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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    80  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022ޑިސެމަްބރ  CRJ-04/2022/80 : 14 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:03 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    79  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްބަރ   08 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 .  ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ޤުރުޢާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތް ހިންގުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތޮން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދަހާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. -މާލޭ ޕަްބލިކް ހައުސިންގ ރީ
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .5

ދެވަނަ   ހިއްޞާކުރުމާއި  އަޕްޑޭޓްސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ޔުނިޓްއާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިބޒްނަސް 
 ުބރުގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .6
ތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ އުޞޫލްތަކާއި މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ ޤަވާޢިދުތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް  މާލޭގެ މަގުމަ

 .  ގޮތެއް ނިންމުން
 ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .7

 ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .8

 
 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1



2 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 ތާއީދުކުރައްވާ ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ އަދި. ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްކުރުމަށް ނެތްނަމަ އިސްލާހެއް އެޖެންޑާއަށް މިއަދުގެ
 .      ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ ހުރިހާ ތިއްެބވި ވަޑައިގެން ހުޅުވާލުމުން ރިޔާސަތުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ފަރާތްތަކުން

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    79  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޑިސެމްބަރ   08 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ   08 ދުވަހު  ޖަލްސާގެ   79ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު 
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   79ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދު  2022  ޑިސެމްަބރ  08ނެތުމުން  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   އިދާރީގޮތުން  .3

 .  ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ހިންގުމާމެދު   މުބާރާތް   މަދަހަ   އަދި   ޤުރުޢާން   ދިމާކޮށް   މަހާ   ރަމަޟާން   އޮތް   ކުރިއަށް 

 އެ   ކަމަށާއި   ދިޔަ  ލިބިގެން  ތަރުހީެބއް  ޮބޑު  ވަރަށް  ފަރާތުން  ެބލެނިވެރިންގެ  ކުޑަކުދިންނާއި  މުާބރާތަށް  ޤުރުޢާން  ޭބއްވުނު  އަހަރު  މި
 ކުރުމާއެކު  ރަނގަޅު  ހުރިހާކަމެއް  އެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  ފުރުހަމަ  ކަންކަން  ގިނަ  ވަރަށް  އަލީގައި  ތަރުރިާބގެ  ފަހަރުގެ
. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ޭބނުންވާ  އެޕްރޫވަލްއެއް  ކައުންސިލްގެ  ޭބއްވުމަށް  މުާބރާތް  ރަނގަޅަށް  މުާބރާތަށްވުރެ  ޭބއްވުނު  ކުރިން  މިއަހަރު

 އިދާރީ   ހުޅުވާލަންކަމަށާއި  ފުރުޞަތު  ހަފްތާގައި  ފެށޭ  އޮތީ  ވިސްނާފަ  ާބއްވަން  މުާބރާތް  މިއަހަރުގެ  ސްކޮށްފިނަމަފާ  ކައުންސިލުން
 ދުވަހު  ރ ދަ   މުލަ  ނިންމާ  ތައް  ރިކ ޑިންގ  އަންނަންވާއިރަށް  މަސް  ރަމަޟާން  ކިޔެވުންތައް  ރަނގަޅަށް  ކުރިއަށްވުރެ  ންކަންވެސްކަ

  ހަފްލާވެސް   ފާޅުކުރުމުގެ  ނަތީޖާ  ލަސްނުވެ  މާ  ނިމިގެން  މަސް  ރ ދަ  އަދި .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ހެދުމަށް ގޮތް  ފެންނަ  ޓީވީން  ކިޔެވުންތައް
  .ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ފުރުޞަތު  ަބހުސަށް ނިންމެވުމަށް ގޮތެއް މިކަމާމެދު އެހެންކަމުން. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ވިސްނަވާ ޭބއްވުމަށް
 މަހު  ރަމަޟާން  ޭބއްވުނު  މިއަހަރު  ފަދައިން  ކުރެއްވި  ފާހަގަ  ވާހަކަފުޅުގައި  މޭޔަރގެ  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު
  އެހެންނަމަވެސް .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  މުާބރާތެއް  ދިޔަ  ލިބިގެން  ތަރުހީެބއް  ޮބޑު  ވަރަށް  މުާބރާތަކީ  މަދަހަ   އަދި  ޤުރުޢާން  ޭބޢްވުނު
 ގިނަ  ވަރަށް  ޝަކުވާ  ކަމުގެ  ަބއިވެރިނުވެވުނު  ޭބފުޅުންނަށްވެސް  ަބއެއް  ޭބނުންވި  ަބއިވެރިވާން  ވުމުން  ކުޑަ   ވަގުތު  ލިުބނު  ކުރަންއިޢުލާން

 ަބއިވެރިވުމުގެ   ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ނަމަ  ވަނީ   ކަމުގައި  އިޢުލާންކުރެވިއްޖެ  ކުރީގައި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އައި  ފަރާތުން  ެބލެނިވެރިންގެ
 ހުރިހާ  ކުރަނީ  އުއްމީދު  ކަމަށާއި  ނިންމުމެއް  މުޙިއްމު  ވަރަށް  ވެގެންދާނީ  ނިންމުން  މި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ލިބިގެންދާނެ  ޞަތުފުރު

  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި ކުރައްވާ އުއްމީދު ކަމަށް  ލިޭބނެ މިކަމަށް އެއްާބރުލެއްވުން ފުރިހަމަ ކައުންސިލަރުންގެ
 ސިޓީ   މާލޭ  މުާބރާތެއް  މަދަހަ  އަދި  ޤުރުޢާން   ދިމާކޮށް   މަހާ  ރަމަޟާން  އޮތް  ކުރިއަށް  ، ނެތުމުން  މަޝްވަރާއެއް  އިތުރު  އެހެންކަމުން
 އެއްސެވުމުން   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެންމެހާ  ކުރަންޖެހޭ  ހިންގުމަށް  ކައުންސިލުން

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތުފާޤުން މެންަބރުންގެ ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ
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 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   އިދަރީ ގޮތުން  .4
.  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކަރުދަހާމެދު   ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ   ގޮތޮން   ގުޅޭ   ޕްރޮޖެޓާ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ރީ   ހައުސިންގ   ޕަބްލިކް   މާލޭ 

 މަޝްރޫޢެއް   ޔުނިޓްގެ  ހައުސިންގ  2000  ެބހޭ  ނާ  ހައުސިންގ  ސ ޝަލް  މާލޭގައި  ކުރިއިރު  ތައްޔާރު  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ސްޓްރަޓެޖިކް
 ހިއްޞާކޮށްފައިވާނެ   ކައުންސިލަރުންނާ  ހުރިހާ  މިހާރު  ޕޭޕަރެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  މިކަމަށްޓަކައި  ކަމަށާއި  ދަންނަވާފައިވާނެ  ވާހަކަ  ހިންގާނެ
  ޔޫޒް   ލޭންޑް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ހެދުން  ޕްލޭން  ޔޫޒް  ލޭންޑް  ފުރަމަތަ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ކުރެވުނު  ތެރޭ  އަހަރު  ދޮޅު  މިދިޔަ  އިކަމަށާ

 ފާސްކޮށްދީފައިވާ  ޕްލޭން  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ހިމެނިފައިވާނެ  ޑީވެލޮޕްމަންޓް  ރީ  ސަރަހައްދު  ހިޔާ  މާލޭ   ފްލެޓް  ސިނަމާލެ  ޕްލޭންގައި
 ފާހަގަކުރައްވާ  އެޭބފުޅުން  ފަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ގޮސްފައިވާ  ވެގެން  އަހަރު  އެއް  ނުލިިބ  ކައުންސިލަށް  ލިޔުން  ކަމުގެ

 އެހެނިހެން   އަދި  އެަބޔާއި  ކަމަށާއި  ގެންދާން  ކުރިއަށް  އޮންނަނީ  ގޮތުން  އުޞޫލެއްގެ   ހައުސިންގއަށް  ޕަްބލިކް  ފޮނުވުމުން  ފާހަގަކޮށް  ކަންކަން
 ފްލެޓްތައް  ހުރި  ސަރަޙައްދުގައި  ސިނަމާލެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ނާންނަ  ފާސްވެގެން  ޕްލޭން  މުޅި  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  އޮންނަ  ކަންކަމަށް

 ނުކުރައްވާކަމަށް  އިއުތިރާޒް  މިނިސްޓްރީން  ހިންގުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް  ހައުސިންގ  ސަރަޙައްދުގައި  އެ  ރީޑިވެލޮޕްކޮށް  ތަޅާލާ
 ކަމަށާއި  އޮންނާނެ  ހިމެނިފައި  މިކަންވެސް  އިރު   އަންނަ  ފާސްވެގެން  ޕްލޭން  ޔޫޒް   ލޭންޑް  މުޅި .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ވާފައިވާކޮމެންޓްކުރައް

 ގޮތުން  ގުޅޭ  ފާސްކުރުމާ  ޕްލޭން  ޔޫޒްލޭންޑް  ގޮއްސިނަމަ  ފާސްވެގެން  ކައުންސިލުން  އެއްގޮތަށް  ކަރުދާހާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  މިއަދު
 ސިނަމާލެ  ފްލެޓް  ފަސް  ހުރި  މާލޭގައި  މިހާރު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ލިއުއްވާނެ  ސިޓީ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޕްލޭނިންގ  އެދި  އަވަސްކޮށްދިނުމަށް

 އޮތް  ހުސްކޮށް  ސަރަޙައްދު  އެ  މުޅި  އެތަންތަން   ކަމަށާއި  އެޕާޓްމެންޓް  އަށާވީސް  ސަތޭކަ  ހުރީ  ގައި  ދޭއް  އެކެއް  ހިޔާ  މާލޭ  ދޭއް  އެކެއް
 އެއީ   ުބރި  ސ ޅަ  ކަމަށާއި  އިމާރާތަށް  ުބރީގެ  އަށާރަ  ހުރީ  ޕްރޮޕ ޒްކޮށްފަ  މުޅިންވެސް   އަޅައި  އިމާރާތް  އެއް  އެތަނުގައި  ަބލައި  ިބމަށް

 ހަތަރު .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  އެމްނިޓީސް  އެހެން  އެންޑް  ޕާކިންގ  ކުރަނީ  ހާއްޞަ  ުބރި  ދެ  އަނެއް  ކަމަށާއި  ފްލެޓްތަކަށް
  ނަމަވެސް   ރީމް  ތިން  ހަމަ  އެޕާޓްމެންޓްތަކަށް  ރޫމްގެ   ތިން  ކަމަށާއި  އެޕާޓްމެންޓެއް  އެވަރުގެ  ލިޭބނީ  ހަމަ  ފަރާތްތަކަށް  ލިިބފައިވާ  ރޫމް

 އެއްޗެއް   އިތުރު  ކަމަށާއި  ވާނެ  މިލްކްވެފައި  ހަމަ  ރާތްތަކަށްފަ  މިލްކްވެފައިވާ  ކަމަށާއި  ހުންނާނެ  ޮބޑުކޮށް  ވުރެ  މިހާރަށް  ގޮތުން  އޭރިއާގެ
 ފްލެޓް  ފަސް  ދެން  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްފަހު  ފުރަތަމަ  ހައުސިންގ  އާއިލާގެ  އަށާރަ   ސަތޭކަ  މި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ނުޖެހޭނެ  ދައްކަން
  ފައިނޭންސް   ބަހާލައިގެން  ފޭސްތަކަކަށ  ޖާގައިގަ  ލިޭބ  ސަރަޙައްދުން  މުޅި  ޑިމޮލިޝްކުރުމަށްފަހު  އެތަންތަން  ލިުބމުން  ކަމަށާއި  ފުރީވާނެ

 އެކި   ފަރާތްތަކަށް   އެހެން  ސަރުކާރުން  މި  ބިންތައް   ަބއެއް  މިހާރު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް   އަޅަމުންގެންދާނެ  ފްލެޓް  ވަރަކުން  ރެއިޒްކުރެވޭ
. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ނެތް  ހަދަން  ދެކޮޅު  އެކަންކަމަށް  ކަމަށާއި  ޕޮލިސީސް  ސަރުކާރުގެ  އެއީ  ކަމަށާއި  އެަބހުރި  ހަވާލުކޮށްފައި  ލިޔުން  ބޭނުމަށް

 އޮޕްޝަންސްތައް   އެކި  ޕޭޕަރުގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ   ފްރީ  ބިންތައް  އެ  ކަމަށްވަންޔާ  ަބދަލުކުރާ  ޕޮލިސީސް  އެ
. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އަންނާނެ  ކައުންސިލަށް  މަރުހަލާތަކުގައި  އެކި  ގޮސް  ޑީޓެއިލްތަކަށް  ފާސްވެއްޖެނަމަ  ކައުންސިލުން  މިއަދު  ކަމަށާއި  ވާނެ
 ނުފެންނަ  ޭބރަށް  ތަނަވަސްކޮސް  ޖާގަ  އެންމެ  ކަމަށާއި   އަށް  ޑީ  އޮޕްޝަން  ކުރައްވަނީ  ރިކޮމެންޑް  ހައިދަރު.  ޑރ  ހެއްދެވި  ކަރުދާސް  މި

 ތަރީުބކޮށް   އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ނަމަ  ވަނީ  ކަމުގައި  ނިންމިއްޖެ  ގޮތެއް  ކައުންސިލަށް  މިއަދު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ަބއިގައި  މި  އިނީ  ގޮތަށް
 ސުވާލަކީ  ކަމަށާއި   އެަބހުރި  ކުރަން  މަރާމާތުތައް   ޮބޑެތި  ވަރަށް  ފްލެޓުގައި  ފަސް .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ދާނެ  ކުރެވިގެން  އްކަތްމަސަ

. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ޖެހޭ  ނިންމަވަން  ގޮތެއް  އަވަސްގޮތެއްގައި  މިކަމަށް  އެހެންކަމަށް.  އެއްސެވިއެވެ  ކަމަށް  ތިޭބނީތ   ކޮށްލާ   އެކަންކޮށްލަ
  ކުރިންވެސް  އިޢުލާންކުރުމުގެ  ފޭސް  ަބއި   ފޭސް  ފެށި  މަސައްކަތްތައް  ޓެކްނިކަލް  ގުޅޭ  އެކަމާ  ނިންމެވުމުން  ގޮތެއް  ކަރުދާހާމެދު  ހުށަހެޅިފައިވާ
 މަށާއި ކަ  ނުވާ  ނިންމިފައި  އަދި  ިބން  އެގްޒެކްޓް  އަޅާނެ  ފްލެޓް  އަށާވީސް  ސަތޭކަ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި އަންނާނެ  ފްލ ރއަށް  ކައުންސިލް
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 އެހެންކަމުން .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ގެންދަވާ  ސެކްޝަނުންކުރަމުން  ކޭންޑް  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އެއް  ކިޔުންތައް  ލިޔެ  ހުރިހާ  މަސައްކަތް  އެ
  .ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ފުރުޞަތު ކުރުމަށް ަބހުސް  ކަރުދާހާމެދު ހުށަހެޅިފައިވާ

 ސަރަޙައްދުގެ   އެ  މިހާރުވެސް  ކަމަށާއި  ކަމެއް   ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިކަމަކީ  ވިދާޅުވީ   ރަޝާދު  ސަޢީދާ  ކައުންސިލަރ  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު
 ހާލަތެއްގައި  ޭބނުންނުކުރެވޭ  ހުރީ  މިހާރު  އެތަންތަން  މަރާމާތުކޮށްގެންވެސް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ވެއްޓޭހެން  ބޮލަށް  ހީވަނީ  ފްލެޓްތައް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ށްކަމަ
 

 އެޅުމަށް  ފްލެޓް  ިބމުގައި  ހުރި  ގާޑެންގ  ކޮމިއުނިޓީ  ވިލިމާލޭ   ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ިބންތަކުގެ  ފާސްކުރެވުނު  ކުރިން  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން
 އޮތީ   އެކަންވެސް  ފާސްވެގެންނާންނާތީ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޡް  މުޅި  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ފެށިފައިވާ  އެކަންވެސް  ނިންމަވާ  ކައުންސިލުން

  ކަމަށް   ނުވާ  ދެވިފައި  ހަމައަށް  އެގްރިމެންޓާ  ހ ދި  އިންވެސްޓަރސް  ކަމަށާއި   ހުއްޓިފައި  ނުދެވި  ހުއްދަތައް  ދޭންޖެހޭ  އިމާރާތްކުރުމަށް
  .އެވެވިދާޅުވި ކަމަށް ފްލެޓްތަކަށް އަޚާ މާލޭގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ މިއަދު ކަމަށާއި އެަބއޮތް އެޅުން ފްލެޓް ވިލިމާލޭގައިވެސް. ވިދާޅުވިއެވެ

 ފްލެޓްތަކަކީ  މި ހުރި އަޅާފައި މާލޭގައި ކުރީއްސުރެންސް އެންމެ ވިދާޅުވީ ފާތިހު ސައިފް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ ފުރުޞަތުގައި ލިުބނު
 ކަމުގައި   ލިެބމުންދާ  ކައުންސިލަށް  ކެނޑިނޭޅި  ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކުގެ  ދިރިއުޅޭ  އެތަނުގައި  ކަމަށާއި  ފްލެޓްތަކެއް  ހަލާކުވެފައިވާ  ޮބޑަށް  ވަރަށް

 އަސަރު   އޭގެ  ގޭގެއަށް  ފަޅައިގެންގޮސް  ހޮޅި  ނަޖިސް  ތަންތަނުން  ަބއެއް  ކަމަށާއި  ވަރުގައި  ވެއްޓޭ  ބޮލަށް  ހުރީ  މިހާރު  އެތަން.  ވިދާޅުވިއެވެ
 ރަން ކު   މިކަން   ކައުންސިލުން  ސިޓީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި   ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެންވެސް  ކަމަކީ  މި  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ކުރާ
 ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  ކަމަކީ  އެއް  ކަމަށާއި  ޭބނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް  ދެ  ކުރާއިރު   ކަން  މި  ކައުންސިލުން  ކަމަށާއި  ކުރައްވާ  ތާޢީދު

 ސިލުންކައުން  ސިޓީ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  އޮންނަ  ނުހިންގި  ނަޒަރު  ފަހަރު  ަބއެއް  ކަންތައްތަކަށް  ވިސްނަންވީ  ކުރުމުގައި  ޑިޒައިން  ތަންތަން
 ފަރާތްތަކާ   ގިނަ  ގޮތުން  ގުޅޭ   ޑިޒައިންއާ  ތަންތަނުގެ  ހަދާ  އުޅެން  ނުންކުރަންޭބ  ޢާއްމުކޮށް  އަދި  ޮބޑެތި  ާބވަތުގެ  މި  ހިންގާ

 ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޡް  އަދިވެސް  ޭބނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ދެވަނަ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ދެކޭ  މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް
 ފާސްނުކޮށް  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  މާލޭގެ  ހުރަހަކީ  ޮބޑު  އެންމެ  އޮތް  މިވަގުތު  ތަރައްޤީއަށް  މާލޭގެ  ކަމަށާއި  މައްސަލަ  ނާންނަ  ފާސްވެގެން
 ކަންތައްތައް  ޕްލޭންގައި  ލޭންޔޫޒް  ރިލީފްއެއް  އެއްވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ކައުންސިލަށް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އޮތުން  އޮތް  ހިފެއްޓިފައި
  ތަނުގައިވެސް   އޮތް  ކުރިއަށް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ނެތް  ނޫނީ  އެނގިގެން  ޕެރެމީޓާސް  އޭގެ  ކާއިސަރަޙައްދުތަ  އެކަށައަޅާފައިވާ  ކުރުމަށް

 ވަނީނަމަ  ކުރާކަމުގައި   މަސައްކަތް  ފާސްކުރަން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ނެތް   ކުރެވެން  ލަފާ  އަންނަތަން  ފާސްވެގެން  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް
 ޕްލޭން   ލޭންޑްޔޫޒް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ތަން  ހިފަހައްޓާ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  ފެންނަނީ  ކަމަށާއި  ދެކެވެންވާނެ  ވާހަކަތަކެއް  ކައުންސިލާއެކު

 ނޫން   ކަމެއް  ކުރެވޭނެ  ޤަޫބލް  އޮތުމަކީ  ގޮތަށް  އޮންނަ  ރަހީނުވެފަ  މަސައްކަތް  އޮތް  ކުރަން  ދުވަހު  އަހަރު  ފަސް  ކައުންސިލް  ހެދި  އާ
  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް
 

 ދާއިރާގެ   ދިއުން  ވެގެން   ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ  ަބދަލު  އާއިލާވެސް  ތެއްތިރީސް  މި  ތެރެއަށް  ޔުނިޓުގެ  ހައުސިންގ  ފަސްސަތޭކަ  ވިލިމާލޭގެ
  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި އެދުމެއް ޮބޑު ވަރަށް އެދޭ ރައްޔިތުންނަށް ދާއިރާގެ  ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލަރުގެ



5 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 ނޭނގޭ  ވާހަކަ  ދާ  ދައްކަމުން  ކައުންސިލުން  ފާސްނުވެގެން  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  ރައްޔިތުންނަށް  ވިދާޅުވީ  ޝުޖާއު   ރާޙިމްއިްބ  ކައުންސިލަރ
 ރައްޔިތުން  މާލޭގެ  ސިޓީގައި  މާލޭ  ތޮއްޖެހިފައިވާ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ސާފްވާންޖެހޭ  މިކަންކަން  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ކަމަށާއި

 އެކަންކަން   ކަމަށާއި  އިނގެންޖެހޭ  ސަަބުބ  އުޅޭ  ނުކުރެވިގެން  ނޭޅިގެން  އެއް   ޕާކިންގ  ރަނގަޅު  ކައުންސިލަރުންނަށް  އިންތިހާުބކޮށްފައިވާ
 ކައުންސިލަރ   ވާހަކަފުޅާއި  މޭޔަރގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ނުކޮށްދިނީމާ  މިކަން  ސަރުކާރުން  ސ ލިހުގެ  ރައީސް  މިއުޅެނީ  ނުކުރެވިގެން
 ދެއްވައިގެނެ  ކަމެއް   އަހައްމިއްޔަތު  ޮބޑު   ގުޅިގެން  ކައުންސިރުން  ހުރިހާ  ކައުންސިލުގެ  ފަދައިން  ފާހަގަކުރެއްވި  ކަފުޅުގައިވާހަ  ސައިފްގެ
 ލެނިވެރިފަރާތުން ެބ  ކައުންސިލގެ  ކަމަށާއި  މަސައްކަތެއް  ކޮށްފައިވާ  ރޭވުންތެރިކަމާއެކު  ވަރަށް  ަބހައިގެން  ކައުންސިލަރުންނަށް  ޓާސްކުތައް

 ޕްލޭންއަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރީ  ސިނަމާލޭގެ  ގޮތެއްގައި   ޖުމްލަ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އަންގާފައިވާ  ކުރަން  މިކަން   ކުރިން  ތާރީޚެއްގެ   ވަކި
  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ފާސްކުރަން ގޮތަށް އޮތް މިހާރު  ކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު
 ދެއްކެވި   ވާހަކަ  ކުރިން  ކަންކަން  ގިނަ  ޭބނުންފުޅުވި  ކުރަން  ފާހަގަ  ގޮތެއްގައި  ޖުމްލަ  ވިދާޅުވީ   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު

 އް ހާދިސާއެ  އަލިފާނުގެ  ަބލާއިރު  ގޮތަށް  ހުރި  ދިމާވެފަ  ކަންކަން  ސިޓީގައިން  މާލޭ   ކަމަށާއި  ކުރައްވާފައިވާ  ފާހަގަ  ވާހަކަފުޅުގައި  ޭބފުޅުންގެ
 ކެމިކަލް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ގަންނަ  ތެޅި  ސަރުކާރުން  ލިބުމުން  ގެއްލުންތަކެއް  ރައްޔިތުންނަށް  ދިރިއުޅޭ  ސަރަހައްދުގައި  އެ  ވުމުންދިމާ

 ެބލުމުގެ   ސީގެ .ޑީ.އެޗް  އަނެއްކާވެސް  ދޭތެރައަކުން   މި  ކަމަށާއި  ހިފި  ަބދަލުކުރަން  ތިލަފުއްޓަށް  ގުދަނެއް  ކެމިކަލް   ހުރިހާ  ރ ވީމާ  ގުދަނުގައި
 ފަހަރެއްގެ   އެތައް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ތެޅިގެންފައިވާ  މިހާރު  ަބދަލުކުރަން  ހުޅުމާލެއަށް  ވ ރކްޝޮޕްތައް  ގަރާޖް  ހުރި  މާލޭގައި  ދަށުން
 އިންސާނުން   ހުރީ  އެތަން  ކަމަށާއި  ަބލައިފައިވާނެ  ހާލަތު  އެތަނުގެ  ގޮސް  ފްލެޓްތަކަށް  ސިނަމާލެ  ޭބފުޅުންނާއެކު  ހައްދަވާ  ސަރވޭ  މަތިން

 އެއީ   ބޭނުންވަނީ  ގެންނަން  ހައްލެއް  މިކަމަށް  ސަރުކާރުން   ދިޔައީމަތ   ގެއްލިގެން   ފުރާނަ  ަބއެއްގެ  ކަމަށާއި  ނޫން  ހާލަތެއްގައި  ދިރިއުޅެވޭނެ
 އެޅުމަށް   މާރާތެއްއި  އައު  ޚަރަދު  ދާ  ކުރަން   މަރާމާތު   އެތަން  ކައުންސިލުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ސުވާލެއް  ޭބނުންވާ   ކޮށްލަން  މިއަދު
 ރައްކާތެރިކަމެއް   އާއިލާއަށް  ގިނަ  އަށާވީހަށްވުރެ  ސަތޭކަ  ދިރިއުޅޭ  އެތަނުގައި  އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަޑް  ޮބޑު  ޚަރަދަށްވުރެ  ދާ  އެޅުމަށް
 ޤާނޫނުގައި   ލާމަރުކަޒީ.  އެވެވިދާޅުވު  ކަމުގައި  ކަމެއް  ލާޒިމްވެފައިވާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލަރުންގެ  އިންތިހާުބކޮށްފައިވާ  ދިނުމަކި  ފ ރުކޮށް
 އެ   ނިންމާ   ޕްލޭން  ލޭންޔޫޒް  ވަގުތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  ކަމަށް  އެއްޗެއް  ފޮނުވަންޖެހޭ  ހަދާ  ކައުންސިލުން  ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ވަކި

 މަސައްކަތަށް   ުބރަ  ކުރައްވާ  މޭރަ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމށް  ގޮސްފައިވާ  ފާސްނުވެ   ދުވަހެއް  އެތައް  ހުށަހެޅުމުން  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 ފުރިހަމައަށް   ކަރުދާހަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ މިހާރު  ކަމަށާއި  ތިއްބަވާނެ  ފަހަތްޕުޅުގައި  މޭޔަރގެ  ކައުންސިލަރުން  ދެއްވާ   ސާަބސް  އައްސަރިަބހާ

  .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި ކުރައްވާ ތާޢީދު
 

 ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ކަމަށާއި  ދެއްކެވިން  ވާހަކަ  ހައުސިންގ  ކައުންސިލް  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ސައިފް  ކައުންސިލަރ  ރުޞަތުގައި  ލިުބނު
 ހަމަޖެހިގެން   ފްލެޓްތަކެއް  ވަރެއްގެ  ކޮންމެވެސް  އެތަނުން  އަށް  ހައުސިންގ  ކައުންސިލް  މާލޭގެ  ފްލެޓްތަކުގައި  މިއަޅާ  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ
 އެއީ   ކަމަށާއި  އޮންނަންޖެހޭނެ   އުޞޫލްތަކެއް  ކުރެވޭނެ  އެޕްލައި  އަށް  ހައުސިންގ  ކައުންސިލް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އެދޭ  ވަރަށް  އުންދި

 ގެއެއް   މާލޭގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ތަނެއް  ހުރެވޭނެ  ރަނގަޅުވަންދެން  ހާލަތު  މީހާގެ  ކަމަށާއި  ނުވާނެ  ވެގެން   ތަނަކަށް  ކުރެވޭ  އަމިއްލަ
  މިއަޅާ   އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް   ނެތް  ތަނެއްވެސް  ގެންދާނެ  ނެރެގެން  ަބޔަކު  ވަލްނަރަްބލް  އެިބއުސިވް  ނުވަތަ  ރ ވުމުން

 .ކުރެއްވިއެވެ ތާޢީދު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މި މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ވިސްނަވަންޖެހޭނެ ހިމެނުމަށް އެަބއި ފްލެޓްތަކުގައި
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 މާލޭގެ   ފަރާތުން  ކައުންސިލްގެ  ކަރުދާހުގައި  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ގޮތޮން  ގުޅޭ  ޕްރޮޖެޓާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް-ރީ  ހައުސިންގ  ޕަްބލިކް  މާލޭ
 މިގެނެވުނު   ހިމެނުމާއެކު  ކަނޑައެޅުން  ފްލެޓްތަކެއް  ޚާއްޞަ  އަށް  ހައުސިންގ  ކައުންސިލް  ތެރޭގައި  ފްލެޓްތަކުގެ  އަޅައިދޭ  ރައްޔިތުންނަށް
 ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު   އެދި  ފާސްކުރުމަށް  ކަރުދާސް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އިސްލާޙާއެކު
 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތުފާޤުން މެންަބރުންގެ  ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ

 
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   އިދާރީ ގޮތުން  .5

  ބުރުގައި   ދެވަނަ   ހިއްޞާކުރުމާއި   އަޕްޑޭޓްސް   ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ   ގެންދާ   ކުރިއަށް   ހަވާލުކޮށްގެން   ޔުނިޓްއާ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ބިޒްނަސް 
 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާމެދު   ހަމަޖެހިފައިވާ   ފެއްޓުމަށް 

 ޕާކިންގ  ޔޫޒް  މިކްސްޑް  ދަށުން  ބުރުގެ  ފުރަތަމަ  ކަމަށާއި  ޕްލޭންއާ  ލޭންޑްޔޫޒް  ގުޅެނީ  މައްސަލަވެސް  ހިމެނޭ  ނަންަބރުގައި  އެޖެންޑާ  މި
 ން ފަރާތްތަކު  ަބއެއް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކުރެވިފައި  ޕާކު  ހުރީ  އެއްޗެއް  ހުރިހާ  އެ   ވިޔަސް  ކަމުގައި  ކުރެވުނު  އެވ ޑް   ކުރެވި  އިއުލާން  އަށް

 ލޭންޑް .  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ގެންދާ  ުބނަމުން  ކަމުގައި  ފާސްވާނެ   ޔޫޒް ލޭންޑް  އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި ދަންނަވާ  ކުރަންވެސް  ޕުލްއައުޓު
 ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  އިތުރަށް  ސަރުކާރުގައި  ފާސްވުމުން  ހުށަހެޅުން  މި   އިތުރަށް  ގޮތުން  ާބރުއެޅުމުގެ  ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ޕްލޭން  ޔޫޒް

 ހެދިގެން  ތަނެއް  ހުރިހާ  މާލޭގެ  ކަމަށާއި  ނުތިެބވޭނެ  ހިފަހައްޓައިން  މިގޮތަށް  ތަރައްޤީ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ދަންނަވާނެ  ފާސްކޮށްދިނުމަށް
 ޕޭޕަރުގައި   މި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  އެދޭ  ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ޕޭޕަރ   އިނިޝިއަލް  ޖަލްސާއިން   މިއަދުގެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ޭބނުންވާ  ދާން

 ހިލޭ  ޝެލްޓަރ  ކެޓް  ކަމަށާއި  ހިމަނާފައިވާ  ޕްރޮޕ ސަލްއެއް  ކޮންޕޮނަންޓެއް  ކޮމާޝަލް  އޭރިއާއެއް  އޮންނަ  އިދެމެދުގަ  ގުޅިފަޅާ  ވިލިމާލޭގެ
 ކައުންސިލްގެ   ވާ   ގަލޮޅުގައި  ހުޅުވާލުން  އަށް   ޕާކިންގ  ޔޫޒް   މިކްސްޑް  މަސްމާރުކޭޓް  މާލޭގެ  ހ ދުން  ފަރާތެއް  ގޮތަށް  ތަނެއްގެ  އަޅައިދޭނެ

 ހެންވޭރުގައި   އެޅުން  އިމާރާތެއް   ހާއްސަ  އަށް   ޕާކިންގ  ފްލ ރގެ   ދެ  ރަސްފަންނުގައި  އެޅުން  އެއް  ޕާކިން   ޔޫޒް  މިކްސްޑް   އެމިުބގައިވެސް  ިބން
 ހެދުން  އަށް   ޕާކިންގ  ޔޫޒް   މިކްސްޑް   ިބމުގައި  ހޮޓާ  ޤައުމީ   ކުރީގެ  އެޅުން  އެއް   ިބލްޑިންގ  ޕާކިންގ  ވެސް  ިބމުގައި  ކައުންސިލް  އޮންނަ
  .ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ޕާކިންއެޅުން  ޔޫޒް  މިކްސްޑް  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  ފެސިލިޓީއެއް  ލ ންޗް  އޭރިއާގައި  ޕާކިންގ  އޮންނަ  ކުރިމާތީ  ްބރައުން  މޭރީ
 ޝާހިދު  މުޙައްމަދު  ކޮންސަލްޓެންޓް  ފައިނޭންޝިއަލް  ދެއްވަމުން  ސަމަރީއެއް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ޕ ޓްފ ލިއ ގެ  ކުރީގެ
 ކަމަށާއި   ކުރެވުނު  އެގްރިމެންޓް  ފަރާތްތަކާއެކުވެސް  ހުރިހާ  ލިިބ  އިންވެސްޓަރސް  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކަށްވެސް  ހުރިހާ  އަމާޒުކުރި  ވިދާޅުވީ
 އެޕްރޫވް   ކޮންސެޕްޓް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި  އޮތް  ލިިބފައި  ކައުންސިލަށް  ސްޓޭޖް  ކޮންސެޕްޓް  އޮތީ  ނުގޮސް  ކުރިއަށް  އިތުރަށް  ސްނަމަވެ

. ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ޔަޤީންކަން އިންވެސްޓަރސްއިންނަށް  އޭގެން  ކަމަށާއި ފާސްވެގެން ޕްލޭން ލޭންޔޫޒް އަންނަނީ ކުރެވެން
 ރެވުނު ކު  ސައިން  އެނައުންސްކޮށް  އެޕްރޫވްކޮށް  މަތިން  މަޝްވަރާގެ  ކުރެވުނު  މިނިސްޓްރީއާއެކު  ޕްލޭނިންގ  ހ ދުމަށް  އެޕްރޫވަލް  އެލްޔޫޕީ

 ކައިރީ   މަޖީދިއްޔާ   ލޮކޭޝަންއާއި  ނިންމި   ކައިރީ  ދަރުާބރުގޭ  ހަދަން  ފުޑްކ ޓު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކެންސަލްކޮށްފައިވާ  ލޮކޭޝަން  ދެ
  .ވިދާޅުވިއެވ ކަމަށް ލޮކޭޝަން ކުރެވުނު އެނައުންސް ހަދަން ކިންގޕާ މިކްސްޑްޔޫޒް 

 ޚުލާސާ   ގެންނަވާއިރު  އެކުލަވާލާ  ކަރުދާސްތައް  މިފަދަ  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ވިދާޅުވީ  ސައިފް  ކައުންސިލަރ  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު
 .އެއަްބސްވެލެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން މިކަމަށް. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމުގައި ކަމެއް އެދޭ ވަރަށް ދެއްވުމަކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް
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ތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ޔުނިޓްއާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިބޒްނަސްކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް  މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  
 ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް    ޕްރޮޖެކްޓްސް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެއްޓުމަށް  ުބރުގައި  ދެވަނަ  ތެރެއިން

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތުފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
 

 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .6
  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު  ޤަވާޢިދުތަކާ   އްކަތްކުރުމާބެހޭ މަސަ   މަގުމަތީގައި   މާލޭގެ   އުޞޫލްތަކާއި   މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ   މަގުމަތީގައި   މާލޭގެ

 . ނިންމުން 
 

މެވެސް ވަރެއްގެ  ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ މި އުޞޫލްތައް އިންްޕލިމެންޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަން ކުރާ އިރު ކޮން
ދުވަހުގެ ހުރި ފީ ތައް އެކިއެކި ކައުންސިލަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވައިގެން މުރާޖާ ކުރިން ކަމަށާއި ކައުންސިލަރުންގެ  ފީ އެއް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށާއި ކުރިން  

 ނުކުރަންކަމަށް ވިސްނުމަކަށް ވީ އިހަށް ފީ ބޮޑުނުކޮށް މަގުމަތީގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުކޮށް ފީ ބޮޑު
މަތީގައި ޜާކު  ޅުވިއެވެ. ބަދަލު ގެނެވުނީ ހަތަރު އުޞޫލްގައިވެސް އަގު ކަނޑައެޅުމުގައިވާ ތަންތަން އިސްލާހުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަގުވިދާ

އުފެ ދެބަސްވުން  އެކަމަށް  ކަމަށާއި  ރުފިޔާ  ހާސް  ހަ  އަކަފޫޓަކަށް  އޮތީ  ފުރަތަމަ  ބައިގައި  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ކަމަށާއި ކަނޑައިގެން  ދިފައިވާ 
 އެހެންނަމަވެސް މުނިސިަޕލް ކޮމެޓީން މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 

ޑައިގެން މަގު  ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވީ އުޞޫލަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ތާރު ކަނ
  މަ އަކަފޫޓަކަށް ފަސްހާސް ރުފިޔާ އޭގގެ އިތުރުން މަގު ބަންދުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ދުއިސައްތަ ހަތަރު ރުފިޔާ މަގުއަރިމަތީ މަސައްކަތް ކުރާ ނަ

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއް  ބަދަލްތަކާއެކު  މި  ގެނެވި  އަގުތަކަށް  މި ތިން ބަދަލު  ފަންސަވީސް ރުފިޔާ  މީޓަރަކަށް  ކެނޑުން  މަށް ވާ ކަ ކައިރި ފަށުން 
 ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ.  

މާލޭގެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ޖަލްސާއަށް   މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ  މަގުމަތީގައި  މާލޭގެ   އުޞޫލްތަކާއި  މަސައްކަތްކުރުމާެބހޭ  މަގުމަތީގައި  މިއަދުގެ 
ފާސްކުރުމަށްޤަވާޢިދުތަކަ އިސްލާޙުތަކާއެކު  ހުށަހެޅުނު  މިއަދުގެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދި  ށް  އެއްސެވުމުން 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. ޣްލަިބއްޔަތުންއަޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
 
 ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .7

 ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 

 ކުރެވި   ތައްޔާރު  އުޞޫލެއް  މިހާރު  ވިދާޅުވީ  ސަލީމް   ޢަލީ  ޝަމްނާޒް  މުޤައްރިރު   ކޮމެޓީގެ  ގޮތުން  ެބހޭ  ކުރުމާ   ޤާއިމް   އެއް  ޔުނިޓް  ލީގަލް
 ވަރަށް  މިހާރުވެސް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ގެނެވޭނެ  އަވަހަށް  ވަރަށް  ފާސްކުރުމަށް  މިއުޞޫލް  ކަމަށާއި  ފޮނުވިފައިވާނެ  ޤަވާއިދުކޮމެޓީއަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ފެންނަ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ބަހާލައިގެން  ވަކީލުން  ސެކްޝަންތަކަށް  އެކި  ތިއްެބވުމާއެކު  ކައުންސިލްގައި  ވަކީލުން  ގިނަ
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ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ތަޖްރިާބކާރު ވަރަށް ގިނަ ލ ޔަރުންތަކެއް އެަބތިއްެބވި ކަމަށާއި ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން  
ކޮށް އެޭބފުޅުންގެ ޭބނުންވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ މިގޮތަށް ޔުނިޓް އެއް ހެދިގެން އެ ޔުނިޓުގެ ދަށުން ހުރިހާ ލ ޔަރުންނަކީވެސް އެކީ އެއް 

 ން ކަމަށް ޤަޫބލް ކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ަބޔަށް ވެގެ
ތަކަށް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިކަން ކުރަންވެއްޖެތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެ ކަމަށާއި މި ޑިޕާޓްމަންޓް އުފެދުމަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް

ކޮމެޓީގެ ދަށުން ހިނގާ ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މި  ލިޭބ އެންމެ ޮބޑު އެއް ކާމިޔާުބ ކަމަށާއި މި ޑިޕާޓްމަންޓް އ ވަރސީ ކުރަން ކ ޕަރޭޓް
ސިޓީތަކަށް މި ޔުނިޓް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮންނަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް ަބއިވަރު އާއްމު ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާފައި ހުރި  

ނާޞިރު هللا ވިއެވެ.  މި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ އަްބދުއުފެދިގެން ދިއުމުން ޖަވާުބ ދެއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅު
 ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

 ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކުރިންވެސް ކ ޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ތެރޭގައި ލީގަލް ޔުނިޓް ހިނގާނެ ކަމަށާއި އޮނިގަނޑުގައިވެސް އިންނާނީ
އުޞޫލް ގެންނަވާއިރު ކައުންސިލް ަބއްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދެކެވި ތާޢީދު ލިުބނު    ޤަވާޢިދު ކޮމެޓީން މިއަންނަ ހަފްތާގައިއެގޮތަށް ކަމަށާއި  

 . ސިފަތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެ މަފްހޫމުގެ ދަށުން ކަންކަން ހާސިލްވާ ގޮތަށް އުޞޫލް ަބއްޓަންކޮށް އުޞޫލް ގެންނެވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ 
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  10:30 މިހާ ހިސާުބން
 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު   ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު   ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 06 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 09 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ   ކައުންސިލަރ

 12 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 



9 | P a g e  
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 02 މުޙައްމަދު އަރީޝް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     
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 13 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 14 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ  އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


