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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  70 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ CRJ-04/2022/70 : 06 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 10:00ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   11:10 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  69 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަަނ ދުވަހު ބޭއްުވނު މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 28 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ބިޑް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުން.    
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .4

 ކުރިޔަށް  ގޮތަށް ޝާމިލުވާ ރައްޔިތުން އެގ ޅީގެ. ބެލެހެއްޓުން ފަރީދީގ ޅި ގައިވާ " 2.8.1ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 
 " މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ގެންދިޔުން

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5
" ޖެހުން ނަން މަގުތަކުގައި ނގޭނެހެންއެ ސާފުކޮށް ކިޔާނަން މަގުތަކަށް މާލޭގެގައިވާ " 3.14ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 

 މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .6

 "ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް" އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .7

 އުސްފަސްގަނޑުގެ ފާރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިޒައިންއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުން. 
 . އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .8

މާލެ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްެލްޓ ތަކުގެ ކުލި، ޖޫރިމަާނ އަދި ައމިއްލަކުރުމާމެދު ލުއިފަސޭހަ ގޮެތއް ކަނޑައަޅާ އެކަމާ މެދު 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
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 އެހެނިހެން ކަންކަން. .9
 ދަންނަވާލުން. ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރ .10

 
 ފާސްކުރުން.އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުވަތަ އިސްލާޙެއްވާނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް 
 ބޭފުޅަކު އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ނިންމެވިއެވެ.

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  69 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 ސެޕްޓެމްބަރ 28 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  69ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާޭލ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 28
ލާހެއް ގެންނަން އޮްތ ނަމަ އެ ފުުރޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަްނ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސް

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  69ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ާމޭލ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 28ނެތުމުން 
 ން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމު

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
     ބިޑް ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ންނަށް މިކަމުގައި އިތުރު ތަފްސީލެއް ދުއްވުމަށް އެސ.ޖީ އަށް ފުރުސަތުދެއްވިއެވެ. އެސް.ޖީ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފު
ލްސާއަށް މިކަމުގައި ފުރުސަތު ދެވުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެހާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ޖަ

އެންޑް ދެ ނަމެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޢާއްމުޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައިަގއި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޝަޒުނާ އަޙުމަދު އާއި ލޭންޑް 
 ޝަޔާްނ ޝާހިދު ގެ ނަން ހުށަހެޅުއްވިެއވެ. هللا ބިލްޑިންގ ބައިބައި ބަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޢަބްދު

ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ބިޑް ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަން ވާނީ އެކި އެކި ދާއިރާއިން ސްޕެޝިއަލައިޒް ވެފައި ތިއްބެވި ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ 
އެއީ ބިޑްތައް ރަނގަޅަށް ފަރާތްތަކުން ނުަވތަ އެކި އެކި ާދއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ޙަސިލްކޮށްަފއި ތިބި ފަރާްތތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ބޭފުޅުްނަނކީ  ކަންކަްނ ކުރެވޭީނ އެފަދަ ފަރާތްތަކަަކށް ކަްނ ފާަހގަ ކުރެއްވިއެވެ. އިވެލުއޭޓްކޮށް
އް ތިއްބަވާކަންވެސް ފާަހގަ ޑިޕްލޮމާ އާއި އޭލެވެލް ފެންވަރުގެ ދެބޭފުޅުން ކަމަށްވެފައި މި ކައުންސިލްގައި ޑިގްރީ ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަ

 ވިއެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ ޮގުތން ވަރަށް ރަނގަޅު ބޭފުޅުން ިތއްބަވާކަން ފާހަަގ ކުރަމުން ވިދާުޅވީ އެފަދަ ފަރާްތތަކުން ބިޑްކޮމިޓީއަށް ކުރެއް
 އައްޔަންކުރުން މުހިންމުކަން ފާަހގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ދެ ނަންތެރެއިން ޝަޒުނާ އަޙުމަދު ބިޑް ކޮމިޓީއަށް  ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
އަދި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ މުހިންމު ވާހަކައެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

  އައްޔަން ކުރުން ވަަރށް މުހިންމުކަން ާފހަގ ކުރެއްވިއެވެ.ނަމަވެސް މިއަދުން މިއަދަށްވެސް ބިޑްކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާަމށް ބޭފުޅަކު

ރާތްަތކަށް ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ބިޑް ކޮމިޓީ މިހާައވަސް އަވަހަށް ބަަދލުވަނީ ކީއްވެތ  އާއި މިކަމުގައި އުޅުއްވާ ފަ
ގިނަ ދުވަހު ތިއްބަވާނެ ފަރާތްތަކެއް ނެންެގވުން ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ވ ކްލ ޑް ބޮޑުވަނީތ  ނުވަތަ އަމިއްލައަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީތ  

 މުހިންމުކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިކަމުގެ ތަޖުރިބާހުރި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ކައުންސިލަރ އައިފާން އަދި ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

 ންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދިނުން މުހި 

ަގއި މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި ިމހާރު ބިޑްކޮމިޓީގައި ހުރި ފަާރތެއް އިސްތިއުފާދިނުމުން އެ ަމޤާމަްށ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަނީކަމު
  ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ޝަޔާން ޝާިހދު هللا ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ބޭފުޅުން ކަމުަގއިވާ، ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޢަބްދު
( އާއި ޢާއްމުޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭބައި ގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ، ޝަޒުނާ އަޙުމަދު 4)އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ/ ޖީ.އެސް 

( މި ދެނަމުގެ ތެރެއިން، ޝަޒްނާ އަޙުމަދު ބިޑްކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް، 3ކައުންސިލް އޮފިސަރ / ޖީ.އެސް )އެސިސްޓަންޓް 
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެުވމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިެވރިވެ ޝަޒްނާ އަޙުމަދު އައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާްތތަކުން ވ ޓުދެއްވުަމށް، 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަބިްއޔަތުން ންގެވަޑައިގަތް މެންބަރު

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4
ގެންދިޔުން"  ކުރިޔަށް  ގޮތަށް  ޝާމިލުވާ  ރައްޔިތުން  އެގ ޅީގެ . ބެލެހެއްޓުން  ގައިވާ "ފަރީދީގ ޅި  2.8.1ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 

 ނިންމުން.މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
ސް މިމައްސަލައަކީ ހިނގާފައިއުޅޭ ހުރިހާ ގ ލިއަކަށް ނިންމަންޖެހޭ ިނންމުމެއްކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބޭނުންވަނީ އަވަުދވެ

ރިއުޅުއްވާ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ިމފަަދ ގ ޅިތައް ބެލެހެއްުޓންކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ގ ޅީގައި ދި
 ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަންކަން ުކރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ކަމަކީ ސެޕް ގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންިދއުމަށް

ކައުންސިލްއާއި އެބޭފުޅުން ގުިޅގެން ރާވާފައިވާ ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަެވސް އަދި ފެށިފައިނުވާ މަސައްަކތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
ގައި މިފަދަކަންކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަުތވެސް ހުޅުވާދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިކަންކުރުމަށް ނިންމާފައިވާަކން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގ ޅީ

ތް ތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އިސްނަގައިގެން މި ގ ޅީގައި ކުރާނޭ ކަންކަން ނިންމާ އެފަދަ މަސައްކަ
ށް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމުން ލިބޭ އާއްދަނީއިން ގ ޅި ބެލެހެއްުޓމުގެ ޒިންމާ ނަގައި ތަރައްޤީކުރަމުން ގެންދެވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަ

 ވިސްނާކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ގޮތުގައި މިފަދަ ގ ޅިތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެްއުޓމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި
މިއިދާރާއިން އެފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރާއިުރ އެފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އުފުލަފާނެ ތަުކލީަފކަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އެގޮތުން އީޒީ މެއިންޓަނެންސްއަކީ މިހާރު އެފަދަ ތަނެއް ހަދާއިރު ވަރަށްމުިހންމު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ގިނަފަހަރު ވިސްނިފައިނުވާކަން
ކަމެއްކަމުގައި ބަލައިގެން ކުރާަކމެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑިޒައިން ކުރާއިރުވެސް މިފަދަ ކަންކަމަށް ވިސްަނއިގެން 

އަދި އެތަނުން އާމްދަނީ ލިބޭޭނ ގޮތްތަކެއް ަހދާއިރު ގ ޅިބަންދުކޮށްގެން ކުާރނަމަ  ގަކުރެއްވިއެވެ.ކުރިއަށްދިއުން މުހިންމުކަން ފާހަ 
 ރަނގަޅުވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އިތުރު ތަނެއް ބޭރުން ކަނޑައެޅުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި ގޮތެއްނޫންކަމުަގއިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެއިތުރުން މިހާރުވެސް މިފަދަ ގ ލިތަކުގައި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ
ން ގަސް އިންދާ ވަރަށް ރީތިކޮްށ ޒީނަތްތެރިކޮށް، ވާދަވެރިގޮތެއްގައި ކެފޭ ފަދަ ތަްނތަން ހަދާ ގޮނޑި މޭޒު ބަހައްޓައިގެން ގ ޅިއާއި ގުޅު 

ންފަދަ އަމަލުތައް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގ ޅިތެރޭގެ މަސްލަހަތު ނެތް އެތައްބަޔަކު ވަދެ ސިންގެރޭޓް ބުއި
ފަދަ ގެއްލި އެގ ލިތަކާއި ގުޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި ބޮޑުއަގު ދީގެން ކެފޭ ރެސްޓ ރަންޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކަްށ މަގުމަތި ބޭނުން ނުކުރެވި  މި

ސިޓިކައުންސިލުން މިފަދަ ކަމެއް ކުރާއިރު އެންމެންެގ ރެވެމުންދާތަން ފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ގ ޅިތަކުގައި މަގުމަތި ބޭނުން ކު
 މަސްލަހަތު ހިމަނާފައި މިފަދަ ަކމެއްކުރަން ފެންނަ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ޕަލް ކޮމިޓީއާއި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މި ގ ޅީގެ ކަންކަމުގައި މުނިސިކައުންސިލަރ ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި 
 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެގ ޅީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާއެއްގެ ގޮތުން ސައިކަލުގައި ގ ލިއަށް ވަންނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާކަން 

 ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު، ކައުންސިލަރ ސައިފް ގެ ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. 
ޔަރ މިކަމުގައި އިތުރަށް އެ ގ ޅީގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހުގައި މިކަން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި މޭ

 މިޓީ ތިއްބަވައިގެން ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުވެސް ބައިވެރިކުރައްވައިގެން އިތުރަށް މަޝްވަރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ދެ ކޮ
މި މައްސަލައިގައި އިތުރަށް މި ގ ޅީގައި ދިރުއުޅުއްވާ ފާރަތްތަކުގެ ޚިޔާލު ކުރުމަށްފަހު މިކަން އެގެންޑާ ކުރާގޮތަށް މޭޔަރ ނިންމެވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ކުރުމަށް، ހ އްދަވާ މިމައްސަލަ އަލުން އެޖެންޑާ 
  މިހުށަހެޅުން ފާސްިވއެވެ. އިއްތިފާޤުން
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ޖެހުން" މިކަމާއި  ނަން  މަގުތަކުގައި  އެނގޭނެހެން  ސާފުކޮށް  ކިޔާނަން  މަގުތަކަށް  ގައިވާ "މާލޭގެ  3.14ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 
  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ން މިސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެަކމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން ކުރާނޭ އެކަށީގެންވާ ބަޖެްޓ ނެތްކަ 
ގައި އަދިވެސް ގޮތެއް ނިމިފައިނުވާ ކަމެއްކަމުން އަންނަ އަހަރަކީ މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމު

 ހިނގައިގަންނާނެ އަހަރަކަށް ެހުދމަށް ފެންނަކަމުގައި މޭޔަރގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
އްކަމަށާއި މިކަން މިއީ ކުރަން ޖެހޭނޭ ކަމެއްކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު މުހިންމު ކަމެ

ަރށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުން މިަކންކަން ސްޕޮންސަރ ކުރާކަހަލަ ގޮތަކަށް އިއުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ވަ
މާލީ ބުރައެއް ނުއުފުާލ ކުރެވިދާނެ ގޮތެއްކަންވެސް ފާަހގަ އަދި މިކައުންސިލުން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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މިއިދާރާއީން ބައެއް ޝީޢާރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީވެސް ރައްޔިތުން ބަލައިގަތްކަމެއްކަންވެސް ޝުޖާއުގެ ވާހަކައިގައި ކުރެއްވިއެވެ. 
 ރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރިކަން ވިާދޅުވިއެވެ. ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ބ ޑުތައް ތަންކޮޅެއް ތިރިކަން ބައެއް ފަ

ކެތިަކން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި ސިޓީއެއްގެ މަގުމަތީގައި ހަރުކުރާ ނަންބ ޑުތަކަކީ ވަރަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުންނާނެތަ
ރުމާއިމެދު އެއްބަސްނުވެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިެއވެ. ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ެއފަދަ ނަްނބ ޑުތަކުގައި ތަނެއްެގ ސްޕޮންސަރ ހަރުކު

ހުރުން  އަދި އެކަމަށްޓަކައި ޕ ލްގައި އެއްޗެހި ހަރުކުރުން ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ނަންބ ޑުގައި މިކައުންސިލްގެ ލ ގ 
  މާ ރަނގަޅުވާނެކަންވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ފް އަދި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއުގެ ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ސައީދާ ކައުންސިލަރ ސައި
މަގުތަކުގައި ނަންބ ޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ނަން ބ ޑުގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ލ ގ  ޖަހާގޮތަށާއި، ސްޕޮންސަރ 
ހ ދައިގެން މިކަން ކުރާނަމަ، ނަން ބ ޑު ހަރުކުރާ ޕ ލުގައި އެ ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާ ފަރާތުގެ ސްޕޮންސަރ ހިމަނައިގެން މި މަސައްކަތް 

ރިާޔސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ންދިއުމަށް ފެންނަ ަފރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް، ކުރިއަށް ގެ
ނާސިރު ިމކަން هللا އަދި ސެޕްގައި މިކަމާއި ހަވާލުވެ ުހންނެވި ަކއުންސިލަރ ޢަބްދު ިމހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްިތފާޤުން މެންބަރުންގެ
 ބައްލަވައި ގުރާނޭ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ގެނެސްދެއްވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. ކައިރިން 
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 "ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް" އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބައްދަލުވުމެއްގައިވާނީ ހިއްސާކުރެވިފައިކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ބައިވެރިވިޔޫތް ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ކައުންސިލަރުން 

ވަރަށް އަދި މިއަދު ޖަލްސާގައިވެސް ހުރިހާ  މެމްބަރުންނަށް މިަކން ހިއްސާކޮށްފައިވާނެކަން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމަކީ 
ލޭސާބަހަށް ޒުާވނުްނނަށް އާމްދަީނ ހ ދޭެނ މަސައްކަތްތަކެއްގެ ފުރުސަތު ފަހިޮކށްދެޭވނެ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށާއި މި ޕްޮރގްރާމަކީ ހި

އަދި މިކަމަކީ މިހާރު މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބޭ ޒުވާނުންަނށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 
މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލޭެގ ހުރިހާ އަވަށްތަކެއް ޝާމިލްވާގޮތަށް ކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަން ކުރެއްވިއެވެ. 

ކަމުގައި ކުރައްވާނީ މިކަމުގެ ފަންނު ވެރިންކަމަށާއި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނެގުމެއް ނެތި ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް
   ޔާރ އިތުރަށް ކިޔާދެއްވިއެވެ. މޭ

ކަަހލަ ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެސް
ރާމަކުން ފަށައިފިނަމަ މިކަން މަގެއް ދައްކަވައިދެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގް

މިކަމުން އެތައް ޒުވާނުންނަކަށް ފުރުސަތުތައް ހުޅުިވގެން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށްވެސް މިކަން ގެންދެވިދާނެކަމުގައި ދެކޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
 ދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މެއްގައި ޝާމިލްކުރުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަމަށާއި، ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަ ކުރެއްވީ، މިއަދުގެ ޒުވާނުން މިފަދަ ކަ
 ކަމެއް ނެތިގެން ވަރަށްގިނަ ޒުާވނުން އެހެން ކަންކަމަށް ގޮސް ޭނދެވޭ ގޮތްތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ގެ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ދެވިެގން ހިންގާ ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ހިންުގމަށް އެގޮތުން، އާޓް ެއންޑް ކްރާފްޓް ދާއިރާއިން މާލޭގެ އެކި އަވަށްތަކު 
 އިއްތިފާޤުން ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަްށ، 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
 

 ލަ އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަ  .7
  އުސްފަސްގަނޑުގެ ފާރު ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިޒައިންއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ުހށަހަޅާަފއިވާ ކުރެހުންތަކެއް ހުރިހާ ބޭުފޅުންނަށްވެސް ވާނީ އެރިވިފައިަކމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި 
ވާ ކުރެހުންތަކަކީ މިއިދާރަށް މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް ހިންގުމައްޓަކައި ނަގާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ކުރެވިފައި

 ސައްކަތެއްކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ވާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތްމަ
 ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 

 މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން މެންބަރުންގެ
 

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .8
ކޮށް މާލެ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލި، ޖޫރިމަނާ އަދި އަމިއްލަކުރުމާމެދު ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާ އެކަމާ މެދު މަޝްވަރާ 

 ގޮތެއް ނިންމުން.
ޔަރ މިކަމަކީ ކުރިންވެސް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދިވެސް އަލިމަގެއް ފެނިފައިނުވާކަމެއް ކަމުގައި މޭ

ކަށް އަދި މުޅިން މިކަމަށް ގޮތް ނިންމައިވެސް ުނލެވި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަމިއްލަ ކުރަން ބޭނުން ފަރާްތތަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
ށްދީ އެފުރުސަތުވެސް ދެވުނުކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެދިލެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮ

ހަގޮްތތަެކއް ނިންމާފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ުކރެއްވިއެވެ. އަދި މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަލިމަގެއް ފެނިފައިނުާވތީ މިކަން ކުރާނޭ ލުއިފަސޭ
 ހައްދަވައިދެއްވުން މުހިންމުކަން ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ވުނު ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލެ ފްލެޓްތަްއ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފުރުސަތެއް ދެ 
ން ގިނަފަރާތްތަކަށް އެކަން ނުކުރެވި ވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދެވިފައިވަނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމު

އަހަރު  18މީގެ ފަރާތަކަށް ފްެލޓް އަމިއްލަ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  31އެގޮތުން 
ގިަނ ފަރާތްކުން އަމިއްލަ ނުކުރެވި ުވމާއި އެކު މިކަމުގެ ސަބަބުން ަވރަށް ކުރިން ދީފައިވާ ފްލެްޓތަކެއް އަިމއްލަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުގައި 

ލްކުުވމުގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ަދތި އުނދަގޫަތކެއް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފްލެްޓތައް މި
ސް ދައްކަންޖެހުން ވަރަށްބޮޑު އުނދަޫގތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ައދި އުއްމީދު ކުޑަވުމުން މަހުކުލިވެސް އަދި ޖޫރިމަނާވެ
ފަާރތުްނ ވަރަށްގިނަ ލިޔުންތަކާއި ޝަުކވާތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަންވެސް ާފހަގަ  31އެފަރާތްތަކުން މިކަމާއި ގުޅެ ގޮތުން މި ދެންނެވި 
ދަތި ުއނދަގޫ ހާލަތު ކައުންސިލަރ ނަުހާލގެ ވާހަކައިގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާކަން  ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނޫނަށް އެަފރާތްތަކުން އުޅެމުންދާ

އާއިލާައށް މަހުކުީލގެ ގޮތުގައި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ ޚަލާސްކުރުމަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްަތކެއް  31އެގޮތުން ިމ ެދންނެވުނު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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އަހަރަށް ބަހާލައި އަދި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި  20މަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދު  ހައްދަވާދެއްވުމަށާއި އަދި ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރު
 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެޮގތެއް ަހއްދައި ދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  20އަރާފައިވާ އަދަދުވެސް 

މަޢާފް ކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް  ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވީ، މީގެކުރިންވެސް ފްލެޓް ތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ
ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިެއވެ. އަދި މިފަދަ ބާރެއް ކައުްނސިލްގެ އަތްމަތީ ނ ންނަކަންެވސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން 

 އްވާ ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށްވެސް އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަ
އަދި  ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ދެއްކީ ވަރަށް ރަނގަޅުވާހަކަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާތްަތކަށް މިކަމުގައި ވަރަށް ދަތިހާލުގައި އުޅޭ ފަރާތްތައްވެސް ޖުލި ދައްކާކަން ފާހަގަ ކކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަހަރު ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކި ފަ
އަދި ހަމައެއާއިއެކު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މަޢާފްކޮށްިދނުމަށް ތާއީދު ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ނުގެންގުޅެިވދާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިެއވެ. 

 ކުރެއްވިއެވެ. ނުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުަގއި އުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުލިދައްކަމުންދާތީކަން ފާހަގަ 
ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ކައުންސިލަރ ނާޒިމާގެ ވާހަކައަށް ތާއީުދކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ކޮންމެ 

ން ފަރާތަކުންވެސް ދައްކަން ޖެހޭނެަކމަށާއި ނަމަވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން މުހިންމުަކން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަ
 ން ކުރާއިރު އެންމެނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަން ކުރުމުން ރަނގަޅުވާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލު

 3000އެގޮތުން، މާލޭ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލި، ޖޫރިމަނާ އަދި މެއިންޓަނަންސް ފީ، އެއްކޮށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 
 15ައހަރު،  10އަހަރާއި  5އަަދދަކަށް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށާއި ައދި  ޖޫރިމަނާއާއި މެއިންޓަަނންސް ފީ،  ރުފިޔާއަށް ވުރެން ބޮޑުނުވާނެ

އަހަރު ގެ ފުުރސަތެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ެއ ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި، އަިދ ކުރިން ދެންނެުވނު ފަދައިން ޖޫރިމަާނއާއި  20އަހަރު އަދި 
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން އްގައިވެސް މަހު ކުލި ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ފަރާްތތަކުން ވ ޓުދެއްުވމަށް، މެއިންޓަނަންސް ފީ ނުދެއްކޭ މަހެ 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ
 

  އެހެނިހެން ކަންކަން. .9
 އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވެއެވެ. އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި އިތުރުކަެމއް 

 
  މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން. .10

ވަނަ ދުވަހު ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މޭޔަރ އަދި އެސް.ޖީ ސައުތްކޮރެއާއަށް ފުރާ ވަޑައިގަތުމަށް  9މިމަހުގެ 
 ހަމަޖެހިފައިވާކަން ކައުންސިލަރުްނގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވާލިެއވެ. 

 
 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  11:10 މިހާ ހިސާބުން       
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   

 01 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 
 
 
 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢޫ  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 08 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 09 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 12 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 13 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 14 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 16 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 17 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ 09

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


