަމާޒެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 މަޝްރޫޢެއްވެސް ހިންގަން ެފށިފައިވާކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ާމލެ ވަށައިގެން ކަދުރު ރުއްތައް ިމހާރު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގަސް އިންދުުމގެ
ްނޖެހޭ އިންދާ ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ކަނބާއައިސާރަނި މަގުގައި ގަސް އިންދަންފެށުމަށްޓަކައި ކުރަ

އަދި މީގެ އިތުރުން ތައިސޭ ކޮށިގައި އެވެ. އަދި އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ފެިށގެންދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކަންކަން ކަމުގައި ވިދާލުވި
އަދި ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިހާރުވެސް ނާސަރީއެއް ހެދިފައިވާނެކަމަށާއި އެތަނުގައި ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ގަސް ހުންނާނެކަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދުނު ނާސަީރވެސް ހުންނާނެކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި ނާސަރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި ގިނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ހެ
އި ފާަހގަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕްރޮގެކްޓް އޮފީހެއްވެސް ޤާއިމުވެފައި ވާނެކަން ޑީ.ޖީގެ ވާހަކައިގަ

މީގެ ތެރޭގައި އުކާލާވެލި ބޭނުންކުެރވޭނޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.
      ވެ. ގޮތް ހަދައިގެން އެހެން ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރެވޭނެގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ސެޓްުކރަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެ

ތައް އަދި ހަމައެއާއި އެކު އައްޑު ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީން ިހޭލ އެހީގެދަށުން ގަސްލިިބފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަމުން ވިދާޅުވީ މިގަސް
 ގެނައުމަށްޓަކައި ދިޔަ ޚަރަދުނޫން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުދާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ސިޓިކައުންސިލާިއ އެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރި ރަށްރަށުން ަދނޑު ކުރިމަގަށްބަލާއިރު ބިްނބޮޑެތި ަރށްރަށުން މާލޭ
އްވިއެވެ. ބިންތައް ނަގައިގެން މިކަން ކުރަންފެށުމަކީ މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންެތރިކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެ
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ފައިސާ ހ ދިގެން ކުރިައށްގެންދެވޭނެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ހެުދންވެސް މިއީ މައިގަނޑު ކަމެއްކަމުގައި އަދި މި ޕްރޮގްރާމަކީ، މި ޕްރޮގްރާމްއިން 
އަދިހަމައެއާއި އެކު ގަސްމުށިތަކުގައި އިޝްތިާހރުޖެހުންވެސް މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު މިހާރު ވިސްނިފައިވާކަމެއްކަން ާފހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ހަގަ ވެފައިކަން ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމެއްކަމުގައި ގަސްކޮމިޓީއަށްވަނީ ފާ

ން މި މަޝްރޫޢަށް މީގެކުރިން ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އާމްދަނީ ބަޖެޓުްނ ކަމަށްވާތީ މިކަން ސަސްޓެއިނަބަލް ކަމެއްގޮތުގައި ކުރެވޭނީ މިކަމު
ތަކަށް އެ ފުރުސަތުވެސް ނަފާ ހ ދައިގެން ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނާސަރީތަކުން ގަސް ގަންނަން ބޭނުން ފަރާތް

ހ ދައިދެއްވުން އެއީ މުހިންމު ަކމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު ބައެއް ރަށްރަުށން ބިްނ ދީގެން އެ ބިންތަކުަގއި 
 ގަ ކުރެއްވިއެވެ. ދަނޑުވެރިކަންކޮށްގެން ނަފާ ހ ޭދނެގޮތްތަކަށްވެސް ޝައުޤުވެރިކަްނ ފާޅުކުރާކަންވެސް މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަ

ދި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ގަސްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަ 
ކުރާއިރުވެސް އަދި ކޮންމެ ކަމެއް މާލޭ ސިޓީއަކީ ފެހި ހޫނުމަޑު ސިޓިއަކަށް ހެދުން ވަރަށް މުހިންމުކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ދާރާގެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައިގެން ނޫނީ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށާއި މާލޭގެ މަގުމަތި ފެހުކުރުމަކީ މިއި
 ރެއްވިއެވެ.ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުންވެސް ކައުންސިލަށް މަތިކުރާކަމެއްކަން ފާހަގަ ކު

ވިއެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ނަރީޝްގެ ވާހަކައިގައި ގަސްކޮމިޓީން މި ކޮށްދެއްވާ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަން ފާހަގަ ކުރެއް
ގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަދި ވަރަށްގިނަ ކައުންސިލްތަކުން ގުޅުއްވާ ބޭރުމަގުގައި ޖަހާފައިވާ ކަދުރު ރުއްތަކުގެ ވާހަކަވެސް އައްސަވާކަން ފާހަ

ން ހަމައެގޮތުން މިހާރު ަކނބާއައިސާ ރަނިމަގުގައި ޖަހާނެ ގަސްތަާކ ޖަހަނީ ކިތައްގަސްކަންވެސް ފަިއނަލް ވެފައިވާކަން ޕްރެޒެންޓޭަޝންއި
 ތ  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ފާހަގަވި ކަމަށާއި، އެގޮތަށް ވަކި ޚާއްސަ ގަސްތަކެއް ނުވަތަ އަދަދެއް އަމީނީމަގުގައި ޖެހުމަށް ނިންަމވާފައި ވޭ

ނާސިރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިއްކުމަށް هللا ރަށަކުްނ ރިކުއެސްޓް އައިސްފައިވާކަން ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 3ކަދުރު ރުއްގަންނަން 
އް ނިމިފައި ނުވާަކން ވާންޖެހޭ ކަންކަން ނިމިފައިވާކަްނވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެގޮތަށް އަމީނީ މަގަށް ވަކިޮގތަކަށް ޕްލޭނެ

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ށް ގަސްކޮމިޓީ އާއި ޤަވާއިދު ކޮމިޓީ ގުޅިގެން މިފަދަ ގަސްތައް ވިއްކާނެ ގޮތާއި މެދު ކަންކުރާނޭ އުސޫލެއް ހެއްދެވުމަށްފަހު މިކަން ވަރަ
 ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް އުނދަގުލުން ފެށުނު ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި އަވަހަށް ނިންމަވާދެއްވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. 

ޝުކުރު ދަންނަވާކަން ފާހަގަ ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް ނަތީޖާ ވަރަށް ފޮނިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިކޮމިޓީއަށް ވަރަށްބޮޑަށް 
ޔަ ޓްެރންޑެއް ކަމުގައިވާ ގޭގޭ ގައި ގަސް އެގޮތުން ޕެންޑަމިކާއި ގުޅިގެން ވަރަށްބޮޑަށް ދިެވިހންގެ ތެރޭގައި ހިނާގދިކުރެއްވިއެވެ. 

އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންދުމުގެ ޓްރެންޑެއްވަނީ އުފެދި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤބޫލުވެފައިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
އަދި މާލޭގައި ގަސްއިންދައި  ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ން އިސްވެ ފެއަރ އެއް ބޭވުން އެއްފަހަރު މިކައުންސިލުން ގަސްކޮމިޓީ

ޑަށް އެކަމުން ނަފާ ހ ދާފަރާތްތަކަްށ ެއކަން ކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ަފހިކޮްށދީ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސިީޓ ކައުންސިލް ވުން އެއީ ވަަރށްބޮ 
 އެދޭ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ގެންދިއުމަށް  ފާރމާސް މާރކެޓްގެ ނަމުގައި މާރކެޓެއް ކުރިއަށްނާސިރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު
ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ   އާއި އެކު މިހާރުވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީ

އި ގަހުގެ އިތުން ައންހެންވެރިްނ ޭގގައި ތައްޔާރުކުރާ އެކިއެކި ބާއްވަތްތަކުގެ އެއްޗެހިވެސް މި މާރކެްޓގައި ކުރެއްވި ގޮތުގައި މި މާކެޓްގަ
ސަލައިގައި ވިއްކޭނޭ ކަހަލަ ގޮތަަކށް ކުރިއަްނގެންދިއުމަށް ވާހަކަދެކެވޭކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއިެއކު ކަދުރު ރުއްތަކުގެ މައް

ރާތުން އައިސްފައިވާ ޝަކުވާއެއް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ބޭނުންކަމުގައި ވިދާޅުވެ ފާހަގަ ުކރެއްވީ، ކަދުރު ރުއްތައް ޖަހާފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ފަ
ްނޗް ގޮތުން ވީލް ޗެއަރ ގައިގޮސް އެިދމާލުން ނޭރޭ މައްސަލަ ދިމާވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެިކތަންތަަނށް ލ  

 ޝަުކވާ އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ޕޭވްމަންޓްމަތިން ނުދުއްވޭކަމުގެއި ފުރަންގޮސްހަދާކަމަށާއި ނަމަވެސް ވީލް ޗެއަރ ފަހަރުގަ

 މިކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަން ރިޔާސަތުން މޭޔަރވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އަދި ކަދުރު ކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ފާރމާސް މާކެޓްއަ
ތެރި ރުއްތަކަކީވެސް ވަރަށްމުހިންމު ަގހެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު މާލޭ މަގުތަކުގައި އިްނދާފައިވާ ގަހަކީ ވަރަށް ނުރައްކާ 

ގަސް އިންދާއިރު އެފަދަ ގަސްނުލާ އިންދާގޮތަކަށް ވިސްނުން ގަހެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މަގުތަކުގައި 
 ރަނގަޅުކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އިގަނޑު ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ނަރީޝްފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި، މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިއްޖެކަމަށާއި އެގޮތުން މަ
ސިޓީ މާލޭ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވި އެގޮތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ އެންޑ ޒްމަންޓެއް ހ ދުން މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން  4

ގެ ގަސް ކޮމިޓީން ގެންނަ ގަސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމައެކަނި ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެގަސްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދާ ކައުންސިލު
 ،އެއްވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ އާއި ގެނެވޭ ގަސް ވިއްކައިގެން

ލިޔެވި ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ ހ ދޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު، މިކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު 
މިައދުގެ  ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުންުހށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް،  ކައުންސިލުން އެންޑ ޒް ކުރުމަށްަފހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި 

 މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ 

ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރިންގ ރ ޑުގައި އިންދާފައިހުރި ރުއްތަކުގެ ޕިޓް ތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން 
އޭގެން އާމްދަނީ ހ ދުމަށް ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްަފހު މިކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު  ޑިޖިޓަލް ބ ޑުތައް ހަރުކުރުމަށްފަހު 

ރިޔާސަތުން ވ ޓަްށ އެއްސެވުމުން ލިޔެވި ކައުންސިލުން އެންޑ ޒް ުކރުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެްނދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަްށ، 
  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤންވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ

ޑެތި ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން، މިކައުންސިލްއާއި، ރާއްޖޭގެ އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައެއް ބިންބޮ
ުހރުމާއި އެކު، އެކައުންސިލްތަކާއި އެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމަކަށްއައިސް ރައްރަށުން، އާމްދަނީ ހ ދުަމށްޓަަކއި އެރަށް ރަށުން ބިން ިލބެން 

 އެފަދަ ބިންތަުކން އާމްދަނީ ހ ޭދނެ މަގުތަކެއް ހ އްދަވާ، މިކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުން އެންޑ ޒް ކުރުމަށްފަހު 
ޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ރިކުރިއަސް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް، 

 މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤންމެންބަރުންގެ 
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ގެ ގަސް ކޮމިޓީން ގެންނަ ގަސްތައް ބޭނުންކޮށްެގން ފާރމާސް މާރކެޓްއެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުއަދި ހަތަރުވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން 
ހުށަހެޅުއްވި ުހށަހެޅުއްވުމަށް،  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުންގެ އެންޑ ސްމަންޓަަކށްއެދި

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާުޤންރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ 

ކައުންސިލްގެ ގަސް ކޮމިޓީއަށް ކޮމިއުނިޓީ ގާޑެންގެ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓީ ގެކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލޭ
 ޭބނުްނވާކަމުގައި އެފަރާތުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާތީ އެކަން ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލިއެވެ.  ތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭންއެހީ

ފަހު ކައުންސިލްގެ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށްމި ހަތަރު ކަންތަކަށްވެސް ގަސްކޮމިޓީއާއި ޤަވައިދު ކޮމިޓީ ގުޅިގެން 
 މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.  އެންޑ ޒްމަންޓެއް ހ ދުމަށް ހުށަހަަޅއިދެއްވުމަށް

 އެހެނިހެން ކަންކަން  .4
 ގަސްހެއްދުމާއި ގުޅޭ. )ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ(ވިލިމާލޭ މަގުތަކުގެ ދުވާރުމަތީ 

ެގން ވިލިމާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ޣާޑެންގަިއ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ ފަރާތްތަކުން ގަސްހައްދާ އޭ
އެއާއި އެކު ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކަކުން މަގުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންގެންދާކަން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަ  ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމަ

ދުވާރުކައިރީގައި ގަސް އިންދަމުންދާކަމަށާއި ދުއްވާއެއްޗެހި ދުއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ 
 ހުއްޓުވައިދެއްވުމަށް އަދިވެސް އެދޭކަމުގައި ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިކަން ހުއްޓުވައިދެއްވުމަށް ކުރިންވެސް އެދިފައިވާނެކަމަށާއި މިކަން

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 

 ސްޓާފް ނައިޓް ބޭއްވުމަށް ތާރީޚެއް ކަންޑައެޅުން. )ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު(

ވިފައި ނުވާަކން ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުޖާުޢ ފާހަގަ ކުރެއްވީގޮތުގައި މިވީާހަތނުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ނައިޓެއް ބޭ
ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއާއި އިވެންޓް ކޮމިޓީން 

 2022ކްޓ ބަރ އޮ 20ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު މިކަން ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައިކަން ފާހަގަ ުކރެއްވިއެވެ. އަދި ދުވަސް 
އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންވެސް މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެިރކަން ވަނަ ދުވަސްވާނީ ނިންމާފައިކަްނވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ފ ރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒް ވިދާޅުވީ ވަނަ ދުވަސް ހަަމޖެއްސެވީ ކިހިނެއްވެގެންތ  ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.  20އޮކްޓ ބަރ 
ހަމަޖެއްސީ މުވައްޒަފުންނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތު ދިނުމަށާއި އަދި ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ވަގުތު  20އޮކްޓ ބަރ މަހުގެ 

މާލޭ ސިޓީ އެގޮތުން ތީަކންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއީ ހަފްތާގެ ނިމޭދުވަހަށްވާތީކަންވެސް ފާަހގަކުރެއްވިއެވެ. ލިބެމުންދާ
ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި  2022އޮކްޓ ބަރ  20ގެ ސްޓާފް ނައިޓެއް ބޭވުމަށް އިވެްނޓް ކޮމިޓީްނ މިާހރު ނިންމަވާފައިވަނީ ކައުންސިލު

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް،   ބޭވުމަށް އެދިއެދުވަހު ސްޓާފް ނައިޓް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަބިްއޔަތުންވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ 

ައށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ހަނާދނީ  ވަނަ 5އަދި  4ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މަދަހަ އަދި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 
 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މީޑިއާ ސެންޓަރގައި އޮންނަ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ.  2022ސެޕްޓެމްބަރ  26ލިޔުންދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.  އިތުރު ކަމެއް ފާގަހަކޮށްލަން ނެުތމުން

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:40 ހިސާބުންމިހާ        

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   

 01 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 09 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 10 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 12 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 13 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 15 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 ޝުޖާއު  އިބްރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 17 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 18 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 25

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


