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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  90 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ފެބުރުވަރީ CRJ-04/202023/90 : 22 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 9:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:40 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  89ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ފެބުރުވަރީ  15 .2

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު ަމޝްވަރާކުރުން. 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .4

ގައި ވަގުތީ ލ ކަލް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  2ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 

 ނިންމުން. 

 ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. ކައުންސިލަރ ނަހުލާ  .5

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލ ކަލް މާރުކޭޓުގެ 

 މަހަށް ފަސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  04ގޮޅީގެ ކުލި ނެގުން 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.  .6
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.. 1

 ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް  ގުޅިގެން އެޖެންޑާއާ ޖަލްސާގެ އާންމު ރަސްމީ ވަނަ 90 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ މާލޭ

 ކައުންސިްލގެ ސިޓީ މާލޭ  ެނތުމުން ގެންނަން އިސްލާހެއް ެއއްވެސް. ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ފުރުޞަތު ހުަށހެޅުމަށް ނަމަ އޮތް އިސްލާހެއް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ހުޅުވާލެއްވުމުން ފުރުޞަތު ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ އާންމު ރަސްމީ ވަނަ 90 ގެދައުރު ވަނަ 04

 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްިތފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ ތިއްބެވި

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  89 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2023 ފެބުރުވަރީ   15. 2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 

ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ 89ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2023 ފެބުރުވަރީ 15

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން 

ވަނަ ރަސްމީ ާޢއްމު  89ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2023 ފެބުރުވަރީ 15ނެތުމުން 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3

 . މަޝްވަރާކުރުން  ކަންތައްތަކާމެދު  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ދަލުވުމުގައި ބައް  ރައްޔިތުންގެ 

ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި އައިޓަމް ހިމަނާލީ ޤާނޫނުގައި ބުނާ ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް 

ޑިޓް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕ ޓު އިއްވުން ފާއިތުެވ ދިޔަ އަހަުރގެ މާލީ ރިޕ ޓް އަދި އޮޑިޓް ރިޕ ޓް އިއްވުން އޮްނނަ ކަމަށާއި އޮ

ޓަކީ އޮޑިޓް އޮފީހުން ހަދާ އެއްވެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާލީ ރިޕ ޓާއި އަހަރީ ރިޕ ޓް އެއީ ކައުންސިލުން ރިޕ 

ވުމުގައި ތައްޔާރުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެދުވަހު ޕްރެޒެންޓްކޮށް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލު

މަށް މަޝްވަރާކޮށްލުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތީ މިއައިޓަމް އެޖެންޑާކޮށްލެއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިސްނަވަނީ ހިމެނު

އެ  ކުރިން ފާހަގަކުރެއްވި ދެ އައިޓަމްގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންނަށް ިއންޓްރެކްޓިވްކޮށް ސުވާލާއި ޖަވާުބ ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ދީ

ގިނަވެގެން ދެ ގަޑި އިރު ދޭން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ިމ ބައްދަލުވުން 'ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވަނީ ރަސްމީ ސެޓިންގ އެއް  ގޮތަށް
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މާރިޗު ވާ  02ފިޝަލް ބީޗުގައި ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ގޮތަށް މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަދައިގެން އާޓި

އެހެންކަމުން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާ ފުރުޞަތުގެ އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ހުގެ ރޭ ގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަ

 ތެރެއިން އިތުރު ކަމެއް ހުށަހަޅަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެކަމަްށ ފުރުޞަތު ދެއްވުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެންމެ ގިނަ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި 

 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހ ދުނު އެއް ކައުންސިލުގެ ގޮތުގައި ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލ ކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތ ރިޓީން ގިްނތި ކުރާ ގިންތި 

ސިލަށް އަދި އެވ ޑެއް ނުލިުބނު ކަުމގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ އެރުވި ކުރުން ތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުން

ތުގައި މުޅި ރާއްޖެއިންވެސް ނަމޫނާ ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއެކު ހިންގާ ކައުންސިލްއެއްގެ ގޮ

ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ާޤނޫނުން ލާޒިްމ ކުރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ޝައްކު ނުކުރާނެ 

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހ ދުމަށް ވަރަށް ިގނަ ފުރުަޞތުތައް ދީފައިވާނެ ކަަމށާއި އެޮގތުން ރައްޔިތުންގެ ފަރާުތން އެިދފައި 

ގިނަ ކަންތައްތައް ޚައްޞަކޮށް މަގުތަކުގެ މައްސަލައާއި މަގު ކުރެހުމާއި ނުޤަވާޢިދުން  ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅިފައިވާ ވަރަށް

 ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ ވެހިކަލްތައް ނެގުމުގައި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށްވެސް ދިމާވާ ގޮން ޖެހުންތަކާއި ނމަގުތައް އަނދިރި ވުމުގެ 

ތައްތަކާ ދޭތެރޭ ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ޚިޔާލާ މަޝްވަރާ ލިބިފައި ކަމަށާއި ކައުންސިލުން މައްސަލާ އާއި ސެޕްގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ ކަން

ވާ މިދަނީ މިކަންކަން ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ާބއް

ތަކުގެ މައްޗަށް ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންަކމާއި މިހާރު ޕްލޭން ކުރެވިފައި ހުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވެފައި ަރއްޔިތުންގެ ޚިޔާލު

ކަންކަން އަދި ކުރެވުނު ކަްނަތއްތަކުގެ ތަފާތު ހިސާބު ރައްޔިުތންނަށް ހިއްާޞ ކުރުމަކީ ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަްށ ފެންާނތީ 

 އެކަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕ ޓް ބައިގައި ގެނެވޭނީ ރިޔާސަތުން މޭޔަ

ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ހުރި ކަންކަމާއި ކުރަމުންދާ ކަންކަމުގެ އިުތރުން ވަރަށް ތަފްޞީލީ ޮގތެްއގައި ވޭތުވެ ދިޔަ 

 އެކުލެވިގެންވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޮޓ  ހިމެނޭހެން 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ވަކި މައުލޫއެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ކަންކަން ނެގުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ކައުންސިލަށް 

އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ ކަމަށާއި  މަގުތައް ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފަިއ ވަނިކޮށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެ މަސައްކަތް ފޭރިގެންފައިވާ

ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކުރަމް ކަމާލުއްދީން ވަނީ ކައުންސިލް އާ އަލުން އެ މަސައްކަތް 
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ލުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އެ މަސައްކަތް ކައުންސިލާ ހަވާ

 ރައްޔިތުންދަނީ ތަކުލީފްތަކުގައި ކަމަށާއި މަގުތައް އޮތީ ވަރަށް ހާލުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ދާ ސްޕީޑް 

ޕްރެޝަރާއެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ ޕްރޭޝަރ އަދި އެމް.ޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ތެރޭގައި އައި 

ގެ ކުއްލިއަކަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ަހދާފަ އިން ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ތާރު ފެތުރި މަންޒަރުކަމަށް ވިާދޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން

. މަގުތައް ކިބައިން އެ މަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮުތން ކުރިއަށް ދާންވީ ގޮތެްއ ސާފުކޮށްލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ

ޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބަޖެޓް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮ

 އެންމެ ތަކުލީފެއް ކައުންސިލުން އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ތަންދޭ

މަތިން މޭޔަރގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުން މިކަމުގައި 

ބޭނުންވަނީ ކޮން ގޮތެއްތ  އޮޅުން ފިލުވުން މުހިއްމު ކަމަށާއި އެ ބައި އެޖެންޑާގެ ތެރޭގައި ވަކިން ހިމެނުން މުހިއްމު ކަމަށް 

 ވިއެވެ. ވިދާޅު

އް ކަމަށާއި މުޅި އަހަރީ ރިޕ ޓު ހިމެނުމުގެ އިތުރަށް އަދި ވަކި ފ ކަސްއެއް ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިޔާލުފުޅެ

ންކަމުގައި މަގާ ގުޅިފައިވާ ހުރިހާ ކަމަގާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަމުގައި ވަކި ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ގޮތަށް ގެނައުން ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ވަކި ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެއް ލެއްވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ރިޕްރެޒެންޓް 

ގ ތީގެ މައްސަލަ ކަމަށާއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވަރަށް ބާރުލާފައި  ކުރަމުންދާއިރު މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ

މާލޭ ސިޓީ ސަރަޙައްދުން ގ ތި ދޫކުރާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ނުހިއްކާ ބިންތަކުން ގ ތި ދޭނެ ވާހަކަެވސް 

 ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކައުންސިލުތަކުގެ އިހުތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ުބނަީނ މިއީ

ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ަކންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބަިއތ  ބެލުަމށް 

 ހުށަހަޅުއްވަން ބޭުނންފުޅުވާ ކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވީ ވަރަށް މުޙިއްމު ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށާއި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ 

ން ކ  ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ކޮމެޓީއެއް އުފައްދާފައި ކަމަށާއި ކޮމެޓީގައި އިންނަވަނީ ޗެއަރ އަކަށް އަކުރަމް ކަމާލުއްދީ

އަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަނަސް އަބުދުއް ސައްތާރު އޭގެ ފަރަތަށް މަރްޔަމް ނަޒިމާ، އައިޝަތު ރަޝީދާ މުޙައްމަދު އާރިފް ކިޔާ ބޭފުޅެއް ޗެ
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ވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި މީގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރެއް މާލޭ ސިޓީގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަ

ށާއި މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ގެދޮރު ދޫކުރާއިރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ކަްނބޮޑުވާ ަކމެއް ކަމަ

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ސަރަޙައްދުގައި މި ޒާތުގެ ކަންކަން ހިނގާއިރު ކައުންސިލްގެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އުންސިލްގެ ބަސް މީގައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަޝްވަރާއާ ކަ

ރު އަންނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި މޭޔަރ އާ އެކު ކައުންސިލަރުން ގޭތަކަށް ވަޑައިގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަާލއި

އަޑު އަހަނީ ކައުންސިލުން ކަމަށް ވާއިރު ކައުންސިލްގެ ބަހެއް މީގައި ނެތުްނ މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ އެންމެ ބޮޑަށް 

މާރިޗުގައި މި އޮންނަ ބައްދަލުވުމުގައި މި ވާހަކަ ދެއްކެން ޖެޭހނެ ކަަމށް  02މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޅުވީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ބާރު އެއްކޮށް ކަނޑުވާލާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރިޔާސަތުން ވިދާ

އް މާލޭ ސިޓީގައި ގ ތި ދޭއިރު މާލޭ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރަން ތިއްބެވި އެއްވެްސ ކައުންސިލަރަކު ނުހިނެމޭ ކޮމެީޓއެ

މަށާއި އެހެންކަމުން މި ވާން އުޅޭ ގޮތެއް ސާފުވާންޖެހޭ ކަމަށާއި މިއަދުން މިއަދަށް ރަސްމީކޮށް އެލް،ޖީ.އޭ އަދި ލިޔަންޖެހޭ ހެދިފައިވާ ކަ

 ށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ތަންތަަނށް ލިޔަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަ

ޔަތު ކަމެއް ދެއްވައިގެން މަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންަނށް ބައްަދލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި އިތުރު އަަހއްމިއް ރައްޔިތުންގެއެހެންކަމުން، 

 ތަފްޞީލީ މަޢުލާމާތު ދެއްވުން ވަކި އައިޓަމް އެއް ގޮތަށް ހިމެނުމަށާއި، ހައުސިންގ މައްސަލާއާ މެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އެޖެންޑާގައި 

އަހަރުގެ މައުލޫމާތާއި މާލީ މައުލޫމަތު ހިއްޞާކުރުން  ހިމެނުމަށާއި މި ދެކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ޤާނޫނުގައި ބުނާ ވޭތުވެ ދިޔަ

 ،ުހށަހެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ހިމެނުމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލުން މި ކަންތަްއތައް އެޖެންޑާ އައިޓަމްގައި ހިމެނުމަށް އެދި

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާުޤން  ންބަރުންގެއެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެ ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން

ގައި ވަގުތީ ލ ކަލް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  2ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްޞަކޮށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް  .4

 ނިންމުން. 

ގައި ވަގުތީ ލ ކަލް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންުމން  2ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްޞަކޮށް ުހޅުމާލޭ ފޭސް 

އި އެޖެންޑާ ކުރެއްވީ ހުޅުމާލެއަކީވެސް މާލޭ ސިޓީގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށްވެފައި ޤާނޫީނ ބާރުވެރިކަން ހިނގާ ތަނަކަށްެވފަ

އަށް  1އިވެސް ވަރަށް ގިނަ އާއިލާތައް ދިރިއުޅެމުންގެންދާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް މާލެއާ ހަމައަށް އައިސް ނޫންނަމަ ފޭސް ގަ 2ފޭސް 



6 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ       
                           

 

ގޮސް ދުރު ހިސާބުތަކަށް ގޮސްގެން ތަރުކާރީއާ އެއްޗެހި ހ ދުން ދަތިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ފެންނާީތ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގާ 

ގައި ދުރާލާ ރާވައިގެން ޓެންެޓއް ޖަހައިގެން ވަގުތީ މާރުކޭޓެްއ ގޮތަށް ކައުންސިލަށް އާއްމުަދނީ  2ސް ޕްރޮގްރާމެއް ގޮތަށް ފޭ

 ލިބޭގޮތަށް ހެދިެގން ދިއުން މުހިްއމުކަމަށް ދެކޭތީ މިކަމާމެދު ކައުންސިލަރުންގެ ޚިޔާލަށް ބަހުސަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

ޖާއު ވިދާޅުވީ ރިޔަސަތުން މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިަލރ އިބްރާހިމް ޝު

މި ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެއަކީ މާލޭ ސިޓީގެ އިހުތިސާސްތެރޭގައި ހިމެނޭ ފުރިހަމަ ކައުންސިލްގެ ބާރު އޮތް ތަނެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެްސ 

ގައި ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުން  2ޅުވިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ފޭސް ސަރުކާރުން މާނަ ކުރަނީ އެހެން ޤާނޫނެއް ކަމަށް ވިދާ

ގައި ދިރިއުޅޭ  2ގެންދާ ކަމަށާއި އެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތައް އަންނަ ކަމަށާއި ހުޅުމާލޭ ފޭސް 

ހިއްޞާކުރަމުން ެގންާދ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރީ ައހަރު ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހ ދުމުގައި ހުރި ގޮންޖެުހންތައް 

އެޗް.ޑީ.ސީގެ ފަރާތުން ކުޑަ ނަމަވެސް މާރުކޭޓެއް ހިންގި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިއަހަރު އެބޭފުޅުންގެ ޕްލޭންގައި އެކަން ުކރަން 

ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް ގޮތަްށ އެ އެވެ. މާލޭގައި ނެތުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވަތަެކއްވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ިވދާޅުވި

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ތަރުކާރީއާ ޭމވާ ލިބޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ޮއުތމަކީ މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި 

ޝަލީ ދަންނަވާފައިވާ ކަަމށް އެޗް.ޑީ.ސީ އާވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވިން ކަމަށާއި މިކަމުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ައންއޮފި

  ވިދާޅުވިއެވެ. 

 އެދި ކުރުމަށް ޤާއިމް މާރުކޭޓެއް ލ ކަލް ވަގުތީ   މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންގައި  2 ފޭސް ހުޅުމާލޭ ހާއްޞަކޮށް މަހަށް ރަމަޟާން
 އިއްތިފާުޤން  އެއްސެވުމުން މިައދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ
 

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލ ކަލް މާރުކޭޓުގެ  .5

 ) ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. (ސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަހަށް ފަ  04ގޮޅީގެ ކުލި ނެގުން 

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ދެއްވަމުން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ 

ލ ކަލް މާރުކޭްޓ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަން ކަމަށާއި ގޮޅި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުން ރަުށން މަހަށް ވިލިމާލޭގެ 

ސޮއި  ބޭރުގައި ވުމާއި އުމުރާއަށް ވަޑައިގެން ވުމާއެކު މިކަހަލަ ސަބަބުތަކާ ހެދި ގޮޅި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި

ން ދިޔަ ކަމަށާއި އެ ސަބަބާ ހުރެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ސޮއި ކުރައްވާ ޕެޓިޝަނެއް ކުލި ނެންގެވުން ކުރުން ލަސްވެގެ
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އޭގައި އޮންނަނީ ތިްނ މަސް ދުވަސް ކަމަށާއި އެހެންަނމަވެސް ރ ދަ ނިންމާފަ އަދި އިުތރު ފަސްކުރަން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި 

އެއްބަސްވުންތަކެއް މްލަ ހަތަރު މަސް ކުލި ފަސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްމަސް ދުވަސް ދިނުމާއެކު ޖު

ފަރާތަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުލި ފަސްކޮށްލަން އެދޭ އިރު ލިބެން އޮތް ޢާއްމު ދަނީ އެއް ލިބެން އޮންނަ  20ހެދިފައިވާއިރު 

މުގައި ކައުންސިލްގެ އެންޑ ޒްމެންޓެއް ބޭނުންާވީތ ހުށަހެޅުއްވީ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއްމު ދަނީ އެއް ހުއްޓޭ ކަމަކަށް ވާތީ މި ކަ

ެއވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ަފރާތުން ހަތަރު ަމހަށް ކުލި ނެުގން ފަސްކުރުމަށް އެންޑ ޒްމެންޓަަކށް އެދިލައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވި

ވާ ކަމަށާއި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކަން އެގޮތަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާރުކޭޓް ރ ދަ މަހަށް މާރުކޭޓް ހުޅުވަން ނިންމާފައި

އެއީ އެތަނުެގ ގޮޅި ލިބިލެއްވި ފަާރތްތަކުންވެސް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ރަނގަޅުކޮށްަލންޖެހޭ ބައެއް ަކންކަން ފާހަަގ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ 

ށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެތަނުގައި ދާ ޖަހަންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި މިހާރު ހުރި ގޮތުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ކަމަ

 ދިރޭއެއްޗެހި ވަދެދަނެ ކަހަލަ ޮގތަކަށް ހުރުމުން ވަށައިެގން ދާ ޖަހަން ބޭުނންވާ ކަމަށް ވިދާޅުިވއެވެ. މާލޭގެ މާރުކޭޓް ހުރި ގޮަތށް 

ކުން ބޭުނންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލެ އެކޭ އެއްގޮތަށް ވިލިމާލޭގެ މާރުކޭޓްގައިެވސް ފަންކާ ތަކެއް ލުމަށް ވެސް ބަެއއް ފަރާތް ތަ

 ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ހަރުކުރެވިގެން ދިއުން އެއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފަ ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަަގ ކުރެއްވިއެވެ. 

 

އްވުމުން ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މި މި މައުލޫއަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ރިޔާސަތުން ބަހުސަށް ހުޅުވާލެ 

ޒަމާނުންސުރެ މިއީ ސަރުކާރު އުފެދުނީންސުރެ ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު ވަރަށް ދައްކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްރަދް ކަލުންގެ 

ންކަމުން ަކއުންސިލަރ ނަހުލާ އެ ުހށަހެުޅއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހާަލތު ދަށްވި ަހތަރު އަހަރު ކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެ

 ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އެއްޮގތަކަށްވެސް ސާފު ނުވާ ކަމަށާއި މި 

މެޓީ މަރުހަލާގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރައްވާފަތޯ އެއްސެވިއެވެ. ހަތަރު މަހަށް ކުލި ހުށަހެޅުން ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް ގެންނެވީ ކޮ

 ދެއްކުން ލަސް ކުރަން ބަޔަކު އުމުރާގައި ތިބި ވާހަކަ އާއި ރަށުގައި ނެތް ވާހަކައާއި ދައްކަވައިފިކަމަށާއި އެގްރިމެންޓް ކުރެވިއްޖެ

ރުމަށްފަހު ނޫނީ މާރުކޭޓަްށ ނުވަދެވޭެނ ކަމަށާއި ކުލި ދައްކަން ެޖހޭީނވެސް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެގްރިެމންޓުގައި ސޮއި ކު

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރާ ހިސާބުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ިމ ގޮތަށް ކަްނތައް ކޮށްިފނަމަ ާމލޭގެ މާރުކޭޓުންވެސް މިކަމަށް ެއދޭނެ 

ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ތާޢީދު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކަމަށާއި ރަމަޟާން މަހަކީ އެންމެ ވިޔަފާރި ހިނގާ މަސް ކަމަށް 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ވިހި ގޮޅި ލިބުނު އިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރަށުން ބޭރުގައި ވުމާއި އުމުރާގައި ވުމާއި މިކަހަލަ 

ނީ ވަރަށް ލަހުން ކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ. އެވާހަކަ ދެންނެވީ ކަމަށް ބައެއް ކަހަލަ ސަބަބުތަކާ ހުެރ އެއްބަސް ވުމުގެ ސޮއި ކުރެވު

ލުުވމެއް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތަކުން ޕެޓިޝަންގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިލިމާލޭގެ ކޮމެޓީ ބައްދަ

ން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށް މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުބޭއްވޭތާ ހަތަރުމަސް ވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމު

ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ތަކުގައި ކިތަންމެ ގިނައިންވެސް މިވާހަކަ ދެކެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމިީޓއެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކައުްނސިލް މެމްބަ  7ދާނެކަމަށާއި، އެެހން ނަމަވެްސ ކޮމިޓިއަކީ އެންމެ 

ކައުންސިލަރުންނާއި މޭޔަރވެސް ރެޕްރެޒެންޓް ކުރާތީކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ކުލި ނެގުން  18ޖަލްސާގައި މިކަން ހިމެނުއްވީ 

ގައި ނަހުލާ ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ދާއިރާގެ ފަސްކުރާ ނިންމުމަކީ ކޮމިޓީ ލެވަލްގައި ނިންމޭނެ ނިންުމމެއް ނޫންކަމު

ކައުންސިލަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން މިކަން ކައުންސިލުން ނިންމަަވއިދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި މިރ ދަމަސް ފެށެން ވަރަށް ކުޑަ 

ވެ. އަދި މިކަން ކުރުމުގައި ޤާނޫނީ އެއްވެސް ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާތީ، މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެ

 ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރައްާވފައިވާތީ މިކަން ކައުންސިލް ފްލ އިން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދިެލއްވިއެވެ. 

ށާއި ކޮމިޓީގެ ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ބާއްވަން ނުފެންނަ ކަމަ

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ދުަވހަކުވެސް ކ ރަމް ހަމަނުވާކަން ފާހަގަކަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން މިކަން 

 ނިންމަވައިދެއްވުމަށް ނަހުލާ އެިދލައްވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. 

ލަރ ނަހުލާ ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސި

ކު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކެއް އެބަހުރިކަން ފާހަގަ ކުެރއްވިއެވެ. އަދި މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި އެ 

ވިއެެވ. އަދި މިކަމަކީ އެންމެ ރަނގަުޅގޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ކައުންސިލް ފްލ އަށް ގެންަނން ޖެހޭ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއް

ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުން އެދޭގޮތް ހަދާދޭނެ ކައުންސިލެއްކަންވެސް އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަކީ ފައިސާއާއި ގުޅޭ 

ހަތު ގެންލޭނެކަމަކަށްވާތީ މިކަން ކޮމިޓީން ނިންމާފައި ައލުން ކަމެއްކަމަށްވާތީ ވަކި ބަޔަކަށް ވަކިގޮތެއް ހަދާދެއްވައިފިނަމަ ަމސްލަ

 ކައުންސިލް ފްލ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެގްރީމަންޓް ހެދުނު އިރު އެގްރީމަންޓް ހެދިފައިވަނީ ކޮން ތާރީޚަކުންތ  

އިން ފެށިގެން އެގްރީމަންްޓ  1އްސެވިއެވެ. ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ނަސީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެ
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މިހާރު ހިނގަމުންދާކަމަށާއި މާރުކޭޓް މިހާރުވެސް ވަނީ ނިމިފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް ފިނިޝިންގއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކުޑަ ކުޑަ 

 ން ގޮޅިތަކަށް މީހުންނަން ނުވަދެވި ވާކަން ާފަހގަކުރެއްވިއެވެ. އިސްލާޙެއް ހުރުމު

ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ނަސީރުގެ ވާހަކައިން ކުޑަކޮށް އޮޅުން އަރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިތަނުގެ ފިނިޝިންގ 

 މަސައްކަތް ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލައަކީ މިއަދުގެ މައްސަލަ ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެތަން ލިބުނު  ފަރާތްަތކުން

ނުގައި ރެކުޖަހާ ރީތިކޮްށލާ ތައްޔާރުވެލުމަށް ފުރުސަތެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ނަގާ މުއްދަތެްއކަން ސާފުކޮށްދެއްވިއެވެ. މޭޔަރވެސް އެތަންތަ

 ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ރައްޔިތުން މި ދުވަސްވަރު ދަތިހާލުގަިއ އުޅެތީއާއި އެކު މިކަމަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްއެއް ބޭނުންވަނީކަމުގައި

ރެއްވިއެވެ. އަދި އެގޮތުްނ އެފަދަ ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮުތން އަންނަ ހަފްތާެގ ޖަލްސާއަށް ކޮިމޓީގެ މަޝްވަރާއާއި އެކު ގެނައުަމށް ފާހަގަކު

 ފެންނަކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ކައުންސިލަރ ޒަމިރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ބައެއް ކައުންސިަލރުން ކޮމިޓިތަކުގެ އަގު ވެއްޓޭޮގތަށް ވާހަކަދެއްކުމުން އެކަްނ ަބލައި 

 ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، ކޮމިޓީގެ ެމމްބަރުންގެ ޚިޔަލައި އެކު މިތަނަށް ގެނައުމުން ކުރިއަށްދާނެކަން ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވީހާ އަވަހަށް ވިލިމާލޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާސަތުން މޭޔަ

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަވާ އަންނަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާއަށް މި އައިޓަމް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުަމށް 

 އަދި އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ. 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.  .6

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްއާއި ޕޮލިސް އާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ ޕޮލިސް ކޮންސްޓިބިއުލަރީ އެގްރީމަންޓް ޕޮލިސް އިން ފޮނުވި ސިޓީއަކުން 

ދާޅުވިއެވެ. އަދި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކޮށް މިކަން ބާިތލްކޮށްފައިވާތީ ރޭ މެންދަމުވަނީ އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކޮށްފައިަކން ވި

 2ވަރަށް ހައިރާންވާކަންވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސިޓީ ގައިވާގޮތުން އެގްރީމަންޓްގައި ާފަހގަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި 

މުގެ ބާރު ލިބޭ ކަމަށާއި އެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮްށފައިވާކަން މަސްވަންދެން ފައިސާނުދައްކާ ކަމަށްވާނަމަ އެގްރީމަންޓް ާބތިލް ކުރު

ސިޓިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަރު ކަމަކަށް މަޝްވަރާނުކޮށް އެގްރީމަންޓް ބާތިލް 

 މިއިާދރާއިން ސިޓީފޮނުވާފައިވާނެކަން ކުރުން ބަލައި ނުގަނެވޭކަމުގަިއ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއާއި ގުޅިގެން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށްވެފައި އެއްވެސް ވަރެއްގެ މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި މިކަން 
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މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން  ކުރުމުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ދެކޭކަންވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 އިތުރަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް އެސް.ޖީ އަށް ފުރުސަތު ސެއްވިއެވެ. 

ގައި ނަމަވެސް އަމަލީ ގޮތުން މިކަން  2022ފެބްރުއަރީ  22އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރީ 

ވިއެވެ. ސަބަބަކީ މީހުން ލިބުމުގައި އެފަރާތަށް ދިމާވި ދަތިތަކުން ކަމުގައި ފެށިފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގައިކަން ފާހަގަކުރެއް

އެފަރާތުން އެންގުމާއިގުޅިގެންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ އެހެން އުސޫލެއް ކަމުން 

ގެން ދިޔަކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ަފހުން ވިޔަ މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރަން އެއްކ ޑުން އަނެއް ކ ޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ވަރަށް ފަސޭހަވެ

ފެށުމުން ކުރިން ފައިސާ ދޫކުރާގޮތަށް ނުވާކަން އެފަރާަތށް ވާހަކަެދއްކި ކަން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނަންބަރެއް ދެއްވާ 

އްވި ކަމަށާއި މަޢުލޫމާުތތައް ފޮނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެ އަިދ ބަޖެޓް ަނންބަރެއްކަން ވިދާޅުވެ ގުޅުމަށް އެދުމުން އެފަރާތާއި ާވހަކަދެ

މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުެރއްވިއެވެ. އަދި ނައިސް ތިން ހަތަރު މަސް ދިއުމުން އެމީހުންނާއި 

ށް އެކަން ފާހަގަވި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ދުވަހު އެފަރާތަ

އެފަރާތަށް ފައިސާ ނުދައްކާކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާކަން ފާަހގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފައިސާ ނުދޭކަންވެސް މި އިދާރާގައިބޭއްވެވި 

ގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ބައްދަލުވުމުން މިއިދާރާއިން އެފަރާތަށް ހަނދާންޮކށްދިންކަންެވސް އެސް.ޖީގެ ވާހަކައި

 ސިޓީތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެފަރާތުގެ ހިޔާލު ބަދަލުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިސަރުކާރުން އެކިގޮތްގޮތުން ދުއްޕާން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި 

ކަންކަން ކުރަމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެްނމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލުން މި

 އަދި މިނޫނަސް ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދިުނމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ޝުޖާޢު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓްތަކަކީ ހަމަ ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަ

ހުރެފައި މިހެން ބާތިލް ކުރެޭވނެ އެއްޗެއްތ  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެގްރީމަންޓާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ މަޝްވަރާގެ މޭޒުގައި 

ހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ ދައުލަތުގެ ދެ އިދާރާއަކުން ހެދިފައިވާ އެގްރީމަންޓެއްގެ މަޝްވަރާކުރުމަކީ އެންމެ ރިވެތި ގޮތްކަން ފާ

ށް ވާހަކަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މި ޚިދުމަތަށް ދާންޖެހުނީވެސް ސަބަބުތަކަކާއި ހެދިކަން އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައްޔިތުންނަ
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ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ކުރަން ޖެހޭނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހ ދައިދިނުމަކީ 

 އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހ ދުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

ތީން ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވީ، ގައުމެއްގެ ހާލަތު ފެނިެގން މިދަނީ އެގައުމެއްގެ މަގުމަ

ހަގަ ފުލުހުންނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަންކަން ނުބެލޭކަން ާފހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފުލުސްމީހާވެސް ނުގަވައިދުން ކަންކުރަމުންދާކަން ފާ 

ަކން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަންަކން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕޭމަންޓްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އަރުވާފަިއވަނީވެސް ފުލުހުންގެ ކާރުތައް

ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނީ ފުލުހުްނ ކަމަށާއި ސިޓީކައުންސިލުން ނޫންކަން ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޕާރކިންގ ނުދައްކާ ސްޓިކަރ 

އްވިއެވެ. މި ނުޖަހާނެކަންވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަންވެސް ސަރުކާރަށް ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެ

ކައުންސިލުން ޕާރކިންގ ހަދަން ތަންތަން ހުސްކޮށްދިނުމަށް އެތައް ފަހަރަކު ސަރުކާރުގައި ދެންނެވިފައިވާނެކަމަށާއި ނަމަެވސް 

އެކަމުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް މިކައުންސިލަށް ނުލިބޭކަން ހިތާމަާޔއިއެކު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތަށް 

ކުރުމުން މީގެ ދެރަ ލިބެީނނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާއަށް ކަމަާށއި ސިޓީކައުންސިލަށް ނޫންކަްނ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަގޮތްޮގތަށް ކަން

ން ކަންކުރަމުން އައުމަކީ ފެށުނީއްސުރެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އައިކަންކަން ކަމަށާއި އަލަށް ކަންކުރާ ގޮތްނޫން ކަމަށާއި މިކަމާއި ހައިރާ 

ން ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްިވއެވެ. އެގޮތުން އެ އެގްރީމަްނޓްވެސް ބާތިލްކޮށްފަިއ އެވަނީ ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައިކަންވެސް ނުވާކަ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނީލަން ފިހާރަޔަށް ބިމެއް ހ ދުމަށް ޕްޭލނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔެފައިވާނެކަމަށާއި، 

ނިން މިނިސްޓްރީން ބުެނފަިއވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒ ންއިން ބިމެއް ދެވެން ނެތްކަަމށާއި ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްލޭ

ގިނަ އެޗް.ޑީ.ސީ އާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި ވަރަށް 

 ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެތަނުންވެސް ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ހުސްބިން

ރަށް ވިލެޖްގައި ޖާގަނެތްކަން ބުނެފަިއކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަެވސް މިކައުންސިލުން އެފަރާތަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހ ދައިދިނުމަށް ވަ

 ތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިކަންވެސް ހިއްސާކޮށްލީ ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ގިނަ މަސައްކަ

 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:45 މިހާ ހިސާބުން
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   

10 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ  

20 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ( މެޓާނިޓީ ލީވްކައުންސިލަރ )   

30 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ()ޗުއްޓީ ކައުންސިލަރ  

40 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ ) ޕެޓާނިޓީ ލީވް (  

50 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު  )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ  

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 # ނަން  މަޤާމް 

  ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 01 ޝްއަލްފާޟިލާ އަޙުމަދު ނަރީ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

ރ އުންސިލަކަ  02 މް ޝުޖާޢު ރާހީ އިބްއަލްފާޟިލް 

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 04 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން( ކައުންސިލަރ  07 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  

 08 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 09 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން  ކައުންސިލަރ

 11 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 12 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  ކައުންސިލަރ

 13 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 
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 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

 
 2023 ފެބުރުވަރީ 22

 # ނަން  މަޤާމް 

 02 ސުލްތާނާ ޙަމީދުއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ

  އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


