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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    86  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ޖެނުއަރީ CRJ-04/202023/86 : 25 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 10:00ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:45 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    85ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022ޖަނަވަރީ    18 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3
 ފެއްޓުމަށް  ުބރުގައި  ދެވަނަ  ތެރެއިން  ތަކުގެސްޕްރޮޖެކްޓް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ޔުނިޓްއާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ިބޒްނަސް .4

ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިިބފައިވާ ޕްރޮޕ ސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހިއްޞާކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް ކުރިއަށް  ޕްރޮޖެކްޓްސް  ހަމަޖެހިފައިވާ
 ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.   .5
 އިތުރު މައްސަލަ  .6
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .  1

 ދިމާވި  ފަހުން  ލަސްވި  ވަރަށް  ހާލަތެއް  ދިމާނުވާ  އިރު   ތައްޔާރުކުރި   އެޖެންޑާ   ކަމަށާއި  ޭބނުންފުޅުވާ  ހުށަހަޅާލަން  ކަމެއް   ގޮތުން  އިދާރީ

 ދުއްވަން   ަބސް  ވިލިމާލޭގައި  ސަރުކާރުން  ތައްޔާރުވުމުން  ކަމެއް  ހުރިހާ  ނިންމާ  ކައުންސިލުން  ފަށަން  ޚިދުމަތް  ަބގީގެ  ވިލިމާލެ  ކަމަށާއި

 އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ޭބނުންވާ  ލުމަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމާ  އެހެންވެ  ކަމަށާއި  ލިިބފައިވާ  ޚަަބރު  ނިންމާފައިވާ

 ރުމަށް ފާސްކު  އެޖެންޑާ  ހިމަނާ  އެޖެންޑާގައި  ލުމަށް  ޝްވަރާކޮށްމަ  ގޮތާމެދު  ދާ  ކުރިއަށް  މިހާރު  ކަންތައްތައް  ދުއްވުމުގެ  ަބގީ  ވިލިމާލޭގައި

 އައިޓަމް   މި  އެހެންކަމުން.  ކުރެއްވިއެވެ  ތާޢީދު  އައިފާން  އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  މި.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ހުޅުވާލައްވާ

 ފާސްވިކަމަށް   އިއްތިފާޤުން  ކައުންސިލަރުންގެ  12.  އެދިވަޑައިގަތެވެ  ދެއްވުމަށް  ވ ޓު  ޭބފުޅުން  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  ހިމަނާ

 .ވިދާޅުވިއެވެ

 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    85  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ޖަނަވަރީ     18 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    85ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ    18

 18ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    85ވަނަ ދައުރުގެ    04އްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދުވަހު ޭބ  2023ޖަނަވަރީ  

 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

  ފެއްޓުމަށް   ބުރުގައި   ދެވަނަ   ތެރެއިން   ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ   ގެންދާ   ކުރިއަށް   ހަވާލުކޮށްގެން   ޔުނިޓްއާ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ބިޒްނަސް  .3
ކުރިއަށް    ހަމަޖެހިފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ހިއްޞާކޮށް  އިވެލުއޭޝަން  ޕްރޮޕ ސަލްތަކުގެ  ލިބިފައިވާ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތަކާ 

 ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން  
 

ލިުބނު   ހުޅުވާލެއްވުމުން  ަބހުސަށް  ގުޅޭގޮތުން  ކަމަށާއި މިކަމާ  ޖަހަންޖެހޭ  ސްޓިކަރވެސް  ވިދާޅުވީ  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ 

ން އެހެންނަމަވެސް ސްޓިކަރ ޖަހަންޖެހޭނީ މީހުންނަށް ޕާރކު ކުރެވޭނެ ިބލްޑިންގތަކެއް ހުންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލު
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ކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސެޕްގައިވެސް މިވާހަކަ ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ކުރީގެ ކައުންސިލާ މި ކައުންސިލުން ވެސް  މަސައް

ޕާކިންގ  އަށް  މި  ކައުންސިލަށް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ހުއްޓުވާފައިވާ  މިކަން  އެހެންނަމެވެސް  ކަމަށާއި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރަން  މިކަން 

ންގ އެޅުމުން މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ތޮއްޖެހިފައިވާ ހިސާުބތަކުގައި ޕާކިންގ ިބލްޑިންގ އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިސާލެއްގެ ިބލްޑި

ނެ ގޮތުން މަސްމާރުކޭޓު ސަރަޙައްދު ދަންނަވާ ވިދާޅުވީ މިކަންވެއްޖެ ނަމަ އެ ސަރަޙައްދުގެ ޓްރެފިކްއަށް ވަރަށް ޮބޑު ލުޔެއް ލިިބގެންދާ

ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މި ިބލްޑިންގތައް ޤާއިމް ކުރެވުމުން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެސެޓް ސިޓީ ކައުންސިލަށް   ކަމަށް

ކަމަށް  ހުންނާނެ  ގޮތުގައި  މުދަލުގެ  ހަރު  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  އެތަން  ވުމުން  ކުރަން  ރަހުނު  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރެވޭނެ  ޤާއިމް 

. މި ޕާކިންގތައް ޑިވެލޮޕްކުރެވެނީ މަލްޓިޕާޕަސް ިބލްޑިންގތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި މާނައަކީ ފަސް ފްލ ރ ޕާކިންގ އަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ކިންގ ހާއްޞަކޮށްފި ނަމަ އަނެއް ފްލ ރތައް އެކިއެކި ޭބނުންތައް ކުރުމަށް ހާއްޞަކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގެ ވަށައިގެން އަޅާ ޕާ

ގްސްތައް ހުންނާނީ ޕްލޭނިންގ ކޮންޓްރ ލްސްތަކެއްވެއް ލާފައި ކަމަށާއި ފަސްުބރީގެ އިމާރާތްތަކެއް އަޅަން ގަސްތުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ިބލްޑިން

ގެ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސޮލިއުޝަން ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ ހިފަހައްޓަނީ ކޮން ޭބނުމެއްގައިތ  ކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި މިކަން ކުރުމުން ދައުލަތު

ޓަށްވެސް ުބރަވަނީކީ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުވެސް މި މަސައްކަތް ފަށައިގެން މާލެއަށް މި ހައްލު ހ ދައިދެވެން އެަބއޮތް ަބޖެ

ޑޮމިނޭޓްކުރާ ކައުންސިލަށް ހޮވިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންަބރުންނަކީ މި  ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ އޮޕ ޒިޝަން 

 މާލޭ ރައްޔުތުންނަށް އަޅާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކާތީ ޖެއްސުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެގޮތުގައި ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ލޭންޑްޔޫޒް  ސަރުކާރުން

ތަށް ޕްލޭންވެސް ފާސްކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެކަން ކަން ނުކުރެވޭނެ ގޮ

 ކައުންސިލް މަރުތަޅު އަޅުވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި ކެންޕެއިނަށް ރަށްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓްތައް މާލޭ ސިޓީ

 އިޢުލާން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް އެިބއުޒު ނުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ވަރަށް އެކްސްޓެންސިވް ޕްރޮސެސްއަކުން ހަދާ ހަ އަވަށުގައި ަބއްދަލުވުންތައް ރިޔާސަތުން މޭ

ވަނަ އަހަރުގެ   2021ާބއްވާ ަބއިވަރު ސްޓޭކްހ ލްޑަރ މީޓިންގްސްތައް ާބއްވައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަސް ދުވަުބގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  

ވެސް ފެށިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ލޭންށްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި 2023ވިނި    2022އެއްޗެއް  ފަހު ހުށަހެޅި  

 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގައި އޮންނަނީ ވަކި ަބޔަނަށް ވަކި އުޞޫލްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ކައަށް ވަރަށް ފުރުހަމައަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މާލޭ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ދެއްކެވި ވާހަ

ނަ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތަފާތު އެކި ގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރުން ދުއްތުރާ ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރ ލް އޮން

ސޭހަކޮށް އެ ޭބފުޅުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ޑިއު  ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުންދާ ކައުންސިލްތަކަށް ވަރަށް ފަ
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މަށާއި ޕްރޮސެސްއެއްވެސް ނ ވެ ކުއްލިއަކަށް ވަކި ވަގުތެއް ނ ވެ ކަންކަން ކުރަމުން ދާކަން ވިދާޅުވިއެވެ. މީ ަބލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަ

ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ ާބރުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  

 އުޅުމަކީ ވަރަށް ވިޔާނުދާ ކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނުގައި ބުނަނީ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭނީ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިންގޭނީ

ސިލަށް މަތިކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކައުންސިލުން އަންނަނީ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުން

ވެސް  ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން ކައުންސިލުންވާނީ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން އިސްލާހުކޮށްފައި

މިއަ އެހެންނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ފޮނުވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީއަށް  ކުރެވޭނެ ޕްލޭނިންގ  މިކަން  އަލިމަގެއް  އެއްވެސް  މީގެ  ހަމައަށްވެސް  ދާ 

އެއްވެސް ގޮތެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުދައްކަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ 

. ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މާލޭ ސިޓީގައި ހުރިހާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ސަރުކާރުން މިދަނީ ހިފަހައްޓަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

 ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޚުގޮތްތަކެއް ހ ދަ ދިނުމަށް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްވެހުރެ 

ކަމަށް އުޅޭ  ނުދޭން  ކުރިޔަ  މިކަންކަން  އަންގައިގެން  ވުޒާރާތަކަށް  އެކި  ދޫކުރުމުގެ   ސަރުކާރުގެ  ގ ތި  ސިޓީގައި  މާލޭ  ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކުރަމުންދާ  ވަރަކަށް މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތި މިކަންކަން  އެއްވެސް  ކައުންސިލާ  ކަންތައްތައް އިޢުލާންކޮށްގެން ގެންދާއިރު މާލޭ ސިޓީ 

 އެތަންތަނުގެ ގ ތި ދޫކުރަންވެސް އުޅެނީ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކޮންޓްރ ލްކުރާ ސަރުކާރުގެ ާބރު ހިނގާ ކައުންސިލްތަކުން 

 ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މާލޭ ސިޓީ އެ ކައުންސިލެއްގެ އިހުތިޞާސް ތެރޭ ހިނގަމުންދާ ކަމެއް ނޫނީ ކުރާ

ޤާ  ކަމަށް  މަތިން  ލަފާގެ  އެަބއެއްގެ  މަޝްވަރާކޮށް  ކައުންސިލާ  އެތަނެއްގެ  ހިނގަންޖެހޭނީ  ކަމަށާއި ކަމެއް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނޫނުގައި 

ޤާނޫނޫނުން  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  އިދިކޮޅަށް  މިއާ  ގެންދަނީ  ކުރަމުން  ކަން  ސަރުކާރުން  އެހެންނަމަވެސް 

 ލިިބދީފައިވާ ާބރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެއްާބރުލުން ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީގެ އަށާރަ ދާއިރާ އޮތް އިރު އަށާރަ ދާއިރާއިންވެސް ރައްޔިތުންނާ ލި

ވާ ަބއްދަލު ކުރެވި ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުންތައް ޭބއްވިގެން މާލޭގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައް

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރ ސައިފްވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްނުވެ އޮތް ކަމަށް

އް އޮތުމަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހ ދައިދޭން ޭބނުންވާ ތަރައްޤީ ހ ދައި ދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެ

ނުވާތީ އަންނާނެ ފާސްކޮށްދީފައި  ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް  ސަރުކާރަށް  ކައުންސިލުން  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމެއްކަމަށް   

ދޭ އެކަންޮބޑުވުން ހުރިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން އަވަހަށް ފާސްކޮށް ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެ

ޭބނުންވާ ކަމުގައި ވިދާ ޭބނުންވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންނަށް  ޭބނުންވަނީ ރައްޔިތުން  ކުރަން  ޅުވިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަންކަން 
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އެކަންކޮށްދިނު  އެހެންވެ  ކަމަށާއި  މުޙިއްމުކަމެއް  ވަރަށް  ފާސްވެފައޮތުމަކީ  ޕްލޭން  ލޭންޑްޔޫޒް  ފ ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  މަށް ޚިދުމަތްތައް 

ލާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައި ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެަބހުރި ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރަށް ގޮވާ

ކްޓެއް ވިލިމާލެ އަދި މާލޭ އެހެން ދާއިރާތަކަށް ނިސްަބތްވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައްވެސް އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގައި ހިމެނޭ އެއްމެ ޕްރޮޖެ

ން ވާ އެހެން ހުރިހާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ކަރުދާހުގައި އެކުލެވިގެންވަނީ މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުފިޔަ

ލިމާލޭގައި ވިބޭނުންވާ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަރުދާހަށް އެކީގައި ވ ޓަކަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ޤަޫބލްކުރެވޭތީ މި ކަރުދާހުގައި  

ނެ ުބޅާ ކޮށީގެ ކަންކަން ކުރާން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ނުރުހޭ ކަމަކަށްވާތީ އެކީގައި ހިމެނޭ ކަރުދާހަކަށް ވާތީ މި ވ ޓުގައި ަބއިވެރިނުވާ

 ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕްރޮޖެކްޓް އިވެލުއޭޝަންއަށް ވަރަށް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ިބޒްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  

ވުމަށް ޮބޑަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ހުށަޅާފައިވާ ކަރުދާސް އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއް

 ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒް ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ.  

ންސިލާ މަޝްވަރާ ނުކުރާ މައްސަލަ އެއީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ވަރަށް ސީރިއަށް ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކައު

އެއްާބރުލުން ދެމުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ވަކިގޮތަކަށް ކައުންސިލުން މިދަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ސަރުކާރަށް   މައްސަލައެއް ކަމަށާއި 

މަ ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ޭބނުންވުމުން  ކުރަން  ކަމަށް ކަމެއް  ކަމެއް  އޮތް  ކަންޮބޑުވުން  ވަރަށް  މިއީ  ކަމަށާއި  ނުކުރައްވާ  ޝްވަރާއެއް 

 ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިމާލޭގައި ަބސް ދުއްވަން ފެށީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް އަދިވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ސިޓީއެއް ނަމަވެސް ފޮނުވާފައި ނެތް

އް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް ކަމަށާއި ކައުންސިލާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޝްވަރާ ކުރުމެ

ކަމަށް  ހިމެނުމަށް  އޭގައި  ަބއިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  އެއީ  ކަމަށާއި  އޮންނަ  މަޝްވަރާކުރަން  ކައުންސިލާ  ކުރިން  ކުރުމުގެ  ތަންފީޒު 

 ޤާނޫނީ ހައްޤަކަށް ވަރަށް ޮބޑަށް އަރައިގަނެވޭ އަރައިގަތުމަކަށް ވެގެންދާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ދާ ގޮތް މިއީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ

 ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ހައްޤުތަކެއް ގެއްލިގެން ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 އެދި ތަށް ރިޕ ޓް ފާސްކުރުމަށްއެހެންކަމުން، ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އިވެލުއޭޝަން ރިޕ ޓުގައިވާ ގޮ

ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ    ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު ަބއިވެރިވެ   އަޣުލަިބއްޔަތުންއެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

މި ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވީ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ތާޢީދު ކުރެއްވީ ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ރަމީޒް އަދި   މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ވަކިކޮޅަކަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވ ޓް ދެއްވާފައި ނުވެއެވެ. 
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އި ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކުރުންވެސް ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގައި ުބނާ ހުރިހާ ކަމެއް ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާ

މި ފެށުނީ ކަމަށާއި އަންނަ ފުެބމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި   މަހުގައިވެސް ަބއްދަލުވުން   ވަރީރުމިއަހަރުވެސް 

ވިދާޅުވިއެވެ.   މޭޔަރ  ކުރާާބއްވާނެކަމުގައި  މިގޮތަށް  ކައުންސިލްތަކުން  ނެތްކަމައެހެން  އެނގިފައި  ކައުންސިލްތަކުން ކަން  އަދި  ށާއި 

 މިކަންކަން ކުރޭތ ވެސް ސަރުކާރުން ނުަބއްލަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ހުށަހެޅުނު   އެދި  ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އިވެލުއޭޝަން ރިޕ ޓުގައިވާ ގޮތަށް ރިޕ ޓް ފާސްކުރުމަށް

މިހުށަހެޅުން   އަޣުލަިބއްޔަތުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ    ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް

 ފާސްވިއެވެ.

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.   .4
އޭގެތެރޭގައި ޓް ކަނޑަމުންދާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އެކި އެކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ކަރަން

ތް ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނުން ވެސް ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިލިމާލޭ ސެކްޝަނަކީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޚިދުމަ

ކަ ނޭންގޭ  ވާނުވާ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތަންކަމުގައި  އަންނަ  ކަރަންޓް ހ ދުމަށް  ނުދައްކާތީ  ިބލް  ހީކުރީ  ނަމަވެސް  އެހެން  މަށާއި 

ބިލްތަކެއްވެސް  ޕެންޑިންގ  ނަމަވެސް  ދައްކާފައިކަމަށާއި  ވަނީ  ޮބޑުަބއި  ބިލްތަކުގެ  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    ކަނޑާލީކަމުގައިކަން 

ޕެންޑިންގ އޮފީހެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ސަރުކާރުގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ހުރިކަން  މޭޔަރ  ހުންނާނެކަންވެސް  ިބލްތައް 

ދެއްކެވިކަން  ވާހަކަ  ގުޅުއްވާ  ފަހުން  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ނުނަންގަވާ  ފ ނު  ގުޅުއްވުމުން  ޝަރީފަށް  އެމް.ޑީ  ސްޓެލްކ ގެ  އެގޮތުން 

ގެ މުވައްޒަފުން ސްޓެލްކ ގެ ކަންކަން ހިފަހައްޓަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް އޮފީހަށް ގުޅީމަ މިތަނުގައި ތިިބ އާދައި

ާބރުގެ   ުބނެފައި ވާކަމަށް ޖަވާުބދާރީވެފައިވާކަން ސްޓެލްކ އިން ުބނިކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ބުނުމުން ތިމަންނާމެންވެސް

ސް މިތަނުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން ކ ށްފައި ނުވާކަން ބޭނުން ކުރީކަމުގައި ޝަރީފްވަނީ ވިދާޅުވެފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެހެން ނަމަވެސް މޭޔަރއަށް ކުރާ ރެސްޕެކްޓެއްގެ ސަަބުބން އަލުން ކަރަންޓް ދީފާނެކަމުގައިވެސް އެފަރާތުން 

ކައުންސިލުން ިބލްތައް ނުދައްކައިގެން ކަރަންޓު ފައިވަނީ ސިޓީވިއުދީފާހަގަކުރެއްވިކަން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަހުން ނޫހުގައި އިންޓަ

ވެސް  ކަނޑާލީކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއިދާރާއި ގުޅިގެން އަަބދުވެސް ސްޓެލްކ އިން ގޭގެއަށް ކަރަންޓްދީ ހެދުމަށް އަަބދު

  އެ ހިފަހައްޓަފައި ނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ހުއްދަދެމުންދާކަމަށާއި އެއީ ޑެއިލީ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި ދުވަހަކުވެސް
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ހަމައެއާއި   ނުވެއްދިކަންވެސް  އަދި  އެތަނަށް  ގެންދިއުމުން  ސައިޓަށް  އެމީހުންގެ  ކުނިތައް  ނަގާ  ސިޓިކައުންސިލުން  ވެމްކ އިން 

ކުރެއްވި ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕެންޑިންގ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެކަންވެސް ަބލާލުމުން ިބލް ނުދައްކާ އޮތްކަން ވެމްކ އިންވެސް ފާހަގަ

 ިބލް އަަބދުވެސް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ހުންނާނެކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ދީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވީ، މިކަމަކީ ވަރަށް ސީރިއަށް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގެ ދެަބއި ކޮށްފައި އެއްަބއި އާާބ

ފަދަ ގޮތަކަ ނޫން ކަމަށާއި ކުޑަކުދިން ކުޅެން އުޅޭ  ށް ދިރިއުޅެމުންދާ ތަން ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިކަންކަމަކީ ކުޅިވަރެއް 

ޖެހޭނެކަންވެސް   އަންގަން  ލިޔުމުން  އަށް  އޮތ ރިޓީ  ޔޫޓިލިޓީ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޖެހޭކަން  ހުއްޓުވަން  ކަންކުރުން  ސަރުކާރުން 

ދައްކަންޖެހޭ ގަކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަ ކައުންސިލަށް  އެފަރާތުން  ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް  އެ  ކަމަށާއި  ދިޔަ  ަބއްދަލުވުމަކަށް  ސްޓެލްކ އަށް 

އެވެ. ފައިސާހުރިކަން ފާހަގަކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕަްބލިކްގައި އެވާހަކަ ކައުންސިކުން ނުގޮވާ ތިެބނީކަމުގައިވެސް ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި

ބ  އިންތިޚާެބއް  ކަމެއްކަމުގައި އަދި  ދަށްފެންވަރެއްގެ  ވަރަށް  ކަންކުރުމަކީ  ޕގޮތަކަށް  މިފަދަ  ދުވަސްކޮޅެއްގައި  އޮތް  މަތިވެފައި 

ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ސައިފްގެ  ނޭނގޭކަންވެސް  ކަމެއްކަންވެސް  ކޮންފަދަ  ކުރާނީ  މާދަމާ  ހަދަމުންގޮސް  ގޮތްގޮތް  މިފަދަ 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރ އައިފާން ވިދާޅުވީ ސައިފްގެ ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި ޝަރީފް އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން އެއީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ކައުންސިލަ

 ނޫންކަންވެސް އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ދެއްކިފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއް  10ކަރަންޓްިބލްގެ ގޮތުގައި މިހާރު   މިލިއަން   16ވިއެވެ. ނަމަވެސް  މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަދަދެއް 

ދޮގެއްކަމުގައި  ކަނޑައެޅިގެން  ހަމަ  އެއީ  ބުނުމުން  ނުދެއްކިވާކަން  ވަރެއް  އެއްވެސް  ނަމަވެސް  ވާކަމަށާއި  ނުދެއްކި  އަދިވެސް 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަރީފުއަށް ގުޅުމުން ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ދިމާވުމުން ސްޓެލްކ ގެ އެމް.ޑީ  

ހިފަހައްޓަ  އެތަނުން  ނުދީ  ހުއްދަތައް  އެދިލައްވާފައިވާ  އެފަރާތުން  ސްޓާފެއް ވިދާޅުވެގެން  އާދައިގެ  އާއްމުޚިދުމަތްތަކާއިެބހޭަބއިގެ  ން 

ލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ބުނުމުން އެކަމުގެ ވިދާޅުވުމުން ތިމަންނާމެންވެސް ާބރުގެ ބޭނުން ހިފާލީކަމުގައި ޝަރީފް ވިދާލުވިކަން ނަހު

އަދި ހަމަ ކަރަންޓް ަބދަލެއް ހިފަލޭކަމަށާއި އަދިވެސް އެފަރާތުން ލާފައިވާ ދެ ސިޓީއަށް ޖަވާެބއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ޓީއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ަބޔަކު ޚިދުމަތް ހ ދަމުންދާ ކަނޑާލީ އެހެންވެގެން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާލޭ ސި

 ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ އުނދަގޫ އެ ކުރެވުނީ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށްކަންވެސް ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ކައެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސްޓެލްކ އިން ދެއްކީ އެއްވެސް ތެދެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ވާހަ
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  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:42 މިހާ ހިސާުބން

 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 1 ނަރީޝްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ )ޗުއްޓީ( 

 2  އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު އަލްފާޟިލް )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 3  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ (ސަލާމްކައުންސިލަރ )

 4  މަރިޔަމް ރީހާން ނާޒިމްއަލްފާޟިލާ )ސަލާމް(ކައުންސިލަރ 

 5   އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުއަލްފާޟިލް )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 6 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ 

 # ނަން  މަޤާމް 

  ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 01 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 02 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް  ކައުންސިލަރ

 03 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 04 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 07 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ   ކައުންސިލަރ

ރކައުންސިލަ  08 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  

 09 އަލްފާޟިލާ ނަޙުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް  ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 12 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ
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 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލާ ސުލްތާނާ ހަމީދު  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 02 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ  އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


