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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    88  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ފެުބރުވަރީ CRJ-04/202023/88 : 08 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 9:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:40 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    87ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ފެބުރުވަރީ   01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ޅޭ، ރައްކާތެރި ގަސްކާނާ  އުކާލެވޭ ކުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާބ ތަކެއްޗާއި ފަތްޕިލާވެލި ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާހައުލާއި ގު
ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިިބފައިވުމުން ރައްކާތެރި ލުއި ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ  

 ތެރެއިން ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ފ ރުކޮށް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 ސަލަ.  އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައް  .4

މާލޭ ސިޓީ   ޚިދުމަތް  ކުނިނެގުމުގެ  ވ ރކްޝޮޕްތަކުން  ގަރާޖާއި  އަދި  ފިހާރަ  ގ ޑައުން،  އޮފީސް،  ރެސްޓ ރެންޓް  ކެފޭ  ހޮޓާ، 
 ކައުންސިލުން ފ ރުކޮށްދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ހުޅުމާލެ ސަރވިސަސް ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5
 ާބއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުން. ހުޅުމާލޭގައި ނައިޓް މާކެޓް 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .6
 މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  އަކާއި  ތާރީޙް  ާބއްވާނެ   ަބއްދަލުވުން   އާންމު   ރައްޔިތުންގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ޭބއްވުމަށް  މަހުގައި  ފެުބރުވަރީ

 . ނިންމުން ގޮތެއް
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .7

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ވިލިމާލޭ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަން އެހެން ލޮކޭޝަން އަކަށް ަބދަލު    500
 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ކުރަންޖެހިފައިވަތީ، ަބދަލުކުރާ ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅުމާ
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 ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން. މޭޔަރ   .8

 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .  1

 އައިޓަމް  ހަވަނަ  އާއި  އައިޓަމް  ފަސްވަނަ  އެޖެންޑާގެ  ކަމަށާއި  ޭބނުންވާ  ގެންނަން  އިސްލާހެއް  ކުޑަ  ކުރިން   ކުރުމުގެ  ފާސް  އެޖެންޑާ

 ަބއްދަލުވުން   ރައްޔިތުންގެ  އިތުރަށް  އޭގެ   ކަމަށާއި  ލަނީ  ގާޑެން  ކޮމިއުނިޓީ  ވިލިމާލޭގެ  ފަހަތަށް  އެންމެ  ކަމަށާއި  ކުރަނީ  އިންޓަރޗޭޖް

 ފަހު   އެންމެ  ކަނޑައެޅުން  ތާރީޚެއް  ާބއްވާނެ   ަބއްދަލުވުން  ރައްޔިތުން  ޖެހޭތީ  އިތުރުކޮށްލަން  އެޖެންޑާއަށް  ކަނޑައެޅުން  ތާރީޚެއް  ާބއްވާނެ

 އިއްތިފާޤުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ހުޅުވާލައްވާ  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އިސްލާހުތަކާއެކު  ގެނެވުނު  މި  ގަސްތުކުރާތީ  ލާން  އަކަށް  އައިޓަމް

 . ފާސްވިއެވެ އެޖެންޑާ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު    87  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެބުރުވަރީ     01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޖަލްސާގެ  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    87ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެުބރުވަރީ  01

 01ހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  ފާސްކުރުމަށް އިސްލާ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    87ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެުބރުވަރީ

 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3
ދިވެހި  ބޭނުންކޮށްގެން  ފަތްޕިލާވެލި  ކާބ ތަކެއްޗާއި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކުނީގެ  ގަސްކާނާ  އުކާލެވޭ  ރައްކާތެރި  ގުޅޭ،  މާހައުލާއި  ރާއްޖޭގެ 

ތައްޔާރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވުމުން ރައްކާތެރި ލުއި ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން  
 ގަސްކާނާ ތައްޔާރުކޮށް ފ ރުކޮށް ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލުއި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކުރުމާ ެބހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާގެ ކުރު ގަސް  

 ތަޢާރަފެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް އަޫބަބކުރު އަރިހުން ރިޔާސަތުން މޭޔަރ އެދިވަޑައިގަތެވެ. 
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ދާޅުވީ މިކަމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ކާބ ތަކެއްޗާއި ފަތްޕިލާ ވެލި އަދި މަހުގެ ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް އަޫބަބކުރު ވި

ލް ާބވަތްތައް ޭބނުންކޮށްގެން ލުއި ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގަސް ކާނާ އުފައްދާ ރާއްޖެއިން ޭބރުން ގެންނަ ކެމިކަ

އި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުފައްދާ ގަސް ކާނާ ާބޒާރަށް ނެރެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިތުރު އެކުލެވިގެންވާ ގަސް ކާނާގެ ަބދަލުގަ

ޢާއްމު ދަނީ އެއް ހ ދުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ެބހޭ ގޮތުން އިތުރު ތަފްޞީލް ދެއްވުން އެދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ 

  އެދިވަޑައިގަތެވެ. އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރ ހަސަން ވަހީދުގެ އަރިހުން

 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ އޮޕަރޭޝަން މެނޭޖަރ ހަސަން ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކަރުދާހުގައި ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 

ވެލި މަހުގެ ާބވަތްތައް   ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ޚުލާސާއެއް ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ކުނީގެ އުކާލެވޭ ކާބ ތަކެއްޗާއި ފަތްޕިލާ

ގެ ޭބނުންކޮށްގެން ލުއި ފަސޭހަ އަދި ޚަރަދު ކުޑަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ގަސް ކާނާ އުފައްދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ކެމިކަލް ގަސް ކާނާ

ދަނީ އެއް ހ ދައިދިނުން ަބދަލުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުފައްދާ ގަސް ކާނާ ާބޒާރަށް ނެރެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އިތުރު ޢާއްމު

ތުން އެއީ މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު އަމާޒުކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މި މަސައްކަތަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކެއްވެސް އެަބހުރި ކަމަށާއި އެގޮ

އި ހަމައެއާއެކު މަސައްކަތަށް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސަރަޙައްދާ ދިމާލުން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ިބމެއް ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާ

މަށާއި ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން ކުރެވެން ޖެހޭ ކަ

ކާނާތަކެއް ކަމަށާއި އެއާއެކު ކެމިކަލް ރާއްޖެއިން ޭބރުން ގެންނަ ގިނަ ގަސްކާނާގެ ާބވަތްތައް ހުންނަނީ ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅުން ކުޑަ ގަސް 

ކަމަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި  އުޅޭ  ާބވަތްތަކެއް ޜާއްޖޭގައި   އެކުލެވިގެންވާ ވަރަށް ގިނަ ގަސްކާނާގެ 

ގަސްކާނާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެލްޝިއަމް  ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްރޮޑަކްޓްގެ ކޮލިޓީ ޗެކްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މީގެ ޭބނުމަކީ

ބެލޭނެ  ކަންތައްތަކެއް  އެލިމެންޓްރީ  މިކަހަލަ  މެގްނީސިއަމް  ޕޮޓޭޝިއަމް،  ފޮސްފަރެސް،  ނައިޓްރިޖަން  އެޗް.ޕީ  ކާނާ ސޮއިލްގެ  ގަސް 

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މެކޭނިޒަމް އެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނާނީ ގަސްކާނާ ޗެކް ކުރެވޭނެ ކިޓެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަ

ށް ޤަވާޢިދު ތައްޔާރުކުރާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ލަފާފުޅާ ޚިޔާލުގެ މަތިން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ކަމަ 

ޭބ ކުރުމަށް  ތައްޔާރު  ގަސްކާނާ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ  އެކަންވެސް  ކުރެވޭތީ  ތަކެތި ޤަޫބލް  ަބއެއް  ނުންކުރެވޭނެ 

ންދާއިރު ހިމަނާލާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ތަފާތު ާބވަތްތަކުގެ ފަތްޕިލާވެލި އެގޮތުން ކައުންސިލުން މިހާރު މަގުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރަމު

 ާބޒާރުމަތީގައި ހުންނަ ކާބ ތަކެތީގެ މަގުމަތިން ނެގޭ ހިކިފަތް އަދި ރ ފަތް ކަހަލަ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިއާއެކު އެކީ

ކަމަށް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ާބވަތްތައް އުކާލުމުގެ ަބދަލުގައި ގަސް ކާނާ ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެ  
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ހޮރު ފަދަ ތަކެތި ނަގާ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަސް މާރުކޭޓުން މަސް ކަނޑެމަށްފަހު ާބކީވެ އުކާލެވޭ މަހުގެ ގޮ

އަޅީގެ ާބވަތްތައް ޭބނުންކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   ަބއެއް ބޭނުންކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއާއެކު ކަޅުވެލި އަދި 

ޅުވިއެވެ. އެންމެ މަދުން ގަސް ކާނާ ތައްޔާރު ކުރާ ކަހަލަ މެޝިނަރީޒް ޭބނުންވާތީ އެތަކެތި ވެސް މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ވިދާ

ރަދަށް އިރުވެސް އެންމެ މަދުވެގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް އެއްހާސް ވިހި ކިލ  ގްރާމް ތައްޔާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މަހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޚަ

 ވުރެ ކައުންސިލަށް ލިޭބ ޢާއްމުދަނީ ޮބޑުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ަބހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ފާތިޙު ވިދާޅުވީ ދެ ތިން ކަމެއް މި ޚިދުމަތާ ގުޅޭ   ރިޔާސަތުން

އަދި   ގޮތުން ފާހަގަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ކަމަށާއި އެއްމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަށާޖެހޭ ގޮތެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހޭ ތ  އާއި 

ަބލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ސިޓީ  އަކީ  މާލޭ ސިޓީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ހަމަޖެއްސޭތ   ގޮތެއްގައި  ވަށާޖެހޭ  އިންތިޒާމްތައްވެސް  ހެއްޓުމުގެ 

އެވެ. ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސިޓީއެއްކަމަށާއި ސިޓީގައި ަބއިވަރު ޕަްބލިކް ސްޕޭސް ޕާރކުތައްވެސް އެަބހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި

ށް މަސް ކެނޑުމާއި އެާބވަތުގެ ޚިދުމަތްތައްވެސް ދޭން ކަމަށާއި އޭގެ އިތުރަށް ލ ކަލް މާރުކޭޓުތަކެއްވެސް މާލޭގައި އެބަހުރި އޭގެ އިތުރަ

ހެއްޓުމުގެ ކަމަށާއި މިހުރިހާ ތަނަކުން އުފައްދާ ކުނި ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް އުފެއްދުންތެރި ގޮތަކަށް ޭބނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ސިޓީ ެބލެ

ށްގެން ންކަން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ ޚާއްޞަކޮށް ޕާރކުތަކުންނާއި އަދި ކައުންސިލުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ޕާރކުތަކުންނާއި ިބންތަކުން ސާފުކޮކަ

ދެކޭކަމުގައި   ނަގާ ހިކިފަތާއި މިާބވަތުގެ އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދުންތެރި ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި

ގަސް   މާލޭގެ  ކާނާއަށް  ގަސް  ކަމަށާއި  ޭބނުންތެރިކަމެއް  ފަރުޖެއްސުމަކީ  ނުކޮށް  ޚަރަދެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކައުންސިލުން  ވިދާޅުވިއެވެ. 

އި މިހާރު ހެއްދުމަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑު ޚަރަދެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި ވަރަށް ަބއިވަރު ކާނާ ޭބނުންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއްމުގޮތެއްގަ

މިހުންނަ ގަސް ކާނާ ޭބނުންކޮށްގެން ގެންނަ ކެމިކަލް ޭބނުންކޮށްގެން ގަސް ހައްދާ ރަށުގައި ކެންސަރ ރޭޓްސް ސްޕައިކްވާތަން ފާހަގަ 

ގޮތެއްގައި   ޖެހޭ  ވަށާ  އުފައްދައިގެން  ފާޓިލައިޒަރ  ގޮތެއްގައި  ނެޗެރަލް  ރައްކަލަކަށްޓަކައި  އެންމެންގެ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  މި ވާ 

ޭބނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައިވެސް ޕާރްކްސް ޑިޕާޓްމެންޓެއް ޤާއިމްވެފަ އި މަސައްކަތް ހިންގުމަކީ ވަރަށް 

އް ހުންނަ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކަންތައްތައް ަބއްޓަންވަމުންދާތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށާއި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޗަނެ

އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި ޕާރކްސް ޑިޕާޓްމެންޓެއްވެސް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެތަނުން ކުރެވޭނެ  ސިޓީ ކައުންސިލްގައި ވެއްޖާ 

ގަ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތައް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެ ވަޞީލަތްތައްވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެކަނި ފާހަ

ގެ ތަންކޮޅަކީ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހު ނުކުތާ އޮތްތަނަށް ގަސް ކާނާގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު  ވީ
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 މަޝްވަރާގެ މަތިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ގޮތަށް ަބދަލު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި އެއީ ކައުންސިލުގެ އެންޑ ޒްމެންޓެއް ލިިބގެން 

 ކަމަށް އިތުރު ކުރުން ފެންނަ ކަމަށާއި މިކަމަކީ ވަރަށް ހަރުދަނާ ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ޚިދުމަތަކީ  ވޭސްޓްގެ  ކަމަށާއި  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ޮބޑަށް  ވަރަށް  މިކަމަށް  ޭބފުޅާވެސް  އެ  ވިދާޅުވީ  ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ 

ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިނގެންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް   ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުންވެސް

ތަކުގެ ވާހަކަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިނގެންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ . ހިއްޞާކުރުމަށް ޭބނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި ވެމްކ އިން ކުރާ ދުއްތުރާ 

ސިޓީ ހަރުދަނާކޮށް  ވިޔަސް  ކިތައްމެ  ފެށިކަމުގައި  ޕްރޮގްރާމް  ކުރުމުގެ  ތައްޔާރު  ކާނާ  ގަސް  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ކައުންސިލުން   

ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ކަންކަމީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ދެކޭ  ކުރާ އުދަނގުލާ ޖެއްސުމުގެ  ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކުން  . ސަރުކާރުގެ 

މެދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށާއި މިހެން މިވަރުގެ ޮބޑު ކަމެއް ސިޓީ ކައު  ންސިލުން ކުރަން އުޅޭ އިރު މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ޖާގަ އާ 

އްތަ ދަންނަވަން ޖެހުނީ ވެމްކ ގެ އުނދަގޫ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ފ ރާތީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ވެމްކ އަށް ެބޖެޓުގެ ޮބޑު އިންސަ

މަތިން ކުނި ނުނަގާތީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއވެ. އެއް ދިންނަސް ވެމްކ އިން މާލޭގެ މަގު

ކަމުން ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ މަގުމަތިން ނަގާ ކުނި ވެމްކ ގެ ސައިޓަށް ގެއްދިއުމުގައިވެސް ދުއްތުރާ ކުރާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން

 ކަތް ކުރަން ރާވާފައިވަނީ ކޮންތަނަކުތ  ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި މަސައް

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން އެންމެން ވެގެން ޖެހޭނީ ިބމެއް ފެނޭތ  ަބލަންކަމަށާއި ތެދުތެދަށް ުބނާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ 

ގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިތަނުން މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ފާސް  މިވަގުތު ޕިން ޕޮއިންޓްކޮއް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވިފައިވާ ިބމެއް ނެތް ކަމު

 ކުރެއްވިއްޖެ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސިލަރ ސައިފް ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ވިދާޅުވީ މި ޚިދުމަތަކީ ވަރަށް ޭބނުންތެރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށާއި ކައުން

 ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަން ހުށަހަޅާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޮންނަން ފެންނަ ގޮތަކީ ގަސްކާނާގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ

 ވިއެވެ. ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުގެ ލަފަޔާއެކު މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުންނެވެ. އެގޮތަށް އެ ަބދަލު ގެންނަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅު

ވިދާޅުވީ ޓީޖެޓީ ސަރަޙައްދުން ރ ޑް ކ ޕަރޭޝަނަށް ދީފައިވާ ިބމަކީ ކައުންސިލުގެ ިބމެއްތ  ސުވާލު  ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ސުޖާއު 

 ކުރެއްވިއެވެ.  
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އާރު.ޑީ.ސީ ޔޫތު  ޭބނުންކުރަނީ  މިވަގުތު  ކަމަށާއި  ިބމެއް  ކައުންސިލުގެ  ގޮތުން  ޤާނޫނީ  އެއީ  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ކަމަށް ރިޔާސަތުން  ން 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ން ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ އާރު.ޑީ.ސީގެ ސަަބުބން މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށް ވާ ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމު 

 . ރ ޑް ކ ޕަރޭޝަންގެ ިބން އެ ޭބފުޅުން އަތުލާ އެތަނުގައި މި މަސައްކަތް ކުރަން ފެންނަ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

ިބން އެއީ ކައުންސިލުގެ ިބމެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މި ވަގުތު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީންވެސް   ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އެ 

ްބރިޖު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ޖާގަ މަދުވާތީ އާރުޑީސީ އެހެންތަނަކަށް މޫވް ކުރަން ވާހަކަ  އާރުޑީސީ އާ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށާއި 

މަށާއި އެހެންކަމުން ކައުންސިލުން އެ ިބން ބޭނުންކުރާން ނިންމައިފިކަމުގައިވަނީ ނަމަ ކަމަކު ނުދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދައްކަވާ ކަ

 ލޮކޭޝަން އެއް ޖެހޭނީ ފާހަގަ ކުރަން ކަމަށާއި އެކަން ފަހުންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ރައްކާތެރި   ،ގުޅޭ  މާހައުލާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޭބނުންކޮށްގެން  ފަތްޕިލާވެލި  ކާބ ތަކެއްޗާއި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކުނީގެ  އުކާލެވޭއެހެންކަމުން،  

 ނިޒާމެއްގެ  ކުޑަ  ޚަރަދު  އަދި  ފަސޭހަ  ލުއި   ރައްކާތެރި  ލިިބފައިވުމުން  ކައުންސިލަށް   ސިޓީ  މާލޭ  ފުރުޞަތު  ތައްޔާރުކުރުމުގެ  ގަސްކާނާ

ގޮތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު ނެގުމުގެ   ގުޅޭ  ދިނުމާ  ފ ރުކޮށް  ތައްޔާރުކޮށް  ނާގަސްކާ  ތެރެއިން

ަބޔަށް ގެނެވޭ އިސްލާޙު "ގަސް ކާނާގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ ލަފަޔާއެކު މާލޭ 

 ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ވެ." މިގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށްސިޓީ ކައުންސިލުންނެ

މެންަބރުންގެ ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން    އެއްސެވުމުން  ހުށަހެޅީ   މިހުށަހެޅުން  މިހުށަހެޅުން 

 ފާތިޙުއެވެ.  ސައިފް މުޙައްމަދު ،ޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއެވެ. ތާއީދު ކުރެއްވީ ކައުންސިލަރކައުންސިލަރ މަރް

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4
ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓ ރެންޓް އޮފީސް، ގ ޑައުން، ފިހާރަ އަދި ގަރާޖާއި ވ ރކްޝޮޕްތަކުން ކުނިނެގުމުގެ ޚިދުމަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން  

 ކޮށްދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ފ ރު 
 

މަގުމަތީ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިރު އެކަމަށްވެސް ކައުންސިލުގެ ްބލޮކް ގްރާންޓުގެ ދަށުން ޚަރަދުތަކެއް އެަބ ހިނގާ 

ލުން އުންސިކަމަށާއި ޢާއްމު ދަނީއެއް ހ ދިއްޖެއްޔާ ފައިދާ ތަކެއް ކުރާނެތީ މިހާރު މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަކަށް ކަ

ކުންނާއި އެ ޚިދުމަތް ދެވޭ ކަހަލަ ވިސްނުމަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭތ  ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކި ވިޔަފާރި ތަ
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ނުވާ ކަމަށާއި ކެފޭ ތަކުން އުފެދޭ ކުނި އުކާލަ ދިނުން ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް އިތުރު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ޭބނުން  

މިހާރުވެސް ހުރި ސެޓަޕް ބޭނުންކޮށްގެން މުވައްޒަފުންވެސް ނުނަގާ އިތުރު ވެހިކަލް އެއްޗިސްވެސް ނުހ ދާ މި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް 

ަބކުރު އަރިހުން ެބހޭ ގޮތުން ތަޢާރަފެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލަށް އިްބރާހިމް އަޫބހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމާ  

 އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

އަޫބަބކުރު ވިދާޅުވީ ތަޢާރަފުގައި ަބޔާންކުރެވުފައިވާ ފަދައިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުނި ނަގައިދިނުމުގެ   ކައުންސިލަރ އިްބރާޙިމް 

( ގެ ތިންވަނަ މާއްދާގެ 24/2022  ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ގާނޫނު )ނަންަބރު ޚިދުމަތް މިކައުންސިލުން ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެއްވެއުޅޭ  މީހުން  މަގުތަކާއި  މާލޭގެ  ބަލަހައްޓަމުން،  ކައުންސިލުން  ސިޓީ  މާލޭ  ަބލާއިރު،  އަށް  )ފ(  އިން   )ހ( 

ކުނި ހުސްބިންތައް  މާލޭގެޕާކްތަކާއި  މަތިކޮށްފައިވާތީ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ  މަސައްކަތް،  ސާފުކުރުމުގެ   ކަހައި 

އު ގޭިބސީގޭީބސީތަކުން  ހޮޓާ،  ވީނަމަވެސް،  އައިކަމުގައި  ނަގަމުން  ކ ޕަރޭޝަނުން  މެނޭޖްމެންޓް  ވޭސްޓް  ކުނި،   ފައްދާ 

ކައުންސިލުން ސިޓީ  މާލޭ  ތަންތަނުށް،  ފަދަ  ގ ޑައުން  ފިހާރަތަކާއި  އިތުރުން،  ގަރާޖުގެ  ޕާތަކާއި  އަދި   ރެސްޓ ރެންޓް 

ކައުންސިލުން   ސިޓީ  މާލޭ  ޚިދުމަތް  ދިނުމުގެ  ނަގަގައި  އުސޫލެއްގެ ކުނި  ލުއިފަސޭހަ   ކަނޑައަޅާ 

ދަށުން މާލޭގައި ހުންނަ ހޮޓާ، ކެފޭ ރެސްޓ ރެންޓް އަދި ވ ކްޝޮތަކާއި ގަރާޖުގެ އިތުރުން، ފިހާރަތަކާއި  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން 

ޚިދުމަތް ދެވިއްޖެ ނަމަ މާލޭ އަކީ ހިތް ގައިމު ސާފުތާހިރު ތަނަކަށް ވެގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުނިނަގައިދިނުމުގެ  

 އިތުރު ޢާއްމުދަނީ އެއް ލިިބގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   

 ސިޓީ  މާލޭ  ޚިދުމަތް  ކުނިނެގުމުގެ  ވ ރކްޝޮޕްތަކުން  ގަރާޖާއި  އަދި  ފިހާރަ   ،ގ ޑައުން  ،އޮފީސް  ރެސްޓ ރެންޓް  ކެފޭ  ،ހޮޓާއެހެންކަމުން،  

ކުރުމަށް    ފ ރުކޮށްދިނުމާ  ކައުންސިލުން މަސައްކަތް  އެ  އެއްގޮތަށް  ކަރުދާހާ  ހުށަހެޅިފައިވާ    ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިގުޅޭގޮތުން 

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.    ހުޅުމާލޭ ސާރވިސަސް ކޮމިޓީން  .5

 ހުޅުމާލޭގައި ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާނެ ދުވަސްތައް ކަނޑައެޅުން.  

 މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއުއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

އެވެ. ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް ވާނީ އުސޫލެއް ފާސްކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ މިކަން ކުރާނޭ ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލް ފްލ އަށް ހުށަހެޅީކަމުގައި މިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަފާ
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އެގޮތުން ސްކޫލްތަކުންވެސް ޖަމްަބލް ސޭލް ޭބއްވުމަށް އެދެމުންދާތީ އެފަދަ ކަންކަން ކުކރުމަށްވެސް ދުވަސްތަކެއް   ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެވެ. މިކަން ކުރާއިރު ކުރިންވެސް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް އެއްޗެއް ނަގާގޮތަށް ކަންޑާއެޅުމަށް ހުށަހެޅުއްވި

 މިކަން ކުރުމަށް ފެންނާތީ މިކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

ރަމަޟާ ތާއީދުކުރާކަމަށާއި  ހުށަހެޅުއްވުމަށް  ޝުޖާއުގެ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އައިފާން  އެ ކައުންސިލަރ  ކުރިމަތިވަމުންދާތީ  ންމަސް 

   ދުވަސްވަރާއި ދިމާކޮށް މިފަދަ ކަމެއް އިންތިޒާމް ކުރުން މުހިންމުކަންވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ނީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމެއް ކުރުމަށް ނިންމާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ވިސްނަންވީ މިއިދާރާއަށް ފުރުސަތު ޤާނޫ 

މުގައިވިޔަސް ހުޅުމާލެ ހިންގަމުންދަނީ ކ ޕަރޭޝަނަކުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ޮބޑު އާާބދީއެއް އޮތް ރަށެއްގައި ގޮތުން އޮތްކަ

މި ކ ޕަރޭޝަނަކުންހިންގުން   ތަންފީޒުކުރަން  ޤާނޫނު  ލާމަރުކަޒީ  ވެސް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ހެއްވާކަމެއްކަންވެސް  ވަރަށް  މިއީ 

 ފުރުސަތު ނުދޭކަންވެސް ފާގަހަ ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަށް 

ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލޭ  އެދޭތީ،  ރައްޔިތުން  ޢާއްމު  ގިނަ  ވަރަށް  ފުރުޞަތަކަށް  ޭބއްވުމުގެ  މާކެޓް  ނައިޓް  ހުޅުމާލޭގައި  އެގޮތުން، 

ގައި ނައިޓް   2ދި ހުޅުމާލެ ފޭސް  އަ  1ޢާއްމުދަނީ ލިޭބ ގޮތަށް ހުޅުމާލެ ސަރވިސަސް ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ފަދައިން ހުޅުމާލެ ފޭސް  

ން،  މާކެޓު ާބއްވާނެ ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ފެށޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމޭ ދުވަހާ ގުޅިގެ 

ނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މިނިވަސް ދުވަހާ ގުޅިގެން، ކޮންމެ ރ ދަމަހެއް ފެށޭ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަދި އަޟްހާ އީދާ ގުޅިގެން އަން

 އިއްތިފާޤުންއެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ    ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.    އިދާރީ ގޮތުން  .6

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އަކާއި   ތާރީޙް   ބާއްވާނެ   ބައްދަލުވުން   އާންމު   ރައްޔިތުންގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް   މަހުގައި   ފެބުރުވަރީ 

 . ނިންމުން 

ޤާނޫނުގެ   ގެންދިއުމުގެ   107ލާމަރުކަޒީ  ކުރިއަށް  އެކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ  ޭބއްވުމަށް  ަބއްދަލުވުން  ވިދާޅުވެފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 

ރ  މޭޔަ   ކަންކަން ކުރުމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިއިދާރާއަކީ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރާކަމެއްކަން

 މޭޔަރ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޔައުމިއްޔާ ފޮނުވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އާއި އެކު މިކަން ކުރިއާލާ ތައްޔާރުވެގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

ފެންނަކަމުގައި ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފަހުން  ހަފްތާ  ތިން  ފެށިގެން  މިއަދުން  ގޮތުގައި  ތާރީކެއްގެ  އެގޮތުން  ފާހަގަ   ހުށަހަޅުއްވިއެވެ. 

 ކުރެއްވިއެވެ.  
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 ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ  ކުރެއްވީ މޭޔަރ ވިދާޅުވި ތާރީޚުތަކުގައި  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަ

ރައްޔިތުން މާލޭގެ  ީބޗުގައި  އަދި  އާޓިފިޝަލް  ަބއްދަލުވުން  ަބއްދަލުކުރާ  ކަމެއްކަން އްވިގެންދިއުމަކީވެސް  ޭބނާއި  އެދޭ  ވަރަށް 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ފަދަ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާރކް އެ މުއްދަތުގައި  ލިެބން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމުންވިދާޅުވީ ޖާގަޮބޑުވެފައި އެ

 ގައި ރައްޔިތުންގެ  2ކަމެއްކުރަން އާޓިފިޝަލް ީބޗްގައި ޭބއްވުން އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މާރޗް  

މް  ަބއްދަލުވުން ޭބއްވުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ތާއީދުކުރާނަމަ ވ ޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ މަރިޔަ 

 ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުން ވީހާވެސް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ޭބއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

 ސިޓީ   މާއްދާގައި  ވަނަ  107  ގެ(  7/2010)  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ   ރާއްޖޭގެދިވެހިއެގޮތުން،  

 02  ަބއްދަލުވުން  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މި  ތެރެއިން  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ރައްޔިތުންގެ   ލާޒިމްކުރާ  ާބއްވަން  އަހަރު  ކޮންމެ  ކައުންސިލްތަކުން

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ޭބއްވުމަށް  ހުދުވަ  ުބރާސްފަތި  ވާ  މާރޗު

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

 މައްސަލަ.  ހުށަހަޅާ    ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .7

ބަދަލު    500   އަކަށް  ލޮކޭޝަން  އެހެން  ގާޑަން  ކޮމިއުނިޓީ  ވިލިމާލޭ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  ޔުނިޓުގެ  ހައުސިންގ 

 ކުރަންޖެހިފައިވަތީ، ބަދަލުކުރާ ލޮކޭޝަން ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

ގުޅޭ ކުރުމާއި  ރެލޮކޭޓް  ގާޑެން  ކޮމިއުނިޓީ  މިކަމަކީ ސްޓްރެޓެޖިކް   ވިލިމާލޭގެ  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ގޮތުން 

ޕްލޭންގައި   ަބދަލުކުރަން އެކްޝަން  ތަނަކަށް  އެހެން  އެތަން  އެފަރާތްތަކަށް  އިރުގައިވެސް  ހުޅުވި  އެތަން  ކަމަށާއި  ހިމެނިފައިވާކަމެއް 

ވެ. އަދި އެ ިބން ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭނެކަން ކުރިންވެސް އެނގިފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ

 މިހާރު ޖެހޭކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަސް ދުވަސް    8ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް އެގްރީމަންޓެއް ނުހެދި  

އަދި އެފަރާތްތައް އެހެން ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަަބަބކީ އެތަން ހުސްކުރަން ޖެހޭތީކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 10އަދި އިތުރު  އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ދޭން ހުށަހަޅާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    5ރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް  ސަ

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.   ދެއްވުމަށްވެސް  ފުރުސަތު  ގާޑަންއިން  ކޮމިއުނިޓީ  ޗާޓެއް ފަރާތަކަށް  ގުޅޭ  މިކަމާއި  ޭބފުޅުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  އަދި 

 އުލޭޓްކުރެވިފައިވާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ސާރކި
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ގެ ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ޗާލު މަސައްކަތެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކު

ދަށުންކަމުގައިކަންވެ ޕްލޭންގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ނެޝަނަލް  ކުރަންޖެހޭނީ  އެއްވެސް  މަސައްކަތް  މިފަދަ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ސް 

 އަދި ޕްލޭނެއް ސަރުކާރުން އަދި މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިތަނުން އެފަރާތްތައް ރީލޮކޭޓް ކުރުމަށް

 މާ އަވަސްކަން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ރެލޮކޭޓް ކުރާނީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވުމުންކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރުއްސުރެން ގޮތުގައި  މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި  

 މޫވްކުރާނެ ތަނެއް ކަނޑައަޅާ ނިންމާފައި ޭބއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ހަކަފުޅަށް ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ނަޙުލާގެ ވާ

 ަބދަލު  އަކަށް  ލޮކޭޝަން  އެހެން  ގާޑަން  ކޮމިއުނިޓީ  ވިލިމާލޭ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު  ޔުނިޓުގެ  ހައުސިންގ  500އެގޮތުން،  

ކޮމިއުނިޓީ ގާޑެން ރީލޮކޭޓް ކުރާ ސަރަޙައްދުކަމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ    ،ކުރަންޖެހިފައިވަތީ ޗާޓުގައިވާ ލޮކޭޝަންއަކީ 

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ކަނޑައެޅުމަށް

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:45 މިހާ ހިސާުބން

 
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

  ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 01 ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ 

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް  ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް 

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  05 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު 

 06 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 07 ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 08 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 1 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ) ޕެޓާނިޓީ ލީވް ( ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 2 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް (  މެޓާނިޓީ ލީވްކައުންސިލަރ ) 

 3 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި(  ކައުންސިލަރ

 4 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި( ކައުންސިލަރ

 5 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 ފެުބރުވަރީ 08

 09 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 11 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 13 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 # 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 


