
1 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

  `    
 

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    84  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ޖެނުއަރީ CRJ-04/2022/84 : 11 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:25 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އިއްވުމާއި   އެޖެންޑާ  .1

  ޢާއްމު   ރަސްމީ   ވަނަ   83  ދައުރުގެ   ވަނަ   04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ   މާލޭ   ބޭއްވުނު   ދުވަހު   ވަނަ   2022  ޖަނަވަރީ   04 .2

 . ފާސްކުރުން   ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ 

 .  މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ   ގޮތުން   އިދާރީ  .3

 .  ނިންމުން  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ގުޅޭގޮތުން   ސަރަޙައްދާ   ފިހާރަ   ނީލަން 

 . މައްސަލަ   ހުށަހަޅަ   ގޮތުން   އިދާރީ  .4

  ގޮތުން   ގުޅޭ   ނެގުމާ   އިން   ވ ޑަން   ޓްރެފިކް   ގައިވާ   3.20  ޕްލޭންގެ   އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   މާލޭ 

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 .  މައްސަލަ   ހުށަހަޅާ   ގޮތުން   އިދާރީ  .5

 .  ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ރިވައިޒުކުރުމާ   ފީ   ނަގާ   ފައްތިޔާތަކުން 

 .  ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .6
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 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
 
 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    83  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ޖަނަވަރީ   04 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    83ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ    04
 04ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    83ވަނަ ދައުރުގެ    04އްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދުވަހު ޭބ  2023ޖަނަވަރީ  
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގައި އަލިފާން ރ ވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއާއެކު ނީލަން ފިހާރަވަނީ އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެފައިކަމަށާއި އަދިވެސް އެ 
ތުން ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމެޑޭޝަން ްބލޮކް އެއްކޮށް އަނދާ ހުލިވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި މުވައްޒަފުން މިވަގުތު ވަގުތީ ގޮ

ވެ. ނީލަން ފިހާރައިގެ މައްސަލައަކީ މީގެ ކުރިން މިދައުރުގެ ކައުންސިލުން ތިއްެބވީ ހުޅުމާލޭގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ކަމަށް ވިދާލުވިއެ
ށް ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެކަމަށް އެކްޝަންވެސް ކައުންސިލަށް ނެގެން އޮތް މިންވަރަކުން ނަގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަ

ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައިވެސް އަދި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފާސްކުރި   ވަނަ  12ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވި    2021އޮގްސްޓް    04ވިދާޅުވިއެވެ.  
ގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވެސް ނީލަން ފިހާރައަކީ އެތަނުން ނަގަން ނިންމަވާފައިވާ ތަނެއްކަން އޮންނާނެ ކަމަށާއި އަދި އެކަމު

ނިންމުން   ދިޔަ  04ޑީޓެއިލް  ފާސްވެގެން  ނިންމުން  މި  ނިންމާ  ވިދާޅުވިއެވެ.  އޮގަސްޓްގައި  ކަމަށް  އިއްތިފާގުން  ފިހާރަ އީ  ނީލަން 
 އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ަބދަލު ކުރުމަށް ނިންމާ އެ ނިންމުން ސަރުކާރުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްޞާކުރުމަށް ނިންމަވާފަވާ ކަމަށް

ށްފަ ވަނީ ހަމައެދަވު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ޗާޓާއި އެއްކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ނިންމުން ހިއްޞާކޮ
ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ހިއްޞާކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީ ފޮނުވި ފަހުންވެސް މިހާރު އެއް އަހަރާ ހަތަރު މަސް ވެދާނެ ކަމަށް 

ޑްހޭންޑް މާކެޓް އޭރިއާ އެއް ތައްޔާރުކުރެވި އުޞޫލެއްގެ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ދުވަހު އެ ހުއްދަ ދެއްވިނަމަ މިހާރު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސެކަން
ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށްވެސް ދައުލަތަށްވެސް ޢާއްމުދަނީ ލިޭބ ރަނގަޅު ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ސެކަންޑްހޭންޑް މާކެޓެއް މިހާރު އޮންނާނީ 

ވިއެވެ. ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ހަތަރު ފަހަރަށް އިސްލާހު ހެދިފައި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ނުދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅު
ދިއުން   ކުރިއިރު އެއިން ކޮންމެ ޕްލޭނެއްގައިވެސް އެތަން އެގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެއްާބރުލުން ނުލިިބ ދިޔަ

އިސްއެއް ނޫން އަލުން އަނދާ ހުލިވި ތަނުގައި ހިންގުމަކީ ޗޮ  އެއީ ކައުންސިލުން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނީލަން ފިހާރަ
މިއަދު އެދެނީ އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލުން މިކަން ރީއެފާރމްކޮށްދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.ނީލަ ން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން 

މް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެފިހާރަ ަބދަލު ކުރާން އެދޭ ިބމަކީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ އިރު ދެކުނު ކަންމަތިގައި ހުސްކޮށް އޮތް ިބން ކަމަށާއި  
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އަދުވެސް  ވެހިކަލް ގަރާޖަށް ދީފައިވާ ޖާގައިގެ ދެކުނަށް އޮތް ހުސްިބން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ިބން އެހެންކަމަށް ބޭނުން ނުކުރާ ކަމަށާއި މި
ށް ަބދަލު ކުރަން ރަނގަޅުނޫން ސަރުކާރުން އެކަމަށް އިޖާަބ ދިނުމުން ނިމުނީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެތަނަކީ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް އެހެންތަނަކަ

ުބރިޖު އަޅާފައިވާ   ކަމަށާއި ކޮންމެ ސިޓީއެއްގައިވެސް ސެކަންޑް ހޭންޑްސް މާކެޓް ހުންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ދުރަށް ދަންޔާވެސް
 ރަށް އައިޑިއަލް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަނަކުން ހުޅުމާލޭގައިވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އެތަނުން ިބމެއް ދެއްވާފިނަމަ ވަ

މުގައި ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އަލިފާނުގެ މިހާދިސާގައި ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދިއު
ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް ޝު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މޭޔަރގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން  ކުރައްވާ  އަދާ  ކުރު 

ރެއިން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅިކަމަށާއި މިކަމަކީވެސް ރައްޔިތުންގެ ތެ
އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހ ދާ ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ދުމަށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި މި ޚިދުމަތަކީ މާލޭގެ ގިނަ  ަބޔަކު ޢާއްމުދަނީ ހ 

ވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިޔަތް އިޚުލާސްތެރިކަމާ އެކު އޮތް ކަމަށް ވާނަމަ މިކަން ކޮށްލަ ދިނުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅު
ރުކާރުން ދެއްވާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން އިރުދެކުނު މާލޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މިއެދުމަށް އީޖާީބ ކަންފަތެއް ސަ

ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް އޮތް ސަރަހައްދު ނޫނީ ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގެ ސަރަޙައްދުން ނަމަވެސް ސެކަންޑްހޭންޑް މާކެޓެއް 
 ހެދުމަށް ިބމެއް ދެއްވުން އެއީ ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފިހާރަ މިހާރު ހިންގަމުންދާ ތަނުގައި ނުހިންގުމަށާއި އަދި ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ނޫންނަމަ   ލަންނީ
 ންހުޅުމާލެއިން އެކަށީގެންވާ ތަނަކުން ބިން ދެއްވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން ކުރެވެން ހުރި ކަންކަ

އެދި މެންަބރުންގެ   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  ކުރުމަށް  ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  އެއްސެވުމުން 
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން 

  ގޮތުން   ގުޅޭ   ނެގުމާ   އިން   ވ ޑަން   ޓްރެފިކް   ގައިވާ   3.20  ޕްލޭންގެ   އެކްޝަން   ސްޓްރަޓެޖިކް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ   މާލޭ  .3
  .ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް 

 

ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ   ނިންމުން  ގުޅޭ  މިކަމާ  ތަޢާރްފްކުރުން  ވ ޑަން  ޓްރެފިކް  އެކްޝަންޕްލޭންގައިވާ  ވަނަ   32ސްޓްރަޓެޖިކް 
ކަ ހުރިހާ  ގުޅޭ  މަގުމައްޗާ  އުޞޫލުގައި  މި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޖަލްސާގައިކަމަށް  އާއްމު  ވިދާޅުވިއެވެ. ރަސްމީ  ކަމަށް  ހިމެނިގެންދާނެ  މެއް 

ްބލޮކް ގްރާންޓުގެ ތެރެއިން ހ ދުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ ަބޖެޓުގައި ޓްރެފިކް ވ ޑަން ނެގުމަށް  . މިއަހަރަށް ފާސްކުރި 
ންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މައްސަލަ އެގޮތަށް ަބޖެޓު ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ ކަ

ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އުޞޫލް   60ސްޕަވައިޒަރސް ޖުމްލަކޮށް    15ޖޫނިއަރ ލެވެލް    45އެޖެންޑާ ކުރެއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޚިޔާލު އަލުން އެޖެންޑާ ކުރެއްވިއިރު އުޞޫލުގެ ނަމަށް ގެންނަން ކުޑަ ަބދަލެއް ބޭނުންފުޅުވާ ކަ

ަބ އެދިވަޑައިގަތެވެ. މިކަމަށް  މާއްދާ އިސްލާޙުކޮށްދެއްވުމަށް  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. ޤާނުނުގައ ރިފަރކޮށްފައިވާ  ޖެޓް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު 
 އިގަތެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެސްޖީ މިކަމުގެ ރީކޮންފަރމޭޝަންއެއް ދެއްވުމަށް އެދިވަޑަ
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ަބޖެޓް ހަދަމުން ދިޔައިރު މިހުރިހާ  އިރުގައި އޮގަސްޓް ހިސާުބގައި   އެސް.ޖީ. ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ މިވާހަކަ ދެކެވި އަދަދުތައް ފާސްކުރި 
މުވައްޒަފުންގެ ޮބޑު އަދަދެއް އޭގެތެރޭގައި ސިވިލް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    ން ހެށަހެޅުނުކަން އެއްޗެއް އިންކ ޕަރޭޓް ކުރެވިގެން ަބޖެޓް ފާސްކުރަ

ނިނަމަވާފައިވާކަން  ގެންދާގޮތަށް  ކުރިއަށް  މިަބއި  ފެށިގެން  ހިސުާބން  ފާސްކުރާ  ަބޖެޓް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނެގޭގޮތަށްކަން 
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފޮނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލު އަލުން ރިވައިސް ކޮށްދެއްވިއެވެ. އެ އުސޫލުގައި މައިގަނޑު   މޭޔަރ
ގިނަ  މަގުމަތީގެ  ގެންދިއުމުން  މިގޮތަށް  މިކަން  ވިދާޅުވިއެވެ.  މޭޔަރ  ކަމުގައި  ހިމަނާފައިވާކަންކަން  ޤަވާއިދުގައިވެސް   ގޮތެއްގައިވާނީ 

ށް ހައްލު ލިިބގެންދާނެކަންވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން މިކަން ފާސްވެގެން ދިއުމުން އުސޫލާއި ކަންކަމަ
 އެއްގޮތަށް މިކަން އިޢުލާން ކުރެވިގެން ދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

 ވެ.މިކަން މި އިންގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެކައުންސިލަރ އައިފާސް 
ަބދަލުގައި "ތަޢާރަފް ކުރުން"  "އުފައްދާ" ކިޔުމުގެ  މާލޭގެ ޓްރެފިކް ވ ޑްން  ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި  ނާޒިމާ  ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް 

ލުން މިގޮތަށް އިނުން ރީތިކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޓްރެފިކް ވ ޑްން މި ނަމުގެ ަބދަލުގައި މަގުމަތީ ސަރުދާރު ނަމަށް ަބދަލުކޮށް
  ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި "ޕާރކް ކުރަނީ ރަނގަޅަށްތ  ބެލުން" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރަން ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ރުމަށް އަދި އެ ނަން އެގޮތަށް ަބދަލުކުކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މަގުފާރަވެރިން މިނަން ކިހިނެތް ވަނެތ  އެއްސެވިއެވެ.  
 ފެންނަ ކަމުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ޓްރެފިކް ވ ޑަންގެ އުޞޫލުގެ ނަމަށް އިސްލާޙުގެނެސް މަގުފާރަވެރިންގެ   32އެގޮތުން  
ންގުމުގެ އުޞޫލުގެ ތަޢާރަފުގައިވާ ޤާނޫނުގައި ހަވާލާދޭންޖެހޭ ނަމަށް ަބދަލުކޮށް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މަގު ފާރަވެރިން ތަޢާރަފުކޮށް ހި

އުޞޫލުގެ   އިސްލާހުކޮށް،  ކުރެވޭނީ   5ަބއި  ޕާރކު  ޒ ންތަކުގައި  ޕާކިންގ  ހަދާ  ކައުންސިލުން  "ސިޓީ  ގައިވާ  )ބ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
" ޗެކުކުރުން ރަނގަޅަށްތ  ނީކުރަ ޕާރކު ގައިޒ ންތަކު  ޕާކިންގ ހަދާ ކައުންސިލުން  ސިޓީ"ރަނގަޅަށްތ  ޗެކުކުރުން" މިހެން އޮތް އޮތުން 

ކުޅަ  މިގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް މަގުފާރަވެރިން ނެގުމުގައި ޖޫނިއަރ މަގުފާރަވެރިން އަދި ސުޕަވައިޒަރ މަގުފާރަވެރިންގެ މަދުވެގެން ތިން ަބއި
 ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ، ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  އެއްަބޔަކީ އަންހެންޭބފުޅުންނަށް ވާންޖެހޭނެކަން ހިމެނުމާއެކު އުޞޫލް ފާސްކުރުމަށް

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4
 ނިންމުން. ފައްތިޔާތަކުން ނަގާ ފީ ރިވައިޒުކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  

ން މިކަމަކީ ކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައިވަ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން އަލުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުނީ ރައްޔިތުންގެ ކޮންސާރ
އިވެސް މޭޔަރ ތަކެއް މިކަމުގައި ހުރުމުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކައުންސިލްއަކީ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ކައުންސިލްއެއްވީމާކަމުގަ

ވެސް  ވިދާޅުވިއެވެ. ކަންކަން ފުރަތަމަވެސް ނިންމީ އަޑުއަހާފައިކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ފައްތިޔާތަކުން ނަގާ އަގުތަކަކީ މީގެ ކުރިން
 މިފަދަ ަބދަލުތަކެއް ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކޮށް  8ރުފިޔާ    10ނަމަމުންއައި އަގުތަކެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ަބއެއް ބަދަލުތައް  

 ވެ. ވާނީ ގެނެވިފައިކަން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަަބަބކީ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ކޮންސާރންތަކެއް އައިސްފައިވާތީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެ
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ކަމެއްކަމަށާއި، އުޅަނދުތައް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުންވެސް  ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވީ، މިއީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ކުދި އަގުތަކެއް ހުރި  
ވަރަށްގިނަ  ކުރުމުން  އަގުޮބޑު  އެފަރާތްތަކުން  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ބޭނުންނުވާކަމުގައި  ާބއްވަން  ފައްތިޔާ  ކުޑައަގެއް   މިހާ 

މާޮބ  ޝަކުވާވަނީ އަގު  ފައްތިޔާތަކުގެ  ސަަބަބކީ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ސަރުކާރުން ލިިބފައިކަން  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ޮބޑުވުންނޫން  ޑަށް 
ކުރިމަތިވާކަން  އުނދަގޫތަކެއް  ދަތި  ވަރަށްޮބޑަށް  އާއްމުރައްޔިތުންނަށް  ކުރުމުން  މިކަންވެސް  ދަނޑިވަޅެއްގައި  ޮބޑުކުރި  ޖީ.އެސް.ޓީ 

ން އަޑުއަހާނެތީ މިކަން ކޮންމެސް ވަރަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެ އަޑުނާހާނެ ކަމަށާއި، ސިޓީކައުންސިލުން މިކަ
 ރިވައިސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމުން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ހަގަކުރެއްވި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޒަމީރުވެސް ފާ
ފާސްކުރުމަށް ކަންކަން   ަބދަލާއިއެކު  ގެންނެވި  މޭޔަރ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އައިކަން  ފަރާތުން  ރައްޔިތުންގެ  ގިނައިން  ވަރަށް 

 ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ.
އްވާ މިހާރު ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކކުރެއްވި ގޮތުގައި އެޭބފުޅާއަށްވެސް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޝަކުވާ އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަ

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. 
 ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ލ ޑިންގ އެންޑް އަންލ ޑިންގ އަށް ކުރިން ނަގާއގު ނޭންގޭ ކަމަށާއި ކުރީގެ އަގު

ހަގަ ވާކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މޭޔަރ އިތުރަށް އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވިއެވެ. ުބނެލަދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ޮބޑުކަން ފާ
ތްތަކުގެ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިފަދަ ކަންކަމުގެ އަގު ޮބޑުވުމާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެފަރާތްތަކުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަ

 ރާނީ ހަމަ ރައްތިތުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަގުވެސް ޮބޑުކުރާނެކަމަށާއި ހުރިހާ އިފެކްޓެއް ކު
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަޅުތެރެއިން އެކިއެކި ކަންކަމަށް ނަގާ އަގުތައް   78އެގޮތުން،  

ކުޑަކުރުމާއެކު މިއަދުގެ   20ދި ވިލިމާލޭގެ އަގުތައް %ރިވައިޒުކޮށް މިއަދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލޭގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގާ އަގުތައް އަ
އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އައު އަގުތައް ފާސްކުރުމަށް  

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެއިއްތިފާޤުން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 
ށް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވީ، އަލުފާނުގެ ހާދިސާގައި މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިިބގެން މިދިޔަ ދެރައަކީ ވަރަ

ވިއެވެ. ޮބޑަށް ކަންޮބޑުވާކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެންވެސް އުޅެމުން މިދަނީ އެކަމުގައިކަން ފާހަގަކުރެއް
ލެއް އަދި ހުރިހާ ޭބފުޅުންވެސް ކޮށްދެއްވާ ކަންކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އުއްމީދަކީ ދާއިމީ ބ ހިޔާވަހިކަމަކާއި، ހައް 

ގޫ ކަމަށާއި އެ  ލިިބގެން ދިއުން ކަމުގައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު ލިިބފައިވާ ވަގުތީ ހިޔާއިން މަސައްކަތަށް އަންނަން ވަރަށް އުނދަ
 ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ދުވަސް ނަގާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އަޅިއަށްވެފައިވާކަމުގެ އަނދާ  އަންނައުނެއް  މުދަލަކާއި  ހުރިހާ  އެފަރާތްތަކުގެ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ނާޒިމާ  މަރިޔަމް   ކައުންސިލަރ 
ކެތި ސްނަގައިގެން އެފަރާތްތަކަށް އަންނައުނު ފަދަ ޑެއިލީ ޭބސިސްއަށް ޭބނުންވަނޭ ފަދަ ތަ މަޢުލޫމާތު ލިިބފައިވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން އި

 ހ ދުމަށް އާއްމުޚިދުމަތްތަކައި ެބހޭަބއިގައި ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
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ވެ. މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމާއިމެދުވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި މިއީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެ 
ރ ޔަ އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާއިދުގައިވެސް އޮންނަ ގޮތަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާކަމުގައި މޭ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ގޮތުގައި   ފާހަގަކުރެއްވި  ރަމީޒު  ކަމަށާއި ނަމަވެސްމަރިޔަމް ނާޒިމާ  ކައުންސިލަރ  ވާހަކައެއް  ވަރަށް ރަނގަޅު  ވާހަކައަކީ    ދެއްކެވި 

 މުހިންމުކަން ފަންޑްރައިސިންގ އިވެންޓެއް ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދިޔަސް އެހެން ސިފައެއްގައި ނަމަވެސް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދުން
 ވިދާޅުވިއެވެ.

މަ ދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވީ، ނިމި ދިޔަ ހަފްތާ ަބންދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު މިސްކިތު އިވެންޓަކީ ވަރަށް ފުރިހަ
އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ކުރިއަށް   ހުރިހާ އެންމެގެ އެއްާބރުލުން މިކަމުގައި ލިިބ ފުރިހަމައިވެންޓެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  

  ގެންދެވުނު ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންވެސް ޮބޑު ތަރުހީެބއް ލިިބފައިވާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 

  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 އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 04 ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު   ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  05 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 

 06 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 07 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 09 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 10  މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލަރ

 13 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 14 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ   ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 02 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު )ސަލާމް(ކައުންސިލަރ 

 03 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  )ސަލާމް( ކައުންސިލަރ

 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 ޖެނުއަރީ 11

 15 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލާ ސުލްތާނާ ހަމީދު  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ 

 02 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ  އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


