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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    79  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022ޑިސެމަްބރ  CRJ-04/2022/79 : 08 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:00ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:03 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    78  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްބަރ   01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .3

 އް ނިންމުން.  ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާ، މަގުމަތީކުރާ އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
 ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4

 ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީ އަދި މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .5

 ހުއްދަނެތި ޭބނުންކުރާ އިމާރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީ އަދި ޤަވާއިދު ކޮމިޓިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .6

 ފާރމާސް މާކެޓްގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .7

 
 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

ކައުންސިލަރ  ފަސްކޮށްދިނުމަށްވަނަ ނަންަބރު  04ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން އެޖެންޑާގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ 
 ޒް ޢަލީ ސަލީމް ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާ

 ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ  ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދިއެޖެންޑާ    އުނިކުރުމަށްފަހު  އެޖެންޑާގެ އެ އައިޓަމް  އެހެންކަމުން،
       އެވެ. ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވި
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ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    78  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޑިސެމްބަރ   01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ   01 ދުވަހު  ޖަލްސާގެ   78ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު 
ހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާ 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   78ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ  01ނެތުމުން  
 ޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން  .3

 .  ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގޮތުން   ގުޅޭ   މަސައްކަތްތަކާ   އެކިކަހަލަ   މަގުމަތީކުރާ ،  ކުރުމާ   މަރާމާތު   މަގުތައް   މާލޭގެ 

ގުޅިގެން  ކޮމެޓީއާ  މުނިސިޕަލް  މިއީ  ކަމަށާއި  ކުރެވިފައިވާ  އެޖެންޑާ  ފާސްކުރުމަށް  އުޞޫލް  މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ  މަގުމަތީގެ  މާލޭގެ 
ފަރާތުން ކޮމެޓީގެ  މުނިސިޕަލް  ދެއްވުމަށް  ތަޢާރަފްއެއް  ކުރު  އެހެންކަމުން އުޞޫލްގެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  މަސައްކަތެއް   ކުރެވިފައިވާ 

ގެ މުޤައްރިރު އާދަމް ރަމީޒް އަދި އެއަށް ފަހު ޤަވާޢިދު ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙު ގެ އަރިހުން ކޮމެޓީ

 ރިޔާސަތުން އެދިވަޑައިގަތެވެ.  

ިބމުން ފެން ނަގައި ފެން  ގޮތުގައި މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ހަތަރު ޤަވާޢިދާއި ހަތަރު އުޞޫލަކީއާދަމް ރަމީޒް ފާހަގަކުރެއްވި ކައުންސިލަރ 
 މަގުަބންދު   އަދި  ނުކޮށް  މަގުބަންދު  މަގުމަތީގައި   މާލެސިޓީގެ  ،ޭބރުކުރުމަށް މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި އަޅާ ހޮޅިލައިންތަކާއި ެބހޭ ޤަވާއިދު

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ   ޢާންމުކޮށް  ނަގައިގެން  މަތި  ތަންތަނުގެ  ފަދަ  ޖަންކްޝަން،  ކޮނުމާއި  މަގު،  ޤަވާއިދު  ެބހޭ  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ކޮށްގެން
 ނަގައި  ފެން  ބިމުން  ކަމަށާއި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިފައިވަނީ    ޤަވާއިދު  ެބހޭ  ޖެހުމާއި  ިބއްގަނޑު  މަގުމަތީގައި  މާލެސިޓީގެ،  ޤަވާއިދު
 އަދި   ނުކޮށް  މަގުބަންދު  މަގުމަތީގައި  މާލެސިޓީގެ،  އުޞޫލު  ެބހޭ  ހޮޅިލައިންތަކާއި  އަޅާ  މަގުތަކުގައި  މާލެސިޓީގެ  ޭބރުކުރުމަށް  ފެން

 ޢާންމުކޮށް  ނަގައިގެން  މަތި  ތަންތަނުގެ  ފަދަ  ޖަންކްޝަން،  ކޮނުމާއި  މަގު،  އުޞޫލު  ެބހޭ  މަސައްކަތްކުރުމާއި  ކޮށްގެން  މަގުބަންދު
މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހަތަރު ޤަވާޢިދާއި ކަ  އުޞޫލު  ެބހޭ  ޖެހުމާއި  ިބއްގަނޑު  މަގުމަތީގައި  މާލެސިޓީގެއަދި    އުޞޫލު  މަސައްކަތްކުރުމުގެ

ކަމަށާއި ދެން ހެދިފައިވާ   އި ޤަވާޢިދެއްއަލަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ  އި ޤަވާޢުދަކީއުޞޫލުގެ ތެރެއިން ޑީވ ޓަރިންއަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫލާ
އުޞޫލުގެ ތެރެއިން ނެގެމުންދާ ފީ އާއި   ތިން އުޞޫލާއި ޤަވާޢިދަކީ ކުރިންވެސް ހެދިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިތިން ޤަވާޢިދާއި

އަދި ހުއްދަ (  ރުފިޔާ  ދިވެހި  ފަންސާސް)  50/-  މީޓަރަކަށް  ހޮޅިލައިންގެޖޫރިމަނާއަށް ވަނީ ަބދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި ކަމަށާއި އެ ގޮތުން  
ކޮށްފިނަމަ އެމައްސަލައެއް ެބލުމަށްފަހު ޒިންމާވާންޖެހޭ ދީފައިވާ މަސައްކަތެއް އެހުއްދައާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ނުނަގާ  

 ނުނަގައިފިނަމަ  ހޮޅިލައިން މަގުން  )އެއްހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ( އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި  1000/-ފަރާތް 
( ރުފިޔާ  ދިވެހި  އެއްހާސް)  1000/-   ދުވާހަކު  ހަމައަށް  ނެގުމާއި  ހޮޅިލައިން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ހަމަވި  މުއްދަތު  ފަރާތް  ޒިންމާވާންޖެހޭ

)ފައްސަތޭކަ ދިވެހި ރުފިޔާ(   500/-މަގު ަބންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ަބންދު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް   .ކުރެވޭނެއެވެ  ޖޫރިމަނާ  އިން
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)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދިވެހި   250/-މަގު ބަންދުނުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނަމަ މަސައްކަތައް ހޭދަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް     ނެގޭނެއެވެ.
ޓް ރުފިޔާ( ނެގޭނެއެވެ. ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނުވަތަ އެހެނިހެންވެސް ސިމެންތީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު ކާނު ތެރެއަށް ކޮންކްރީ

)ފަންސާސް    50,000/-އް ނުވަތަ ސިމެންތި އަޅާފައިވާ އެއްޗެއް ދޮވެފިނަމަ، އެކަމުގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތް  މެޝިން އަދި ހޮޅިތަ
މަގުގެ އަރިމަތިން ކައިރިފަށުން )އެއްލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި ދެމެދު ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވޭނެއެވެ.    100,000/-ހާސް ދިވެހި ރުފިޔާ( އާއި  

ދުވާ ފޫޓަކަށް  ނެގޭނެއެވެ.ފަންސާސް  )  50/-ކު  ލަކޮނުން  ރުފިޔާ(  ކޮންމެ   ދިވެހި  ވަޅުލުމަށް  ކޭަބލް  ނަގައިގެން  މަތި  ޖަންކްޝަން 
 100/-މަގުގެ ގައު ނެގުމާއި ގައު އެތުރުން އަކަފޫޓަކަށް ދުވާލަކު    )ތިންސަތޭކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( ނެގޭނެއެވެ.  300/-ޖަންކްޝަނަކަށް  

އެހެންކަމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އިސްލާޙުތައް ހުށަހެޅިފައިވާ    އެވެ.)އެއްސަތޭކަ ދިވެހި ރުފިޔާ( ނެގޭނެ
 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 
ގެ ހައްލަކަށް  މަގުމަތި  މާލޭގެ  ވިދާޅުވީ  ފާތިޙު  ޞައިފް  މުޙައްމަދު  މަސައްކަތްތަކެއް ކައުންސިލަރ  ަބއިވަރު  ވަރަށް  ނައުމަށްޓަކައި 

ަބލާލުމެއް ނެތި އެކި ކުންފުނިތަކުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކޮށްލާފައި އޮންނަ ތަނެއްކަމަށް ވެފައިވާ  ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެއްވެސް 
ކައުންސިލަކީ މަގު ކޮނެގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއް ލިެބނީ ކައުންސިލަށް ކަމަށާއި ސިޓީ  

ރާ ކުރާ ަބއެއް ނޫން ކަމަށާއި މާލޭގެ ޔޫޓިލިޓީ ޚިދުމަތް ފ ރުކޮށްދޭން މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ކު
މަގުހަދައިދޭން ސްޓޭންޑަޑަކަށް  ވަކި  ގޮތަކަށް  ވެގެންދާނެ  ރަނގަޅަށް  އެކަން  ކަމަށާއި  އިރުގައި  މި ޖެހޭ  މަގުތަކެއް  ކުރެވޭނެ  އެކަން 

އްގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލްތަކުން ޤާއިމްވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ ކޮންނަން ވާ މަގެ
ކަ ހަދަންޖެހޭނެ  މަގު  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  ކަމަށާއި  ދެއްކުން  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  ވިދާޅުވިއެވެ. ފައިސާ  ކަމަށް  ކުރެވޭ  ޤަޫބލް  މަށް 

 އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ރިސ ސަސް ހުރިގޮތުން އެއީ އެންމެ ފީޒިަބލް ގޮތަކަށް ނުވާ ކަމަށާއި މުސްތަޤްަބލުގައި ޭބނުންވަނީ ސިޓީ
އި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ވެސް މަގު ކައުންސިލުން މި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދުގެ ހާލަތުގަ

ނިޓަރ ކޮންނަންވެއްޖާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ފޮނުވަންވެންޖާއް އެކަން އޮންނާނީ ނުވެފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން މޮ
ޢާރަފްގައިވާ މާއްދާ މިކަމާ ގުޅުން ނެތް ކުރެވޭނެ މެކޭނިޒަމްއެއް ޤާއިމް ކުރެވޭތ  މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި ފާސްކުރާއި ތަ

 މާއްދާއެއް ކަމަށް ކައުންސިލަރ ޟަމީރު ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެކަން އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެ
ރަށް ވުރެ ޮބޑަށް ފީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފީތައް ކޮމެޓީ އިށީނދެ އަގިތައް ރިވިއު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ވަ

 އަށް ހައްލެއް ލިިބގެން ދިއުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ މިކަގެ ސަަބބުން މާލެ
 

ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިހެން މިކަމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް  ކަމަށާއި މާލޭގެ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު 
ރަނގަޅު  މަގުތައް  ކައުންސިލުން  ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީ  ކަމަށް  ހަލާކުވެފައި  އެއްކޮށްހެން  ގޮސް  ވަރަށް  ހައްދުފަހަނައަޅާ  އޮތީ  މަގުތައް 

ވިދާޅުވިއެވެ.   ފެންވަރަކަށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނާއި އުޞޫލް ހެދިގެން ކަމަށް
ވަނަ މާއްދާ އަކުން މި ޤާނޫނު ހަދަން   152ވަނަ މާއްދާއަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ތަޢާރަފް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން    152ތަޢާރަފުގައި ވާ  

)އ(   ގެ )ހ( އަދި  39  2010/7ާބރު ނުލިޭބ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ހަދަން ާބރު ލިެބނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  
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އިން ޤަވާއިދާ އުޞޫލް ހެދުމާއި އަދި އޭގެ )ތ( ގެ ދަށުން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން 
ނީ އެތަން އިސްލާޙުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަގު ނަގާއިރު ކޮންމެ އަގެއްވެސް އާއްމުކޮށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ކޭަބލް ވަޅުލަ

ކުރަނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކުން ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މި ކުންފުނިތަކުން މި މަސައްކަތް  
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   ކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ޕޭކޮށްގެން  ދުވާރުމަކޮންމެވެސް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ދީގެން  ތި މިހާރުވެސް 

 59ރުފިޔާ ޒިގްޒެގްކޮށް ހުންނަ ގައު ދެ ގައު  ނެގުމަށް    275ރުފިޔަ ޖަންކުޝަނެއް ނަގާކަމަށް ވަންޔާ    35ކޮންނަ ކަމަށް ވަންޔާ  
ލަށް ރުފިޔާ މީޓަރަކަށް ނަގާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މަގު ކޮނުމަށް އަގެއް ކަނޑައަޅާއިރު ވަރަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުމީހާގެ ިބ

 ވާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތު މީހާގެ ުބރަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މަގު ރަނގަޅުކޮށް ޭބއްވުމަށް މަގު ރަނގަޅު ނުކުރީމަ ޮބޑު
މަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ޮބޑު ކުރަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަގު ކޮނުމަށާއި ގައު ނެގުމަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށް މަގު ރަނގަޅު ނުކުރީ 

 ރާ ޖޫރިމަނާ ޮބޑުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ތިންވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވާނަމަ ރެޖިސްޓްރީ ކު
އިތުރަށް  ވެއްދުމަށް  ކޭަބލްއެއް  ގެއަކަށް  ގޮތުން  ޤަވާއިދުގައިވާ  އޮތް  މިހާރު  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އޮތުންވެސް  ގޮތަށް  ބާތިލްކުރެވޭ 

ރުފިޔާ  ރައް ތިންހާސް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޔިތުމީހާއަތުން  ކަމަށް  ދައްކަންޖެހޭ  ކަމެއް އިތުރަށް  ރަނގަޅު  ވިސްނާލަން  މިކަމަށް  އެހެންކަމުން 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
ކާ ކައުންސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ މަގުތަކަށް ޙައްލު ގެނައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތާރު އެޅުން ކަމަށާއި ދުވާރުގައި ކޭަބލްތަ

  ވިއެވެ. ޅުއެއްޗެހި ވަޅުލުން ރަނގަޅުކަމަށާއި މިހާރު މަގުތައް އޮންނަ ގޮތުން އެތައް ަބޔަކު ވެއްޓި އެތައް ގެއްލުމެއް ލިިބފައިވާ ކަމަށް ވިދާ
ދެން އޮންނަ ދިރާސާކޮށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކާއެކު  މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތަކާެބހޭ އުޞޫލް އަދި ޤަވާޢިދު އިތުރަށް  

އަދުގެ ޖަލްސާގައި އެއްސެވުމުން މި  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި  ރަސްމީ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. ޣްލަިބއްޔަތުންއަަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 
 އަދި މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   ޤަވާއިދު ކޮމިޓީ  .4

 ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
ހުއްދަ ނުނަގާ އަކީ  މިމައްސަލަ އެއްގޮތަކަށްވެސް  އެއްކަމަކީ  ވާކަމަށާއި  ކަމަށާއި، މިކަމުގައި ދެކަމެއް  ވަރަށްޮބޑުވެފައިވާ މައްސަލައެއް 

މަކަށް ހުއްދަ ނަގާގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުއްދަނަގާ ބޭނުން ނޫން ބޭނުމަށް ތަން ޭބނުން ބޭނުންކުރާ ކުރުން ކަމަށާއި ވަކިކަ
އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތްތަނެއްގައި ވ ކްޝޮޕްއެއްވެސް ހިންގަފާނެކަން މިސާލެއްގެ ގޮތުން ސައިފް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ޮބޑެތި ހިތާމަވެރިކަންކަން ހިނގާކަން ސައިފްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ ކަންކަންފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    ހުރުމުން ވަރަށް 
މް އެގޮތުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް އިމާރާތްކުރުމާއިެބހޭ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާކަމަށާއި އެކަންކަން މިއިދާރާއިން ބެލެހެއްޓުންވެސް ލާޒި

ނޫނުން މިކަން ލާޒިމް ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް މިކަންކަން ކުރުމަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފުންނެއް ނުތިޭބ  ޤަކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ މިހާރުދާކަންވެސް  އެކަށައަޅަމުން  ޤަވާއިދުތައް  އެ  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނުދާކަންވެސް  ކުރަމުން  . ކަމަށާއި 

އިދުގައި ހުއްދަނެތި އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަންތައްތަކެއް އޮތްކަމަށާއި އެކަންކަން އިމާރާތް ކުރުމާއިެބހޭ އިދާރީ ޤަވާ
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އަދި އިންސާނުންގެ ސަލާމަތައް ރައްކާތެރި ނޫންނަމަ ވަގުތުން ޤަވާއިދަށް ނުފެތޭނަމަ މިއިދާރާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
ޖެހޭ ހުއްދަ ނެކަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ފިޔަވަޅު އެޅެންވެސް  މީގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހެން ދައުލަތުގެ މުވައްސަސާއެއްގެ  އަދި 

މީހު ތަންތަނުން  އެފަދަ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ދެވިދާނެކަމުގައި  ކުރިއަށް  ނަގައިގެން  ހުއްދަ  ފަރާތްތަކުގެ  އެ  ހާލަތެއްގައި  ން ނަގަންޖެހޭ 
ން ފެށުން ނުއަރީގައި މި އުސޫލު އިމްޕްލިމަންޓް ކުރަޖެ  1ނައިގެން ކޮމިޓީން މި އިސޫލުހަދާފައިވާކަމަށާއި  ނެރެވޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް ހިމަ

 މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް މި އުސޫލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ސައިފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
ގޮތުގައު ފާހަގަކުރެއްވި  އައިފާން  ކައުންސިލަރ  އެދިލެއްވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން  ވިދާޅުވުމަށް  އެއްޗެއް  މިކަމުގައި  އައިފާން   ކައުންސިލަރ 

ދި  ނެހެމިކަމަކީ މީގެ މާކުރިންފެށިގެންވެސް ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދިގެން އަމަލު ކުރަމުންދާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިފަދަ ޤަވާއިދެއް
އަދި އެކަންކަން ހުއްޓުވޭނޭ އުސޫލެއް މިއޮތީ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީ އަދި މުނިސިޕަލް އޮތުމަކީ ހިތާމަކުރާކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

އިފާން ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ހެދިފައި ކަމަށާއި މިކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މި އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަމުގައި އަ
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

އި ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޤާނޫނު ބުނަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ ޤަވައިދުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭ ކަމަށާ 
 ުބނެފައިވާ ޤަވާއިދަށާއި އަގުތަކަށް އެގޮތުން ތަޢާރަފްގައިއެ ޤަވައިދުތަކަށް ސިޓީކައުންސިލުން ބ ލަނބަންޖެހޭކަމުގައި ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ވަނަ ނަންަބރު   11ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    40ފުށޫނާރާގޮތަށް މި އުސޫލު ސައިފް ހަދާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު  
 ށް ފެންނަކަމުގައި ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ާބރުދީފައި ނ ންނާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެތަން އިސްލާޙުކޮށްލުމަގައި ޤަވާއިދެއް ހަދަން  

ންނަ އެގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ޢަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޭބނުންކުރަމުންދާ އިމާރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި ގުޅޭ އުޞުލު ފާސްކުރުމަށް ފެ
 ޑައިގެން މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ވ ތަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުޖެ ޖަލްސާއަށް ވަ

ހުށަހެޅިފައިވާ   ޖަލްސާއަށް  ގޮތަށް މިއަދުގެ  ހުށަހެޅިފައިވާ  އުޞޫލު  ފިޔަވަޅުއެޅުމެާބހޭ  ޢިމާރާތްތަކާމެދު  ބޭނުންކުރާ  ޚިލާފަށް  ޤަވާޢިދާ 
އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ފާސްކުރުމަށް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން 

 
 އަދި އެންވާރަމަންޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   ޤަވާއިދު ކޮމިޓީ  .5

 ފާރމާސް މާކެޓްގެ އުސޫލާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
ރިޔާސަތުން  ދަންނަވާލުމަށް  އެއްޗެއް  ރީހާން  މުޤައްރިރު  ކޮމިޓީގެ  އެންވާރަމަންޓް  ދަންނަވާލުމަށް  އެއްޗެއް  ގުޅޭގޮތުން   މިމައްސަލައާއި 

 ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 
މާލޭ ސިޓީ ފާރމާސް ވީކެންޑް މާކެޓްގެ ނަމުގައި ދަންޑުވެރިންނަށް އަމިއްލަ ލޭ ސިޓީގެ  ކައުންސިލަރ ރީހާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މާ

އަދި ވެ.  އުފެއްދުންތެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތި ކޮންމެ ހަފްތާ ަބންދަކާ ދިމާކޮށް ެބއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މާކެޓެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ
މާސް ވީކެންޑް މާކެޓް" މިނަމަކީ އަދި ފާސްވެފައިވާ ނަމެއް ނޫންކަމަށާއި ނަން ފާސްކުރުމަށް މި އުސޫލުގައި މިވާ ނަން "މާލޭ ސިޓީގެ ފާރ

ތެރޭގައި ހިމެނޭ މާލޭ ސިޓީގެ އަހުލުވެރިން   ހުރިހާ ޭބފުޅުންގެ ޚިޔާލު ދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި މި އިސޫލުގައިވާ މަޤްސަދު ގެ 
ޭބފުޅަކަށްވެސް   ކޮންމެ  އެދިލެއްވިއެވެ.  ވެވޭަބއިވެރި  އޮތްތަން  ަބދަލުކޮށްލުމަށް  ފާސްކުރުމަށް ގޮތަށް  އޮތްގޮތަށް  މިއުސޫލު  ދެން 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
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އާދަމް ރަމީޒު ވިދާޅުވީ، މިއުސޫލުގައި އޮތްގޮތުން ވެއްޖެއްޔާ އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގިނަ ކަންކަން ކުރެވޭނެކަމަށް ނުދެކޭ ކައުންސިލަރ 
ގައި ާބއްވާކަމަށްވާނަމަ އެތަނުގައި ޓެންޓް ޖެހުމާއި ކަރަންޓް އަދި ފެން ގުޅުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރަންޖެހޭތީ ކަމަށާއި، އާޓިފިޝަލް ީބޗް

 މިކަންކަން އަދި ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހުގައި އަލުން ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.  
ގޮތުގައި މި އިސޫލުގައި ވަކިތަނެއްގައި ޭބއްވުމަށް ނެތްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިާބވަތުގެ ކަމެއް   ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި

ކުރާއިރުގައި މިތަނުންވެސް ފ ރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުންނާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ . ސިޓީކައުންސިލުން ރާވައިގެން 
އަދި އެގޮތުން    ނުވަތަ ފަންކާއެއް ލެވޭ ވަރަށް ކަރަންޓް މިއިދާރާއިން ދެވެން ވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އެންމެ ކުޑަމިނުން ޮބއެއްކެއް

ސައިފް  ރަނގަޅަށްކަމުގައި  ކުރަންވާނީ  ކުރާނަމަ  މިކަން  އަގެއްކަމަށާއި  ނަގާނެ  ފ ރުކޮށްދީފިނަމަ  ކަމެއް  މިފަދަ  އެވަނީ  މިއޫސުލުގައި 
ޖެހޭނެކަމެއްކަމުގައި އަދިފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ކުރަން  ބޭނުންކޮށްގެން  ރިސ ސަސް  ސިޓީކައުންސިލްގެ  މިކަމުގައި  ކކުރާނަމަ  ކަމެއް   

އަދި .  ދެކޭކަންވެސް ފާހަގަކުކރެއްވިއެވެ. އަދި އާމްދަނީގެ ވަސީލަތްތަކެއް ހ ދުމަށް އެތައްަބޔަކު އެދިއެދި ތިޭބކަން ފާހަގަ  ކުރެއްވިއެވެ
ގައިވާ އަގު ޮބޑުކަން ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވަރު ޮބޑުނޫންކަމަށާއި ވަނަ މާއްދާ  6މި އުސޫލުގެ  

ނެތީވެ އެކަންކަމަށް އަގު ކަނޑާފައި މާ ޮބޑުފައިދާއެއް ނުވާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކަމެއް ކުރާއިރު ޚަރަދު ތަކެއްވެސް ގިނގާ
   ދާއެއްވާނޭހެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރާކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއިދާރާއަށްވެސް ފައި

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި މިކަންކަން ކުރުމަށް އެހެން   ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ
އްވައިގެން ކުއިއަށް ގެންގޮސްދިނުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަަބުބން ގޭގައި ކައުންސިލަރުންވެސް އެއްާބރުލުން ދެ

 ތިއްަބވައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށްގިނަ ގޮތްގޮތުން ފައިދާކުރާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ގުޅިފައިވާ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ޕްރޮގްރާމްއާއިވެސް  ގަސް  އެއްލައްކަ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  މިއިދާރާއިން  މިއީ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  މޭޔަރ 

  ވިއެވެ. ކަމެއްކަމަށާއި ގިނަ ފައިދާތަކެއްވެސް މިކަމުގެ ސަަބުބން ގަސް ޕްރޮގްރާމަށް ލިިބގެންދާނެކަން މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރެއް
ތަކެއް ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއްކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަަބުބން ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް ފުރުސަތު

 ހުޅުވާދެވުނީކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ލީ މިކަންކަން ކުރަން އެންމެ އައިޑީލްއީ ކޮންކޮން ކޮަބއިތ  އާއި އޮޕަރޭޝަނަ  މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސެކްޝަނަކީގޮތުން  އިދާރީ  

 ފިލުވައިދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އެސް.ޖީ މިކަން އޮޅުންގޮތްތަކެއްތ  
ވެސް  އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އޮންނާނީ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ނަމަ 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ަބއިންކަމުގައި  އާއްމުޚިދުމަތްތަކާއިެބހޭ  ކޮށްދެއްވާނީ  ކަންކަން  މިމުނިސިޕަލް  ކަންކަމުގައި  ފެނާއި  އެ  ކަރަންޓާއި   
 ސެކްޝަންގެ އެހީ މުހިންމުކަމަށާއި މި ދެަބއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފާރމާސް މާކެޓްގައި ކިޔާނެ ނަމެއް ފަހުން ހުށަހަޅާނީ ކަމަށާއި ރަނގަޅު ދިވެހި ނަމެއް 
ބޭނުންކުރުން މިއުސޫލަށް   މިކަމުގައި  ހިމަނާފައިއެވަނީ  މާރކެޓް  ފާރމާސް  މިއުސޫލުގައި  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މުހިންމުކަން 

 ބޭނުންކުރާ ނަމެއްގެ ގޮތުގައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
އަގުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލީގަލް ކައުންސިލް ޒަމީރު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށާއި މި  

 ޭބފުޅުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްލުން މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 



7 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ކަ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި އަގު ކޮމިޓީން ރެވައިސް ކުރައްވައިގެން ގެނައުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި އެ އިޚްތިޔާރު އެއް ލައް
 ގަސް ކޮމިޓި އަދި އެންވާރަމަންޓް ކޮމިޓިން ނިންމަވާދެއްވުން އެދިލެއްވިއެވެ. 

އެ  އްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރެއްވުމަށް އެދިލައްވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވަނަ މާ  5ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި  
ވަނަ މާއްދާއަށް އިތުރު ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ   5، މޭޒު/ޖާގަ ދޫކކުރައްވާނީ އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފ މް ތަރުތީބުންނެވެ. މިަބއި  މާއްދާއަކީ

ަބދަލުތަކާއި އެއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން   ސައިފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި މިއުސޫލު ގެނެވުނު
 އަދި މާރކެޓް ފެށުމުގެ ކުރިން މިކަމަށް ދިވެހި ނަމެއް ދިނުމަށްވެސް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. އެދިލެއްވިއެވެ. 

ހުށަހެޅިފައިވާ   ޖަލްސާއަށް  މާކެޓުމިއަދުގެ  ވީކެންޑް  ފަރމާޒް  ދަށުން   މާލޭ ސިޓީގެ  މިަބއިގެ  ތަޢާރަފާއި ނަން  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގެ 
 ކޮމެޓީ ޤާނޫނުގެ ރަނގަޅު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން، ހުށަހެޅިފައިވާ އަގަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް ަބދަލު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރް އެންވަޔަރަމަންޓް

ޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ެބލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އަދި އަދި އެއްލައްކަ ގަސް ކޮމެޓީއަށް ދިނުން، އިދާރީ އެންމެހާ ކަންކަން ސެކެ
ވަނަ މާއްދާއަށް "ބ" އިތުރުކުރުން އެގޮތުން މޭޒު/ޖާގަ ދޭނެ ފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ އެދި ހުށަހަޅާ ފ ރމް ތަރުތީުބންނެވެ. މި   5އުޞޫލުގެ  

އެއްސެވުމުން   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު   ދިއެއަކުރު އިތުރުކޮށް އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  
  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 
ކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މެމ އެއް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ކަމެއް ފާހަގަކުރުމަށް މޭޔަރ ޭބނުންފުޅުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެލް.ީބ.ޑި ސެ

ދިރިއުޅުމަށް   ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށް ސާރކިއުލޭޓް ކުރެވިފައިވާނެކަމަށާއި އެމެމ  އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޚިޔާލެއް އަހާލަން ބޭނުންވާކަން ވިދާޅުވިއެވެ.
ދިފަހުން މިކަމާއި ގުޅޭ ޤަވާއިދެއް ގެޒެޓް ދީފައިފާ ަބނޑާރަ ގ ތިތައް އަމިއްލަ ކުރުމަކީ އަަބދުވެސް ހިނގަމުން އަންނަކަމެއް ކަމަށާއި ދާ

އެގޮތުން މިހާރުވެސް އަމިއްލަ ކުރުމަށް ނަގަމުންދާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި މިހުރިހާ ާބރެއް ކައުންސިލަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އިއުތިރާޒެއް އޮތްތ  ރޭޓްއިން އަގުނަގަމުންދާގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުން ހިމެނޭކަން ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ.  

 ވ ޓަކަށް އަހަންޭބނުންކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
އައިފާން މިކަމާއި މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވުމުން، އައިފާން ވިދާޅުވީ، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ަބނޑާ ސިލަރ ކައުން

ކު އަމިއްލަ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ގ ތި  އައިސްފައިކަން  ކައުންސިލަށް  މިހާރުވަނީ  ކަނޑައެޅުމަށް  އަގު  ނަގާ  ލީގަސް ރުމަށް  އެގޮތުން 
ކުރިންވެސް    ސެކްޝަނުން މިހާރު ލަފާދީފައިވާ ގޮތުގައި ކުރީގައި ހެދިފައިވާ އުސޫލުތައް އެއްކޮށްވަނީ އުވާލެވިފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އި އުސޫލަކީ ފުރިހަމަ އުސޫލެއްކަމަށާއި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން އަ
  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާކަމުގައި އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އިން ލޭންޑް ސެކްޝަނުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ަބންޑާރަ ގ ތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ގަނެ ވިއްކުމާެބހޭ އުޞޫލުގެ ތެރެ
ދުގެ އެއްސެވުމުން މިއަ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިމިހާރުވެސް ނަގަމުން އަންނަ ރޭޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަިބއްޔަތުންޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:03 މިހާ ހިސާުބން       
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

  
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  

 
 
 
  

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު   ކައުންސިލަރ

 03 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  05 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް 

 06 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  07 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް 

 08 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 09 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 10 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  12 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  

 13 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 14 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 15 މުޙައްމަދު އަރީޝް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ 

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  16 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު 

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  17 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ 

( )އޮންލައިން ކައުންސިލަރ  18 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު 
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ޑިސެމްަބރ 08

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ

 02 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ  އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


