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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    83  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ޖެނުއަރީ CRJ-04/2022/83 : 04 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:25 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    82  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްބަރ   28 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ގޮތެއް ގޮތާމެދު ނިންމާފައިވާ ކޮމިޓީން  ސަރވިސަސް ހުޅުމާލެ ގުޅޭގޮތުން ދޫކުރުމާ ލިޔުން ކަމުގެ ދިރިއުޅޭ ހުޅުމާލޭގައި

 .ނިންމުން

 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4

 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
 ތާއީދުކުރައްވާ ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ އަދި. ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްކުރުމަށް ނެތްނަމަ އިސްލާހެއް އެޖެންޑާއަށް މިއަދުގެ

 .      ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ ހުރިހާ ތިއްެބވި ވަޑައިގެން ހުޅުވާލުމުން ރިޔާސަތުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ފަރާތްތަކުން
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ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    82  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޑިސެމްބަރ   28 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ   28 ދުވަހު  ޖަލްސާގެ   82ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު 
ހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާ 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   82ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ  28ނެތުމުން  
 ޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3
 .ނިންމުން   ގޮތެއް   ގޮތާމެދު   ނިންމާފައިވާ   ކޮމިޓީން   ސަރވިސަސް   ހުޅުމާލެ   ގުޅޭގޮތުން   ދޫކުރުމާ   ލިޔުން   ކަމުގެ   ދިރިއުޅޭ   ހުޅުމާލޭގައި 

 
 މިކަމާއި ގުޅިގެން އިތުރުއެއްޗެއް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.ރިޔާސަތުން މޭޔަރ 

ވަރަށް ގިނަދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން  ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ 
މެމްަބރުންނަށް ނިންމަ ކޮމިޓީގެ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އެކުގައިކަން  އެހީތެރިކަމާއި  މެމްަބރުންގެވެސް  ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ވާލެއްވުނީ 

ކުރެއްވިއެވެ. ޝުކުރުދަންނަވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.   މަޝްވަރާގެ މަތީންކަން ފާހަގަ  ހުރިހާ މެމްަބރުންގެ  ކުރިއަށް ދިޔައީވެސް  މިކަން 
ން މާލެއާއި ވިލިމާލެ ވަކީން އޮންނައިރު މިކަން ހުޅުމާލެ ސެކްޝަންއިން ކުރުމަށް މިނިންމީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އެކަނިކަހުޅު

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ފ މް ރައްޔިތުންނަށް ފުރަން މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅަން މިހާރު އޮންނަ ފ މް ވަރަށް ކޮމްޕްލިކޭޓް ކަމަށާއި ކޮމިޓީން ފުރަތަމަވެސް މިނިންމީ 

ދެއްވާ އަދި މިކަން ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަންއިން މިކަންކުރަން ތާއީދުކޮށްތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނޭހެން ތައްޔާރުކުރަންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
ޝުޖާޢު  އިްބރާޙީމް  ކައުންސިލަރ  ގޮތްކަން  އެދޭ  އެންމެ  އެއީ  ހައްދަވައިދެއްވުން  ގޮތް  ކުރެވޭނޭ  މިކަން  މިއަދަށްވެސް  މިއަދުން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
މަށާއި މިކަމާއި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ހައްލުނުވެ އޮތް މައްސަލައެއް ކަ 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ކުރަމުންދާކަންވެސް  އެޕްލައިކުރެވޭ ގޮތް މިކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ  އަދި މިކަމަށް 
ހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕ ޓަލްއިން އޮތްތ  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ނެތްނަމަ ޕ ޓަލް ތެރެއިން ވާނެގޮތް ހެއްދެވުން މުހިންމުކަން ފާ

 ޝުޖާޢުގެ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޕ ޓަލް އިން މިކަން އެޕްލައި ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ވަރަ

 ގަކުރެއްވިއެވެ. އަވަހަށް މިކަން ވާނެކަންވެސް ފާހަ
ވޭނެ ގޮތް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޝުޖާޢުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިލިމާލޭގައި މިކަން ކުރެ

 ވެ. ހެދުމަށްޓަކައި އެކަމާއި ގުޅޭ ފ މް އަންނަ ހަފްތާގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅޭ ވަރުވާނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެ
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ދޫކުރަނީ   ލިޔުން  ކަމުގެ  ދިރިއުޅޭ  ހުޅުމާލޭގައި  ރައްވެހިންގެ   3އެގޮތުން،  ހުޅުމާލޭގެ  ކެޓެގަރީއަކީ  ފުރަތަމަ  ކަމަށާއި  ކެޓަގަރީއަކަށް 
ހުޅުމާލޭގައި   ރަޖިސްޓްރީ ހައްދާފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިޔުންދޫކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީއަކާއި އެކު ހުށަހެޅުމުން

އިވާ ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށާއި ދެވަނަ ކެޓަގަރީއަކަށް ހުޅުމާލެ ފުލެޓް، ސ ސަލް ހައުސިންގ، އެޕާޓްމަންޓް، ގ ތި، ރ ހައުސް ލިިބފަ
ކޮޕީ ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތް ތަކަށް   އެފަރާތަކާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ  އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކުގައި  ލިޔުން ދޫކުރުމަށާއި، ފަރާތްތަކަށް 

އުޅޭ ގޭގެ ތިންވަނަ ކެޓަގަރީއަކަށް މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިރި
ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުން ހުޅުމާލެގައި   ވެރިފަރާތުން ދޭ ލިޔުމާއި، ގޭ ވެރިފަރާތާއި އެކު ކަމާ ެބހޭ ފަރާތްތަކާއި އެކު ހެދިފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ

ދިނުމަށް   ލިޔުން  ކަމުގެ  ަބއިވެރިވެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ، ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދިދިރިއުޅޭ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން 
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 
މިހަފްތާގެ ހަފްތާ ަބންދުގައި މިސްކިތްތަކުގެ އާ ާބތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި ފަންޑު ހ ދުމަށް ާބއްވާ އިވެންޓް ނިންމާލަމުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  
 ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކުރަންޖެހޭކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެކަން  

ހަށް ދާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން މި ހަފްތާގައި ާބއްވައިގެން ނޫނީ ރ ދަމަ 
މިކަން   އްވިއެވެ.ތައްޔާރު ނުވެވޭނެކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަކީ ޓީވީ އިން ލައިވްކުރާނެ އިވެންޓެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެ

 ކުރިއަށްދާނީޓެލެތ ންއެއް ގޮތަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
މިސްކިތްތައް  ަބއެއް  އެހީގައި  އެފަރާތްތަކުގެ  މިހާރުވަނީ  ވިޔަފާރިވެރިންވެސް  ަބއެއް  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ޝުޖާއު  ކައުންސިލަރ 

އަދި މިކަމުގައި ހުރިހާ ތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިކަމަށާއި އެކަންވެސް އެފަރާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އެއްާބރުލުން ލިޭބނޭ ކަމުގައި އުއްމީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ތާކު ހުންނަވައިގެންވެސް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދެވޭނެކަ
މާލޭގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ފީ ދައްކަން ޖެހޭ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށްކަމުގައި ދެވަނަ ކަމަކަށް ވެހިކަލްތަކުގެ ފީނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، 

މިނިސްޓްރީން  ޓްރާންސްޕ ޓް  ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ނިޒާމް  މި  މާލޭގައި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ހަމަޖައްސާފައިކަން  ސަރުކާރުންވަނީ 
އަދި މިކަމާއި ފަރާތުގައިވާ ޑޭޓާތަކަށް ަބލައިގެންކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ހަމަޖައްސާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމަށާއި އެ

ށް ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލު އެސް.ޖީ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ފެށޭ ހަފްތާގައި އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ބޭނުން ކުރެވެމުންދާނެކަމަ 
    ެބލެވޭކަމުގައި އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް ގުޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޑެޕިއުޓީ
 އިޢުލާނެއް ތައްޔާރުކޮށް އިއުލާން ކުރުން މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ވަ މިހާރު  ނިޒާމް  ގެ  ކ ލްސެންޓާރ  ކޮންމެ މިއިދާރާގެ  ދުވަހެއްގެ  ކޮންމެ  މިހާރު  ނަންަބރު  ހޮޓްލައިންގެ  ޤާއިމްވެފައިކަމަށާއި  ނީ 
އަށް   12އިން މެމްދަމު    8ވަގުތެއްގައިވެސް ގުޅޭނެ ނަންަބރެއްކަމުގައި މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހެނދުނު  

ހޮ އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މޭޔަރ  މަޢުލޫމާތެއްވެސް  ޚިދުމަތްލިބޭނެކަން  އަދި  ޝަކުވާވެސް  ކަމެއްގެ  ކޮންމެ  މެދުވެރިކޮށް  ޓްލައިން 
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އެ ނަންަބރު ތަކަކީ ކަންކަމުގެ އަޕްޑޭޓް ހ ދުމަށް ގުޅާ ނަންަބރުތަކެއް ކަމަށް ވުން ނޭދެން ކަމަށާއި ސާފުކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 ހާރު ނަންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުނި ނެގުމުގެ ކަންތަކުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވަމުން އަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ގުޅުއްވުމުން ފ ން މި  1622

ތައްތައް ވިދާޅުވީ ކުނިކެހުން ކުނި ނެގުމުގެ ޗެލެންޖު ނަންގަވައިގެން ޤާނޫނުގައި ުބނާ ގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ކަން
 ކަމަށާއި ފެށުނު ދުވަހަށް ވުރެ މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު އެތަށް ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރެވިއްޖެ ރަނގަޅު ކުރަމުން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދާ

ސާ  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު މަގުމަތީގައި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ތަންތަން ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުވާނެ ކަމަށާއި ވެމްކ އަށް ފައި
ކުނި ކަހާ މީހުންނާ އެކު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ކުނި ކައުންސިލުން ނަގަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދައްކާ ފަރާތްތަކުންވެސް މަގުމަތީގައި 

 ސްޕަވައިޒަރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިހާރު ޮބޑަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ރޭގަނޑު ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިއަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން
މަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި ކައުންސިލަރުން ދެއްވާ އެއްާބރުލެއްވުން ފާހަގަކޮށް ދުވާލުވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށް ހަ

 ޝުކުރު އަދާ ކުރެއްވިއެވެ.  
  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:25 މިހާ ހިސާުބން

 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 
 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު   ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް  ކައުންސިލަރ

 06 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

) އޮންލައިންކޮށް (  ކައުންސިލަރ  08 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  

 09 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ ) އަހަރީ ޗުއްޓީ ( ކައުންސިލަރ

 02 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ) އަހަރީ ޗުއްޓީ ( ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ) އަހަރީ ޗުއްޓީ ( ކައުންސިލަރ

 04 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ) އަހަރީ ޗުއްޓީ (ކައުންސިލަރ 

 05 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ) އަހަރީ ޗުއްޓީ ( ކައުންސިލަރ

 06 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ

 07 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 08 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ ) ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 ޖެނުއަރީ 04

 # 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 


