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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  75 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ނޮވެމްބަރ CRJ-04/2022/75 : 10 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 10:00ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:50 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ަވނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  74 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 ނޮވެމްބަރ 02 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

" ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ނަމުގައި އެފަރާތުން 2022ވަނަ އަތޮުޅ ލީގް  13ގ.މޭވީޑް )ބެޑްމިންޓަން ޓީްމ( ގެ ފަރާތުން "
         އިވެރިވުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާތީ، މިކަމާއި ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ބަ

 ދަންނަވާލުން. ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރޑެޕިއުޓީ  .4
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1
މިއަދު ހިނގާ ދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާކޮށްލާ ކަންތައްތަކެއް ހިމަނާުލން 

 މިއަދުގެ އެޖެންޑާ  ޙާއި އެކުއިސްލާހުށަހެޅުނު މިއަށް މިއަދުގެ އެޖެންޑާފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން 
    އިގެން ތިްއބެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްވިއެވެ.   ވަޑަފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން، 

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  74 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 ނޮވެމްބަރ 02 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  74ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ނޮވެމްބަރ 02
 02ހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން ފާސްކުރުމަށް އިސްލާ
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ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  74ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ނޮވެމްބަރ
 ޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. އިދާރީ ގޮތުން  .3
" ގައި މާލޭ ސިޓީގެ ނަމުގައި އެފަރާތުން ބައިވެރިވުމުގެ 2022ވަނަ އަތޮޅު ލީގް  13ގ.މޭވީޑް )ބެޑްމިންޓަން ޓީމް( ގެ ފަރާތުން "

   .އި ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންހުއްދައަކަށް އެދިފައިވާތީ، މިކަމާ 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެދިލެއްވިއެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ އަރިހުން އިތުރަށް ޚުލާސާކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
ފަރާުތން ގޮތުގައި އެފަރާތުން މިކަމާއި ަބއްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ހަމައެއާއި އެކު ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުކރައްވާފައިވާގޮތަށް އެ

ރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ސިޓީއެއްވެސް ވަނީ ފޮނުވާފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީގައިވާ ގޮތަށް މިކަން ކު
 ސައިފް ތާއީދުކުރައްވާ މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ ބެޑްމިންޓަން އެސ ސިއޭޝަންިއން އެޕްރޫވް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްތ  
 އެއްސެވިއެވެ. 

ގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ އެއްވެސް އިތުރު ކަމެއް ކުރަން އެފަރާތުން އެދިފައި ނުވާކަމަށާއި އެސިޓީ
ގެ ނަންއެކަނި ބޭުނން ކުރުމަާށއި އެއްވެސް ޚަރަދެއް މިކަމުގައި މިއިދާރާއިން ކުރަން ނުޖެހޭނެަކން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް މާޭލ ސިޓީ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   

 ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅޭ.މިއަދު މާލޭގައި  .4
 

ކައުންސިަލރ ސައިފް ވާހަކަފުޅު ދައްކަމުން ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް އަިލފާސްރ ވި ތަނުން މަރުވެގެން ީމހުން މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
 ނެރެމުންދާކަމަށާއި މިފަދަ ކަންަކމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ޫނންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ބިދޭސީ މީހުން

ންދަނީ އިންސާނުން ެގންގުޅެން ނުވާހާވެސް ދެރަކޮށްކަްނ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިދަފަ ތަންތަަނށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުއްދަ ގެންގުޅެމު
މަށް ދޭއިރު ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަންވެސް ކައުންސިލުން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެކުރިންވެސް މިގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ަބލާ އެކަ

ާށއި ޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކުރީބައިގައި އަޅަންޖެހޭކަންވެސް ސައިފްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލްގައި ޒިންމާއެއް އޮންނަކަމައަޅަން
 ތަންތަަނށް ހުއްދަ ދޭ އިރު ެއަތންތަނަށް ހުއްދަ ދޭއިރު ބަަލންެޖހޭ ކަންކަމަށް ަބލާތ  އެއްސެވިެއވެ. އަދި ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައިވެސް 

 އްވިއެވެ.މިފަދަ ތަންތަން ހުންނާެނތީ މިކަންކަން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ކައުންސިލަރަކުވެސް ބައްލަވާ އައިޑެންޓިފައި ކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެ
ންދާކަންވެސް އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުދި ކުދި ތަންކޮޅުތައް ހަދާ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ތަންކޮންމެ ގޮތަކަށް ހުްއޓަސް ކުއްޔަށް ދޫކުރަމު
 ސައިފްގެ ފާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެ ގޮސްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ތައުޒިޔާ ދެންނެވިއެވެ. 
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 ރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާދިސާގައި ގިނައިން މަރުވެފައިވަނީ އަންހެނުންކަމަށާއި އެހެން ކަމަށްާވނަމަ ކައުންސިލަ
އެއީ ހައުސްމެއިޑުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެފަރާތްތައް ގެންނަ އިރު އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅަފައިވާ 

 ރެގިއުލޭޝަންތަކެއް ވާނެކަމަށާއި އެކަންކަން ބެލެންާވނެކަން ފާހަަގކުރެއްވިއެވެ. 
 އާއި މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީވެގެން މިކަމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައް ބެލުމަްށ ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެލް.ބީ.ޑީ
އެބޭފުޅުން ހުށަހަޅާގޮތަށް މަޝްވަާރކޮށް ގޮތެއް ނިންމާނީކަމުގައިެވސް  އެސެސްމެންޓްއެއް ހެދުމަށް ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

އްތަކެއްތ  ބައްލަވާ މިކަމައިގެން ދެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ިދއުން ފާހގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ކައުންސިލުން ކުރެވޭނީ ކޮންކޮން ކަންތަ 
 ރެއްވިެއވެ. ފެންނަކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް މިފަދަ ކަންކަމާއި އަޅާނުލާ ތިބެގެން މިއަދު ވާންނެތްކަންވެސް ފާހަގަކު

ޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ވީއެންމެ ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަ
 އަވަހަކަށް މިދެކޮމިޓި ބައްދަލުކޮްށ މިކަމާއި ގުޅޭ އެސެސްމެންޓެއް ހައްދަވާ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 

ރިޔާސަތުން ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއަުދ މި ހިނގާދިޔަ އަލިާފނުގެ ހާިދސާގައި އެކަން ހިނގި ސަރަހައްދަށް 
ވެ. ދިއުމަށް ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކަުކން އެތަނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ގަރާޖު ހިނގަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެ

 ތުން އެވަގުތު އެލް.ބީ.ޑީއަށް ގުޅާ އޮޅުންފިލުވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނުން މިއިމާރާތުގައި ގަރާޖެއް ހިންގުމަށްވެސް އަދި މީހުން އެގޮ
 ދިރިއުޅުމަށްވެސް އެއްވެސް ހުއްދައެއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އް މިކަމަކީ މިދައުރު ފެށުނީއްސުރެން މޭޔަރ އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން މިފަދަ ކަންކަމަށް މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ކުރައްވާ އަދި ހުރަސްތަކެ 
 ވާހުރުމުން ނުވެވާކަންތައްތަކެއް ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް މިއިދާރާއިން ކޮށްފައި

 ކަންތައްތަކުގެ ކުޑަ ތަފްސީލެއް ދެއްވުމަށް އެސް.ޖީއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 
ވަަނ ދަުއރުގެ ކައުންސިލް ފެށުނީއްުސރެ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް  4އެގޮތުން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތުގައި 

ތީމަގުގައި ހުންނަ ިބންތަކާއި ިއމާރާތް ބޭނުންކޮށްެގން މާލޭގައި ުހރި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފަޅުމަކުރެވެމުންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ުނގައި މިފަދަ ތަންަތން ބަދަލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސާރވޭތަކެއްވެސް ވަރަށްގިނަ ތަންތަ 

 ހާދިސާގައި ނިޔާވެ ދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ދެންނެވިއެވެ.  އަދި މިއަދުގެ ކުރެވެމުންދިޔަކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:50 މިހާ ހިސާބުން       

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަޙުމަދު ނަރީޝްއަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

)ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ  04 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން 
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 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ       
                           

 

   
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 
 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  )ޗުއްޓީ( މޭޔަރ

 02 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 04 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 05 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ
 06 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި( ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022ނޮވެމްބަރ  13

 05 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 06 އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރުއަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 07 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 09 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 10 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

)ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ( ކައުންސިލަރ  12 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ 

 13 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް  ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


