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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  73 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ CRJ-04/2022/73 : 26 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 10:15ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   11:50 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  72 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 އޮކްޓ ބަރ 20 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

  ން. އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ހަމަޖެއްސު
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .4

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ޒުވާނުންނަށް ާޚއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަދި ބަށި ކ ޓެއް އެޅުމާއި 
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު  .5
ހުއްދަ ނަގައިގެން މާލޭސިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ވެހިކަލް ގަރާޖުތައް ކުރިމަތީގައި އެހެން ވެހިކަލްތައް ޕާކު ކުރަމުންދާ 

 މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު  .6

ފައިވާ ޓޭކްއަވޭ ތަންތަނުގެ ސަބަބުން މަގުން ިހނގާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަގަށްވާގޮތަށް ހަދާ
 ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން  .7
 ކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލާ ބެލްަކނި މަގަށް ނެރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއިމެދު މަޝްވަރާ
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 .ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން  .8
ޕާރކިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަަތކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ަފއިސާ ދެއްކުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭގަ ގޮތްތަކެްއ 

 ނިންމުން.ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 
 އެހެނިހެން ކަންކަން. .9

 ދަންނަވާލުން.  ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރ .10
11.  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1
މި ދެ އައިޓަމްއަކީ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  6އަދި  5މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިވައިވާ އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 

ދެ އައިޓަމް ކަމަށްވެފައި، ކައުންސިލަރ ޟަމީރު މިވަގުތު އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިނުވާކަން ފާހަގަ 
އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ވާ ެދ އައިޓަމް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެ ބަދަލާއި އެކު ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިަލރ ޟަމީރު ހުށަހަޅުއްވާފައި

   މެމްބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުން އެޖެންޑާ ފާސްވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން ވ ޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި
 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  72 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 އޮކްޓ ބަރ 20 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  72ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 އޮކްޓ ބަރ 20
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންަނން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިާޔސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ެނުތމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  72ވަނަ ދައުރުގެ  04ަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ވަނަ ދު 2022 އޮކްޓޮބަރ 20
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
   ގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ހަމަޖެއްސުން.އެންވަޔަރަންމަންޓް ކޮމިޓީ 

ވާހަކަފުޅުދައްކަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އަކީ މިހާރުވެސް ސެޕްގެ އެންވާރަމަންޓާއި ގުޅޭ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
އެގޮތުން ކަމާއި ގުޅެ ކޮމިޓީގައި އިނުން   ގެންދަވާ ފަރާތެއްަކން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން
 މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮމިޓީން ކޮންމެސް އެއްބޭފުޅަކު އުނިކުރުމަށްފަހުގައި ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރެއް 
 . އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ފާަހގަކުރެއްވިއެވެ. ސަބަބަކީ ކޮމިޓީގައި އިންނަވަންވާނީ އޮޑް ނަމްބަަރކަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ
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 ނާސިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ދެބޭފުޅަކު ނެގުން ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަުކރެއްވިއެވެ.هللا އުންސިލަރ ޢަބްދުކަ

ބޭފުޅުން ތިއްބަވާކަމުގައި ފާހަގަުކރެއްވިއެވެ. އަދި މަރިޔަމް ނާޒިމާވެސް  7ކައުންސިލަރ ރީހާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު ކޮމިޓީގައި 
 ކުރެއްވިއެވެ. ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް ިއތުރު މެމްަބރަކު ނެންގެވުމަށްފަހު ކައުންސިަލރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އިންނަވާގޮތަށް ފެންނަކަމުގައި ާފހަގަ 

ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އަދި ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ނާޒިރު އެންވާރަ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި هللا ކައުންސިލަރ އަބްދު
 ނާޒިމާ މި ދެބޭފުޅުން އިތުރުކުރަން ފެންނަކަމަށް ުހށަހެޅުމުން ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިޖާޢު ާތއީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

ރަމަންޓް ކޮމިޓީއަށް، ކަުއންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް އަދި ކައުންސިލަރ ޢައިޝަތު ނާޒިމާ އާއި ދެޭބފުޅުން އެންވަޔަ
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާްތތަުކން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 

  މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ. ތިފާުޤންއިއް މެންބަރުންގެ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .4
ން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަދި ބަށި ކ ޓެއް އެޅުމާއި ގުޅޭގޮތު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 

   ކައުންސިލަރ ނަޙުލާއަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް 
ބަިށބ ޅަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކުޅެމުންއައި ކުޅިވަރެއްކަމަށާއި ގައުމީ ފެންވަރުގެ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތުގައި  ކައުންސިލަރ

 ކުރިއަށް ެގންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްިވއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ުކޅިވަރު ކުޅެލާނެ ކ ޓެއް މާލެ އަދި މުބާރާތްތަކެއްވެސް
 ވިލިމާލޭގައިވެސް ނެތުމުން ވަރަްށގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަިތން މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ބަށިކ ޓުއަޅަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރަކަށް އައިސް ަގއިންގަޔަށް ނާރާ ވަރަށްގިނަ ބަލިަތކެއް ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުންދާކަމަާށއި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކު
އަށް މިކަން ބޮޑަށް ދިމާވަނީ ހަރަކާްތތައް މަދުވެފައި ހެލިފެލިވެ ނޫޭޅތީކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާރުގެ ލައިފް ސަޓައިލް 

ތަކާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހެލިފެލިވެ ނޫޅޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން އައިސްފައިވާ ބަދަލު
. ބޭފުޅުން އާދަޔާ ހިލާަފށް ފަލަެވ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެްސ ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ޮއބޭސިޓީ މައްޗަށްދާކަން ފާހަގަކުރެއްިވއެވެ

ކުޅޭނެ ތަންތަން ގާއިމް ކުރުމުގައި މިހާރު ގިނައިން ހުރީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ކުޅިވަރުކުޅެހަދާނެ މާހައުލުކަންވެސް  އެގޮތުން ކުޅިވަރު
ހަމައެއާއިއެކު ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންހެނުންަނށްެވސް ކުޅިވަރު ކުޅެހެދޭނޭ ގޮތްހައްދަވައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ންމުކަން ފާހަގަކުަރއްވާ ކައުންސިލަރ ނަހުލާގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. ދެއްވުން މުހި
ނަޙުލާ އިތުރަށް ފާަހގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކުރިން ހުަށެހޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެކޭ އެއްގޮތަށް މާލޭ ސިޓީގައި ވިލިމާލެ ހިމެނޭގޮަތށް ކައުންސިލަރ 

މިހާރު ވިލިމާލޭގައި އޮންނަނީ އެންމެ ބަށިކ ޓަކާއި އެކު ފުޓްސަލް ދަނޑެއްވެއް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެޅުމަށް ހުށަހެއްޅުއްވިއެވެ. 
ފުޓްސަލްއަކީ ެދ ޖިންސުގެ ބޭފުޅުންވެސް މިހާުރ ވަރަށް ތަރުީހބު ބޮޑުކޮްށ ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅިވަރެއްކަމުގައި ާފހަގަ ކަމަށާއި ދަނޑެއް

ން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުކުޅވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަކީ ކައުންސިލްގެ ސެޕްގައިވެސް ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެ
 ފައިވާ ކަމެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހިމަނާ
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އަދި މިއާއި ދޭތެރޭ ގޮތްތައް ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުޖާއު، ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަީލގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. 
ކަން ވިސްނާއިރު ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިެއވެ. ސަބބަކީ މިއިން ކޮންމެ ކަެމއް ގުޅެނީ ބިމާއި ކަމަށާއި މިކަން 

ފުޓްސަލް ކުޅެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވާނީ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮށްގެންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން އަދިވެސް ނުވާކަން
އަދި އެޅެން އޮތް ހިސާބެއްގައި ފުޓްސަލް ދަނުޑތައް ޒުވާނުން އިތުވާ ކަމަށާއި ނަމަެވސް ދަނޑުތައް ވަރަށް މަދުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

   އެޅުން ވަރަށް ފެންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
މަށާއި ބޮޑު ސައިޒުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެޅުމަށް ފެންަނ ވިލިމާލޭގައި ބަށިބ ޅަ ކުޅެވޭނެ ކ ޓް އެޅު

 އިްއތިފާުޤން  ރިޔާސަތުން ވ ޓަްށ އެއްސެވުމުން ިމއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ަވޑައިގަތް މެންބަރުންގެފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 
  ދު އައިފާން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.ކައުންސިލަރ އަޙުމަ  .5

   މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލާ ބެލްކަނި މަގަށް ނެރުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 

ފަރާތުންވެސް އަންނަ ޝަކުވާއެއްކަމުގައި މަގުގެ ފުޅާމިނަށް ބަލައި ބެލްކަނި މަގަށް ނެރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށްގިނައިން ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ 
މެއްކަމުގައި އެގޮތުން މިކަމަކީ ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށާއި މިފަދަ ކުދި ކުދި ލުއި ދިނުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅުކަމޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ލުވެ ދެކޭކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިކަމުގައި އިތުރަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ލޭންޑް ސެކްޝަން ހިންގެވުމާއި ހަވާ
 ހުންނެވި އިސްމާޢިލް ޙަމީދުއަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

މާވާ އިސްމާޢިލް ޙަމީދު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މާލޭގެ ގެތައް އިމާރާތް ކުރުމުގައި މައްޗަށް ނަގާ ފްލ ތަކުގެ ބެލްކަނި ނެރުމުގައި ދި
ފޫޓް ބައި ހުރުމުން އެދިމާވާ  17ފޫޓް ނުވަތަ  17މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށާއި ސަބަބަކީ މާލޭގެ މަގުތައް ހުންނަ ގޮތުން 

ފޫޓްކަމަށްބަލައި ނިންމޭނެ ގޮތެއް ވޭތ ކަން  20އިންޗި ވެއްޖެއްޔާއި އޭގެ މައްޗަށް  6ފޫޓް  19ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މައްސަލަތަކެއް
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މަވެސް ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށްގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަ
ކަމުގައެވެ. މިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ހެދިފައިވާ ަޤވާއިދުތަކާއި އެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމުން ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް

ވިއެވެ. ނަމަވެސް އެލުއިދޭ އިރު ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ޚާއްސަކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި ވާހަކަ ދައްކަން ވާނެކަން ފާހަގަކުރެއް
ބަކީ އަލިފާނުގެ ޚާއްސަކޮށް ބިލްޑިންގ ކ ޑާއި ޚިލާފުނުވާގޮތަށް ކަންކުރެޭވނެ ގޮްތވިސްނަން ޖެހޭނެކަންވެސް ފާހަަގކުރެއްވިއެވެ. ސަބަ

ޕޭޕަރެއް ޙާދިސާއެއް ދިމާވާ ފަހަރެއްގައިވެސް މިކަންކަން މުހިންމު ރ ލެއް އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަންކަމާއި ގުޅެ ގޮތުން 
 ކުރުން ހަމަ ފެންަނ ތައްޔާރުކޮށް ބިލްޑިންގ ކ ޑާއި ފުށުނާރާގޮތަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް މިކަން އިމްޕްލިމަންޓް

 ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ފޫޓް  19ފޫޓް ހަމަވާ މަގުތަކުގައި ބެލްކަނި މަގަްށވާގޮތަށް ނެރުމަށް އޮންނަ ިމންަގނޑަށް އަމަލު ކުރާގޮތަށާއި،  20މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި 

ިދނުމަށާއި، ެއކަން އިމްޕްލިމަންޓް ކުރުމުގެ ުކރިން   ގޮތަށް ލުއި މިއުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަަމލުކުރާއިންޗި ހަމަވާ މަގުތަކުގައިެވސް 5
ފް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާއި ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްއާއި އަދި އެމް.އެން.ޑީ.އެ
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ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން ތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުަމށް، ގެ މަޝްވަރާވެސް  މިކަމުގައި ހ ދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ާތއީދުކުރާ ފަރާ
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ

އަކަފޫޓްހަމަވީމަ  800އަކަފޫޓަށްުވރެ ބޮޑު ނަމަ  775އަދި ހަމައެއާއިއެކު، އުސްމިން ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޮންނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް 
އިމާރާތްކުރުމަށް އެލިބޭ ފުރުސަުތ ދިނުމަށް ެފންނަ ކަމަށާިއ، ަނމަވެސް އިންޖިނިއަރގެ ހުއްދައާއިއެކު މިފަދަ ފަރާތްތަކާއިމެދުެވސް 

ޓްއާއި އަދި އަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާއި ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަން
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް، 

 މިހުށަހެޅުން ާފސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުްނގެ
 

 .އަޙުމަދު އައިފާން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ކައުންސިލަރ  .6
މާއި ޕާރކިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމުގައި އެފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭގަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސު 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
އެގޮތުން ކައުންސިލަރ އައިފާން ާފހަގަ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ސާފުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލަރ އައިފާންގެ އަރިހުން މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. 

އަދި ަފއިސާ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިމައްސަލައިގައި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުްނ ޖޫރިމަނާ އަރައިގެން ޝަކުވާ ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
ރކިން ދެއްކުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތް ނޭންގުމަކީވެސް ޖައްސާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެގޮތަށް ލިބިފައިވާ ޕާ

ލި އަދި ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން ކުއޭރިއާގައި އެހްނ ފަރާތަކުން ޕާރކުކޮށްފައިވާ މައްސަލަވެސް ވަރަށް އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
ހާރު ނުދައްކާ ވާނަމަ ޖޫރިމަނާ އަރާކަމަށާއި، އެގޮތުން ޭލންޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނިންމީ ޖޫިރމަނާ ނާރާގޮތަށް ިނންމުމަށާއި މި 

ނުަދއްކާ  މަސްވަންެދން ކުލި 3އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާފައިސާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަަތށް ަބހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައި ދިނުަމށާއި، 
އެދިއްޖެ ފަރާތްތަކުގެ އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުމަށް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ސިޓީކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތަކަށް 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހާލަތެއްގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަްށފަހުގައި ނޫނީ ސިޓިކައުންސިލުްނދޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދިނުމަށްވެސް ަވނީ ނިންމާފައިކަން
 އަދިމިކަން ކައުންސިލްގެ ފްލ އަށް ހުށަހަޅާ މިކަމަށްތާއީދު ކޮށްދިުނމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

ން ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، މިމައްސަލައަކީ ކައުންސިލަރ އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ކަމެއްކަމުގައި އޮތް އޮތު
 ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި ހުށަހެުޅން ފެންނަކަމުގައި ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ.މެއް ނޫންކަަމށާއި ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާ ިނންުމންތައް އެއީ އެހާ ރަނގަޅުކަ

މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއްކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާގޮަތށް 
 ނިންމެވިއެވެ. 

 
 ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިމައްސަލަ މިގޮތަށްއައީ ކިހާ ބަޔަކު ކިހާ ފައިސާއެއް ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރައިގެން 

ކުގެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތަ  3ކަން ސާފުކޮށްލަން ބޭުނންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަތީ 
 އެގްރީމަންޓްތ  އެއްސެވިއެވެ. 
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 ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަުކރެއްވިގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް އިއްތިފާޤުވީ، ިމ ނިންމުން ނިންމާ ދުަވހާއި ަހމައަށް 
 ޖޫރިމަނާ ނާރާގޮތަށް ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާއަށް އަރާފައިވާ ފައިސާ އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް ބަހާަލއިގެން ދެއްކުމަށާއި އަދި އިތުރަށް

ޖޫރިމަނާއަށް އަރާފައިވާ ފައިސާ ސީދާ ބުނަން ދަތިކަމަށާއި އެހެން ނަމަެވސް ފްލ އިން ނިންމާދިނުަމށް ހުށަހެޅިަކމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 ވަރަށްބައިވަރު ފައިސާ އަރާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ވި ގޮތުގައި މިކަމަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މާލޭގައި ވެހިކަލް ޕާރކް ކުރާނެ ޖާގައޮއެގެންކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއް
އަދި މިކައުންސިލްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދެބަސްވި ކަންތަކަކީވެސް މިއީކަމުގައި  އެންމެންވެސް ވެހިކަލް ގެންނަކަުމގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަްށ އަރާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަަމވެސް ކާރެއް ގެ  ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
 މިކައުންސިލްގެ އިހުމާލެއް އޮއެގެން ޒ ން ނުކުރެހި އަދިވެސް މިނޫން ކަމެއް ދިމާވެގެންވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކުލި ނަގަން

ކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާއާއި މެދު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނިންަމން ނުެފންނަކަންެވސް ފެށިގެން ނުާވނެކަން ސައިފްގެ ާވހަ
 ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ވެ ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކައުންސިލް ފުރަތަނަ އިންތިޚާބުވެފަިއ ޕޮލިސް ކޮންސްޓިބިއުލަރީ ތައާރަފް
ން އެގޮތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ސްލޮޓްގައި އެހެއެފަރާތާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ަފރާތުން ފަރާތެއްގެ ކާރު ޕާރކްކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެކަން ފުލުުހންނަށްވެސް ނުނެގި ދުވަސްތަކެއް ވާކަމަށާއި ނަމަވެސް، ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 
ގަ ބަރަށް އެ ސްޮލޓްއަށް ފައިާސދައްކަން ޖެހޭކަން ާފހަގަ ކުރެއްިވއެވެ. އެފަދަ ހާލަްތތަކުގައި ކޮންެމސް ގޮތެއް ވިސްނަންޖެހޭކަން ފާހަ ބަރާ

އެގޮތުން މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލުއިދިނުމަށް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަދި ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ޝަކުވާކުރެއްވިއެވެ. 
    ދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ތާއި

ލުއި  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި ސިޓީކައުންސިލްގެ ދައުރެއް އޮވެގެން މައްސަލަދިމާވެ ޖޫރިމަނާ އަރާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް
 ޫޖރިމަނާގެ ފައިސާ އަކީ މިއިދާރާއިން އެހެން ފަރާތްތަކަްށ މި ުފރުސަތުދޭން ނުފެންނަކަަމށާއިދިނުމަށް ފެްނނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ށް މައާފު ކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޕާރކިންގ ސްލޮޓަށް ޖޫރިމަނާ ނާރާ ގޮތަ
ގއަށް ޖޫރިމަނާ ނާރާގޮތަށް އޮވެފައި ފްލެޓް ސަބަބަކީ ޕާރކިންހެދުން އެއީ މިކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ވަކިކަމަކަށް ވަކިގޮތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ޖޫރިަމނާ އަރާކަމަށްވާނަމަ އެކަން ބަލައި ނުގަނެވޭކަމުގައި ާފހަަގކުރެއްވިއެވެ. 
ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރާކަން  ކައުންސިލަރ އައިފާންގެ އެހެންނުހެދޭނެކަންވެސް ނަހުލާގެ ާވހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ތިންމަްސ ވަންދެން ކުލި ނުދައްކާ ފާރާްތތަކުގެ އެގްރީމަންޓް ާބތިލްކުރުާމއި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި 

އި، ނަމަވެސް ޖޫރިމަނާ މަޢާފް ކުރުމަށް ތާއީދުނުކުރާކަން ގުޅެގޮތުން ކައުންސިލަރ އައިފާން ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއިދުކުރާކަމަށާ
ޭގނަމަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕާރކިންގ ސްލޮޓްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިަވނީ ިކތަށް ސްލޮޓް ކަމެއް ިމހާތަަނށްެވސް ނޭންގޭކަމަށާއި އެކަން ނޭނ

 ލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދިނުަމށްވެސް އެދިލެއްވިއެވެ. ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އުނދަގޫވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި މަޢު
ން ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮމިޓީއިން ޖޫރިމަނާ ނާރާގޮތަށް ނިންމީ، ޕާރކިންގ ސްލޮޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްނޫން ެއހެ

ފަރާތަކުންވެސް އެތަނުގައި ޕާރކްކޮށްފައި ވާނަމަ އެ ވެހިކަްލ ނަގާ ގެންދިއުމުގެ ބާރެއް ިމކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާކަަމށާއި، 
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 ކަމުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ުފލުހަށް ގުޅައިގެން އެފަރާުތގެ އެީހ ހ ދަންޖެހުްނ ދަތިވާކަްނ ފާހަގަުކރެއްވިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ސްޮލޓްމިކަން
އް އަދި ކަމެ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގިނަ ަޝކުވާތަކެއް މިއިދާރާއަށް އަންނާތީކަމުގައިވެސް އައިފާންގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ނިންމާއިރު ނިންމަންވާނީ އެންެމނަށްވެސް ފައިދާވާގޮތަށް ކަންެވސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ޕާރކިންގ ސްލޮޓްއެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެތަން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާްތނޫން އެެހން  ކައުންސިލަރ ސައިފް

ގެން ނެގޭފައިސާ މަޢާފު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެހެން ފަާރތްތަކުން ޕާރކް ކުރުން ހުއްޓުވުަމށް ފަރާތެއް ޕާރކުކޮށްފައިވާނަމަ ޖޫިރމަނާއަރައި
އެމައްސަލަ ހައްލު ނުވާކަމުގައިވަނީނަމަ މިތަނަށް ލިބޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ އެކަންހުޓުވަންވީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ަގކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޖޫރިމަނާ ނުނެގުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުަށހެޅުމަށް ތާއީދު ނުކުރެވޭކަމަށާއި ނަމަވެސް ކަނޑާލުމަށް ނުފެންނަކަން ފާހަ
ކޭނެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުރުމަށާއި އެގްރީމަންޓްގެ ބާކީއޮތްބަޔަށް ބަހާލަިއގެން އެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއް

 އެންމެ ރަނގަޅުކަމުގައި ފެންނަކަން ފާަހގަކުރެއްވިއެވެ.އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުން 
 މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ކައުންސިލަރ އައިފާންގެ ވާހަކައިގައިވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ 

ކާތާ ތިންމަސްވެއްޖެއްޔާ އެގްރީމަންޓް ބާތިލް ކުލި ނުދައްއެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތަށް ބަހާަލއިގެން ދެއްކުމަކީ ހެދިދާނެ ގޮތެއް ކަމަށާއި، 
 ކުރުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާްތނޫން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ޕާރކިންގ ސްލޮޓްގައި 
ން ޕާރކްކުރާ މައްސަލަކަމަށާއި އެމައްސަލައަށް ހައްލުހ ދުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޕޮލިހުންނަށް ގުޅައިގެން އެހެން ފަރާތްތަކު

އެކަން ނުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެކަން ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް މި އިދާރާގައި ޤާއިމްކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި އެހެން ބަޔަކަށް 
  ފަދަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ދިއުން ރަނގަޅުނޫންކަމުަގއި ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ބަރ ސާވެގެން މި

ން ވަރަށް މެޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ޓ ވެހިކަލްއެއް މިއިދާރާއަށް ހ ދުމަށް ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްކުރަމުން ދެވޭކަމަށާއި އެކަން ހަމަޖެހުމު
 އެދުވަހަކުން އެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްވިކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖޫރިމަނާ ފައިސާއަކީ ކުލި ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއްކަން ފާހަގަ ކުރެ
 އެގޮތުން އެކަމަށް ތާއިދު ނުކުރެޭވކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ލޮޓްލިބިހުރެ އެތަނުގައި ޕާރކް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާއި ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޕާރކިންގ ސް
ނުހ ދާ އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހ ދުން އެއީ ބަލައިގަނެވޭޭނ ކަމެއްނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަށް 

އަދި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއި ނުކޮށް ޕާރކްކުރަމުންދާ ބައެއްވެސް އެވެ. ޚިދުމަތަކަށް ފައިސާ ނެގިގެންނުވާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތެރެިއން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ަފހުން މިއައި ކަންކަން ެދންއަން ަޖލްސާއަކަށް ގެނެސްދިނުމަށާއި މިާހރު ވާހަކަދެކެވުނު ކަންކަމުގެ
  ންކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.ކަ ޚިޔާލުއެއްގޮތްކުރެވުނު

ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޕާރކިންގ ސްލޮޓްގައި އެހެން ފަރާތަކުން ޕާރކްކުރުމުން އެފަރާތަކި ސްލޮޓް ލިބިފައިވާ ކައުންސިލަރ ސައިފް 
ްނތ ވެސް ބަލާ ޗެކްކޮށްފައިނޫނީ މިފަދަ ނިްނމުމެއް ފަރާތާއި ކިހާ ގާތްފަރާތެއްތ  ނުަވތަ އެތަނުގައި ޕާރކްކޮށްފައި އެވަނީ ވެރިފަރާތުން ބުނެގެ

 ވެ. ނުނިންމޭނެކަން ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މުޅިންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންވެގެން ހިނގައިދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެ
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ރީ ޚިދުމަތަށް އެދޭއިރު މިކަންކަްނ ކުރަން ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓިބިއުލަ
ކައިގައި އެދިފައިނުވާކަން ފަހަގަކުރެއްވިއެެވ. އެފަރާތާއި އެކު މިކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުގެނައުން މުިހންމުކަންވެސް ނާޒިމާގެ ވާހަ

ަވރަށް  ހެލެހެްއޓޭބެން ެއ ކެޕޭސިޓީ ނުމިހާރު މިެފންނަނީ ޖެޭހހާތަނަކުްނ ޕާރކިންގ ސްލޮޓްތައް ދޫކުރަމުފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 ދޫކުރަމުންދާތަންކަމުގައިވެސް ފާަހގަކުރެއްވިއެވެ. 

އަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ، އެގްރީމަންޓުގައި ބާކީވާ މުއްދަތަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މިހާތަނަށްޕާރކިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަތަކަށް އެގޮތުން، 
މަސް ވަންެދން ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ އެފަރާެތއްގެ އެގްރީމަންޓް ބާޠިލް ކުރުމަާށއި،  3ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށާިއ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 

ނޭކަން ބަލާނެ މިންަގނޑެއް، ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް ވައިޓަލް އިތުރަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިހުމާލެއް އޭގައި ހިމެ
ށް، ސާރވިސަސް ކޮމިޓީން ހައްދަވައިގެން ގެނައުމުން އެއާއި ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަ 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން އިގަތް މެންބަރުންގެރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑަ
 
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:50 މިހާ ހިސާބުން       

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 07 ނާޞިރު هللا ޢަބްދުއަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 09 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 12 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 13 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   
 

 01 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 03 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 04 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 
 
 
 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 
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 14 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 15 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


