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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    85  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ޖެނުއަރީ CRJ-04/202023/85 : 18 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    84ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022ޖަނަވަރީ    11 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

އިންވެގެން    358މާލޭގެ   ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގާއި   / ވިލާގޭސް  ފަރާތު  ދެކުނު  މާލޭ  ކޮށީގައި،  ނަންަބރު   7ހުރި  ނަންަބރު 
ފާޚާނާަބރީގައި ހިންގަމުންދާ " ކެފޭ ތާސީރު" ަބދި ގެއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭސް ފުޅި ގުދަންކޮށްފައި ހުންނަ ތަނަކާ އިންވެގެން  
އް  ހުންނަ ަބދިގެއެއްކަމުން، ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާއެއް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ިބރު އޮތަތީވެ މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ

 ނިންމުން.  
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .4

  ކައުންސިލުގެ   މަސައްކަތަށް  ކުރުމުގެ  ތަޢާރަފް  ވިލިމާލޭގައި  ހިދުމަތް  ަބހުގެ  ގެ(އާރުޓީއެލް)   ލިންކް  ޓްރާންސްޕ ޓް  ރާއްޖެ
  ގުޅޭ ނުދިނުމާ އެއްާބރުލުން

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.   .5
 އިތުރު މައްސަލަ 
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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    84  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ޖަނަވަރީ     11 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    84ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ    11

 11އް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    84ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ  

 އިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑަ

  ނަންބަރު   7  ހުރި   އިންވެގެން   ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި /    ވިލާގޭސް   ފަރާތު  ދެކުނު   މާލޭ ،  ކޮށީގައި   ނަންބަރު   358  މާލޭގެ .3

  ހުންނަ   އިންވެގެން   ތަނަކާ   ހުންނަ   ގުދަންކޮށްފައި   ފުޅި   ގޭސް   އަދަދެއްގެ   ގިނަ   ގެއަކީ   ބަދި "  ތާސީރު   ކެފޭ "    ހިންގަމުންދާ   ފާޚާނާބަރީގައި 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މިކަމާމެދު   އޮތަތީވެ   ބިރު   ކަމުގެ   ހިނގާފާނެ   ހާދިޘާއެއް   އަލިފާނުގެ   ނުރައްކާތެރި ، ބަދިގެއެއްކަމުން 

 

 ނީލަން  ކުރިން  ދުވަސްކޮޅެއް  ކުޑަ  އޭގެ  ކަމަށާއި  ހިނގާފައިވާ  ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  ނުރައްކާތެރި  ަބދިގޭގައި  ކެފޭއެއްގެ  ފަހުންވެސް  ދާދި

 ށާއިކަމަ  ހިނގާފައިވާ  ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  ޮބޑު  ްބލޮކްގައިވެސް  އެކޮމެޑޭޝަން  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްގެ  ރ ވެ  އަލިފާން  ފިހާރައިގައި
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  ގޭސް   މ ލްޑިވް  ވިލާގޭސް   ޖެހިގެން  އާ  ކެފޭ  މި   އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ގޮވި   ހިފާ  އަލިފާން  ފުޅިތަކުގައި  ގޭސް  ދުވަހުވެސް  އެ

 ހާދިސާއެއް  އަލިފާނުގެ  އެތަނުގައި  އަދި   ފެންނާތީ  އޮތްކަމަށް  ިބރު  ކަމުގެ   ދިވާމެދާނެ  ކަމެއް  ހުންނާތީވެ  ޖެހިގެން   ތަނަކާ  މިހުރިހާ

 ގިނަ  ވަރަށް ޤާނޫނީ މިކަމަކީ. ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ލިބިގެންދާނެ ގެއްލުމެއް ޮބޑު މިންވަރުގެ ނޭނގޭ ކުރަންވެސް އަންދާޒާ ހިނގައިފިނަމަ

 ހިންގުމަށް  ކުރެވި  އެގްރިމެންޓު  ހިސާުބގައި  2010  ހިންގަން  ޓޮއިލެޓް  ޕޭ   އެއީ  ިބން  އެ  ކަމުން  މައްސަލައެއް  ހިނގާފައިވާ  މަރުހަލާތަކެއް

  އެއްކޮޅަށްވެސް  ކައުންސިލާ  ގޮސް  ކ ޓަށް  ކައުންސިލުން  ނިންމާ  ނަގަން  އެތަން  ޚިލާފްވެގެން  އެގްރިމެންޓާ  ޕޭޓޮއިލެޓް  ނަމަވެސް  ދެވުނު

 މައްސަލަ  ކ ޓަށް  ދަށު  ވަނީ  ފަރާތުން  އެ  ދިއުމުން  ހުސްކުރަން  އެތަން  ފަހުންވެސް   ވަރަށް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް   ކަމެއް  ނިމިފައިވާ  މައްސަލަ

. ވިދާޅުވިއެވެ  މަށްކަ  ނެރެދީފައިނުވާ  އަމުރު   ވަގުތީ  ކ ޓުން  އެދުނުނަމަވެސް  ނެރެދިނުމަށް  ދެކޮޅަށް  ކައުންސިލާ  އަމުރެއް  ވަގުތީ  ހުށަހަޅާ

 އެޖެންޑާގައި  މިއަދު  ނަމަވެސް.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ހިނގާ  މައްސަލަ  ހައިކ ޓުގައި  ގޮސްފައިކަމަށާއި  ހައިކ ޓަށް  ވަނީ  ފަރާތުން  އެ

 އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ފެންނާތީކަމަށް  ކަމަށް  އަޅަންޖެހޭނެ  ފިޔަވަޅެއް  ހާލަތަކުން  ނުރައްކާތެރި  ދިމާވެދާނެ  ޢާއްމުން  ހިމަނާފައިވަނީ

 ފެންނާތީ  ކަމަށް  ނަގަންޖެހޭ  އެތަނުން  ކެފޭ  ހިންގާ  އެތަނުގައި  އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކަމެއް  އަޅަންޖެހޭ  ފިޔަވަޅު  މިކަމަކީ

 .ހުޅުވާލެއްވިއެވެ ަބހުސަށް  ނިންމާދިނުމަށް ގޮތެއް އެކަމަށް

 ކަމަށާއި  އެޅުން  ފިޔަވަޅު  ކުރިން  ވުމުގެ  ކަމެއް  އޮންނަނީ  ކަންކަމުގައި  ވިދާޅުވީ   ޝުޖާއު  އިްބރާޙިމް  ސިލަރކައުން  ފުރުޞަތުގައި  ލިުބނު

 ހުރިހާ  ހުންނަ  ޖެހިގެން  އަސަރު  އޭގެ  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ހިނގުމުން  ހާދިސާތައް  އަލިފާނުގެ  ކަމަށާއި  ތަނެއް  ތޮއްޖެހިފައިވާ  އަކީ  މާލޭ

 ފަރާތްތައް  އެ  ފަހަރަށް  ގިނަ  ހިނގުމުން  ހާދިސާތައް  ނުރައްކާތެރި  މިކަހަލަ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ފ ރާ  އަސަރު  އޭގެ  ތަކަށްވެސް  ގެ

 ކަންކަން  ހުންނަ  ނުރައްކާތެރިކޮށް  މިހެން  ވާންޖެހޭނީ  ވިސްނުމަކަށް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  މަގުމަތިވެފައި  އޮންނަނީ

  ގޭސް   އިންނަނީ  ޖެހިގެން  އާއި  ކެފޭ  ތާސީރު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ވުން  ަބޔަކަށް  އެޅޭ  ފިޔަވަޅު  ދޭތެރޭ  އެކަމާ  ކުރިން  ދިމާވުމުގެ  ކަމެއް

 ފިޔަވަޅު  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ހިނގާފާނެ  ހާދިސާއެއް  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ތަނެއް  ަބހައްޓާ   ގުދަންކޮށް  ނުވަތަ  ވިއްކާ

 އެކަން  ކަމަށާއި  ނެރުން  އެތަނުން  އޮންނާނީ   ޚިލާފްވުމުން  އެގްރިމެންޓާ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ދެކޭ  ކަމަށް  މުޙިއްމުކަމެއް  އެއީ  އެޅުން

 އެހެންކަމުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކުރުން  ކަން  އެހީގައި  އިދާރާތަކުގެ  ތަންފީޒީ  އޮންނާނީ  ދެން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އެގޮތަށް  އޮންނާންވާނީ

 މިކަންޮބޑުވުން  ލިޔެ   މިނިސްޓްރީއަށް  ޑިފެންސް   އަދި   ޕޮލިހަށް  ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށް   ނުނަގައިފި  ކަމަށާއި  ނަގަން  އެތަނުން  ޖެހޭނީ  ކެފޭ  އެ

 ކަމަށާއި   ފައިާބތިލްކޮށް  އޮތީ  ތެރޭ  މަސް  ޖުލައި  އެއްަބސްވުންވެސް  ހަދާފައިވާ  ފަރާތާއެކު  އެ.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ފެންނަ  ހިއްޞާކުރުމަށް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ނުވާނެ ކުރެވިގެން ވިޔަފާރި އެތަނުފައި މަތީން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބާތިލްކޮށްފައިވާ އެހެންކަމުން
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 ކަށަވަރުކުރުމަކީ   ރައްކާތެރިކަން  ރައްޔިތުންގެ  ސިޓީގެ  މާލޭ   ވިދާޅުވީ  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ޝުޖާއުގެ  ކައުންސިލަރ   މޭޔަރ  ޑެޕިއުޓީ

 އެކަމަށް  ކުރިން  ދިމާވުމުގެ  ކަމެއް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ކަމެއް  އޮތް  މަތިކޮށްފައި  ޤާނޫނުންވެސް  މައްޗަށް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާޅޭ

 ހިތާމަ   އޭގެ  ހާދިސާތަކަކީ  އަލިފާނުގެ  މިދިޔަ  ހިނގާ  ފަހުން.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމުގައި  ކަމެއް  ކުރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  އެޅުމަކީ  ފިޔަވަޅުބ 

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ކަމެއް ހާދިސާތަކެއް ދިޔަ ލިބިގެން ޮބޑަށް ވަރަށް ގެއްލުންވެސް ޮބޑަށް ވަރަށް

 

 ދިޔަ   ހިނގާ  ފަހުން  ދާދި  ކަމަށާއި  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ހުށަހެޅުމަށް  ޝުޖާއުގެ  ކައުންސިލަރ   ވިދާޅުވީ  ޟަމީރު   އަހުމަދު  ކައުންސިލަރ

 އަލިފާން   ތަނުގައި  މުޅި  ނަމަ  ޖެހުނު  އުތުރުން  ހުޅަނގު  ކަމަށާއި  ނަސީުބ  އެއީ  ކަން  ޖެހުނު  އުތުރުން  އިރު   ވައި  ހާދުސާގައި  އަލިފާނުގެ

 ނޫންނަމަ   ދޮގު  މައުލޫމާތު  އެއީ  ޝެޑް  ފިއުލް  ހުރި  ކައިރީ  އައިޖީއެމްއެޗް  މިހާރު.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  ކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  ހިފުމަކީ

 ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ގެންގުޅުމުގެ  ޕެޓްރ ލް  މާލޭގެ  ނަމަވެސް  އެންގި  ނަގަން  އެތަނުން  ޝެޑް  އެ   ދީ  ޖާގައެއް  ވިލެޖުން  އިންޑަސްޓްރިއަލް

 .ވިދާޅުވިއެވެ ކަމަށް ހުރި އެތަން

 

 ހިންގަމުންދާ  ފާޚާނާަބރީގައި  ނަންަބރު  7  ހުރި  އިންވެގެން  ޮބޑުތަކުރުފާނުމަގާއި/    ވިލާގޭސް  ފަރާތު  ދެކުނު  މާލޭ  ،ކޮށީގައި  ނަންަބރު  358

އަންގަންޖެހޭ ހުރިހާ އެންގެނުންތައް އަންގާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް   ގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވާ އެތަނުން އެތަން ނެގުމަށް  "ތާސީރު  ކެފޭ"  

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

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. ފާޤުންއިއްތި

 

  ކައުންސިލުގެ   މަސައްކަތަށް   ކުރުމުގެ   ތަޢާރަފް   ވިލިމާލޭގައި   ހިދުމަތް   ބަހުގެ   ގެ ( އާރުޓީއެލް)   ލިންކް   ޓްރާންސްޕ ޓް   ރާއްޖެ  .4

 (    އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. )    ގުޅޭ   ނުދިނުމާ   އެއްބާރުލުން 

 

ވިދާޅުވީ މިއީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ވިލިމާލޭގެ ަބގީގެ މައްސަލައިގައި ތަޢާރަފް ދެއްވަމުން މޭޔަރ  

ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށް ަބގީތައް ހ ދައި އޮޕަރޭޓްކޮށްގެން   63ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު  

ދާޅުވިއެވެ. ަބގީތައް ގެނައުމުގެ ކަންކަންވެސް ވަރަށް ާބރަށް ކުރިއަށް ދާ ދުއްވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވާފައި ވާ ކަމަށް ވި
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ދާޅުވިއެވެ. ކަމަށާއި މިމަހުގެ ފަހު ކޮޅު ހުރިހާ ަބގީތައް ލިިބ މިއަންނަ ހަފްތާތެރޭ މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވި

ތަށް ޚިޔާލް ހ ދައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން ޭބނުންވަނީ ގޭގެ ކައިރިއަށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮ

ަބލިމީހުންނަށް އުފުލޭނެ ނިޒާމެއް   ގޮސް ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށާއި ރޫޓުގެ އިތުރަށް ގޭގެ ކައިރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުއެވެ. އަދި 

ަބލިމީހުން ދަންނަވާފައިވާތީ  ކަމަށް  ވާނެ  އުފުލޭނެ ހުންނަން  މުދާ  ވިދާޅުވިއެވެ.ލަގެޖާއި  ކަމަށް  ހިމެނިފައިވާނެ  ަބގީއެއް  ޚާއްޞަ  ނަށް 

 ަބގީއެއްވެސް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ އޭގެ ދެ ަބގީ އެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންނަނީ ހަތަރު ސީޓު އަދި ހަ 

އްޖެ ނަމަ ާބރަ މީހުންގެ އެއް ަބގީ ޖުމްލަކޮށް ދިހަ ަބގީ ގެންނަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސީޓުގެ ަބގީ ތަކަކާއި ޮބޑު ގުރޫޕެއް އަރަން ޭބނުންވެ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ރޫހާ މަފްހޫމާ އެއް ގޮތަށް ވަރަށް ރަނގަޚަށް އަދި ޓްރާންސްޕ ޓު މިނިސްޓްރީގެ ވެސް މަޝްވަރާއާއެކު ލިޔުމުން 

 ވިދާޅުވިއެވެ. ފެުބރުއަރީ ކުރީ ކޮޅު އިރާދަ ކުރެއްވުއްޔާ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭވަރު ވާނެ ހުއްދައާއެވެސް އެކު މިކަން ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް

ދިޔަކަމަށް  ލިިބގެން  ޚަަބރު  ކަމުގެ  އުޅޭ  ދުއްވަން  ަބސް  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން  ނޫސްތަނުން  ކުއްލިއަކަށް  އޮށްވާ  މިހެން  ކަމަށާއި 

ންސިލާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި ސަރުކާރުންކުއްލި ޑިސިޝަނެއް ވިދާޅުވިއެވެ.ވަރަށް ރަގަނޅަށް މިކަން ހަމެޖެހެނިކޮށް ކައު

 ނަގާ ަބސް ދުއްވަން އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލާމަރުކަޒުކޮށް ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ މިއީ ކޮންމެހެންވެސް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އިދާރީ ދާއިރާތަށް  

އް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕަްބލިކް ޓްރާންސްޕ ޓު ދިނުމަކީ ރަށެއްގެ ކައުންސިލަށް ނޫނީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ ދަށުގައި އޮންނަ ކަމެ

ން ދަރުކާރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސް ތެރޭގައި އޮތްކަމެއް ކައުންސިލަށް އެނގުމަކާ ނުލާ މި ފެންނަނީ ނޫސްތަކު

ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޔަކޫ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ތަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީ ސީދާ ސަރުކާރު ހިއްޞާވާ ކުންފުންޏަކުން 

 ޤާނޫނުން އިސްވެ އޮވެ ސަރުކާރުން ރާވައިގެ ކުރާ ކަންތައްތައް ކަމަށާއި މި ގޮތަށް މިކަންކަން ކުރުން ހުއްޓާލާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް 

ކަންތައް  ހިމެނޭ  އިހުތިޞާސްގައި  ކައުންސިލްގެ  ފަހިކޮށްދީ  މަގު  ގޮތަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ  އެންމެ  ާބރުތައް  ދީފައިވާ 

 ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޔަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ދެރަ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަަބދުވެސް ކަންތައްތައްބ ކުރަމުން މި ދަނީ މިއުޞޫލުން ޑެޕިއުޓީ މޭ

އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިއުލާންކޮށްގެން ަބޔަކު ހ ދާ އެފަރާތާ ހަވާލުކުރުމުން ކުއްލިއަކަށް ޮބޑެތި ަބސްތަކެއް ސަރުކާރުން ވިލިމާލެ  

 ވުން ަބލައި ނުގަންނަ ކަމަށާއި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންވެސް އެ ގޮތް ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެރުވި އެރު
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މިނިސްޓަރ ނަހުލާވެސް ވިލިމާލޭގައި ސަރުކާރުން މި ޖަހާ ސަކަރާތް ޖަހަން ބޭނުން ނުވާ ކައުންސިލަރ އިްބރާޙިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ  

ލުން ނިންމަވާފަ އޮތް ގޮތައް ކުރިއަށް ދާން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް ަބއްދަލު ކަމަށާއި ނަހުލާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ކައުންސި

މަތް ކުރިއިރު އެޭބފުޅުން އެންިބއުލެންސް އެއް ނެތި ަބރ ގައި މީހުން އުފުލާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި ަބގީގެ ޚިދު

އަށް ނުގެންދެވުމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުން އެދުނު ކަމަށް ދެމުންދިޔަ ފަރާތަށް އެކަން ކުރި 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލެވެލްގައި  ލ ކަލް  ކައުންސިލްތައް  ލ ކަލް  ހޮވާފައިވާ  ވ ޓުން  ސީދާ  ރައްޔިތުންގެ  ވިދާޅުވީ  ފާތިހު  ސައިފް  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ 

ޚިދުމަތްތަ ނިގުޅައިގަނެގެން ސަރުކާރު މުނިސިޕަލް  އެާބރު  ކައުންސިލްތަކުގެ  މިހާރު  ކަމަށާއި  ދީފައިވާ  ާބރު  އިޚުތިޔާރާ  ހިންގުމުގެ  އް 

ކަމަށް  އަން  ކުރަމުން  ކަންތައްތައް  ކުންފުނިތަކުން  ނެތް  ގުޅުމެއް  ރައްޔިތުންނާއެއްވެސް  ވަދެގެން  ކުންފުނިތައް  ހިއްޞާވާ 

ގޮސް   ގާތަށް  ހުށަހަޅައިގެން  ވިދާޅުވިއެވެ.ރައްޔިތުން  ޕްރޮޕ ސަލްއާއެއްޗެހި  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ވ ޓުން މުނިސިޕަލް  ސީދާ  ރައްޔިތުންގެ 

މިގޮތަށް   ކައުންސިލްތަކަށް މީހުން އިންތިހާުބވެފައިވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ން ކުރައްވާ ޭބފުޅެއް އަދި ބ ޑެއް އޮވެގެން ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ާބރު އޮންނަ އޮތުން އޮޅާލާ ރައީސް އައްޔަ

ސަރުކާރުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ހަވާލުވެވަޑައިނުގެންނެވޭނެ  މަސައްކަތަކާ  ގެއްލޭގޮތަށް  އެއްކޮށް  ތަކުގެ  ކައުންސިލް  ގޮތަށް  ކެނޑޭ 

 ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ކައުންސިލަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ާބރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ

ރައީސްގެ ކެންޕެއިން އަށް މާލޭގެ ދުއްވަން   ދަށުން ލިޭބ ާބރުތައް ރައީސް އެމް.ޑީ.އާ ކުންފުނިތައް ދޫނުކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ށް ގެންގޮސްގެން ކަންކަން ވާކަން ދެއްކުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ރައީސްގެ ވެރިކަމުގައި މާލޭގެ ގެނެއްސަ ހުރި ަބސްތަކެއް ވިލިމާލެއަ

އަށް ރައްޔިތުންނަށް އަޅާ ނުލާކަން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލުން ކުރި 

  ވިދާޅުވިއެވެ. ދިއުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށް

ރުކަޒީ ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ޟަމީރު ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެޭބފުޅުންގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ކިޔަމުން އައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލާމަ

ނެއް މުވައްސަސާއަކުން ނިޒާމް ނޭގެނީ އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު ސ ލިހަށް ކަމަށާއި ކ ލިޝަނެއްގެ ދަށުވެގެން ގޮސް އެއް މުވައްސަސާއަކުން އަ

ސް  ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްވެސް އިްބރާހިމް މުޙައްމަދު ސ ލިހަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްކަމެއްވެ

ށް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިޥާ ނުވެގެން މިއުޅެނީ ސަރުކާރުން އެ ފުރުޞަތު ކައުންސިލަށް ނުދޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮ

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ފާ ކައުތިހު ވިދާކައުންސިލަރ ،މުޙައްމަދު ސައިފް  އަގެކިންސިލަށް ވަޅުވީ  މާ އިންފްލޭޓެޑް އްގަ  އެއަށްވުރެ  ހަދަން ދިން އެއްޗެއް  އި 

 ންޓްރެކްޓު ކުރެވުނު ކަމަށާއި ކައުންސިލު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އާރުޑީސީ އާ ކޮއަނަށް  ށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަޕްރައިސްގައި  

ން މަން ނިންގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަތް މަސް ދުވަހުއޭ ކިޔައި  ނީމަށް ހުރަސް އަޅަތުން އަތުލީ ކައުންސިލުން އެކަ އަ

ވެ. އެތަން އޮތް ދާޅުވިއެށް ވިކުވާ ވަރުގައި އެތަން އޮތް ކަމަހަލާދުން ބ ޘށް ފެންނާނެ ކަމަށާއި ލަ ލޭ ރައްޔިތުންނަުބނި މަގު އޮތް ގޮތް މާ 

ތަށް ކަމަށާއި ވާނީ ހަމަ މިގޮވެސް  ން ފެއްޓެވި ނަމައެކަގައި  .ސީން ވިލިމާލޭ.ޓީ.ސީ އެމްށާއިމައް ޭބއްވި ނަމަވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަގޮތަ

ވިދާޅުވިއެ ކަމަށް  ކުރާނެ  ކަން  ަބޔަށް  ދޫކޮށްލަވެ.  ަބއިކުޅަ  އަތް  މިކަން  ދ އިފިކައުންސިލުން  ކަދިޔާއްޔާ  ދާނެ  މިކަން  ގޮތަށް  މަށް  

 ދާޅުވިއެވެ. ވި

ޚިލާފަށް  ކައުންސިލުން  ،  އެހެންކަމުން ޤާނޫނާ  ލާމަރުކަޒީ  ގެންދިއުމަށާއި  ކުރިއަށް  ޚިދުމަތް  ަބގީގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ވިލިމާލޭގައި 

ވިލިމާލޭގައި ތަޢާރަފް   ހިދުމަތް  ަބހުގެ  ގެ(އާރުޓީއެލް)  ލިންކް  ޓްރާންސްޕ ޓް  ރާއްޖެކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ  އެމް.ޓީ.ސީސީން  

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ   ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް   ހުށަހެޅުނު  އެދި  ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލުގެ އެއްާބރުލުން ނުދިނުމަށް 

ޅުން ހުށަހެޅުއްވީ ކައުންސިލަރ ޢާދަމް ހުށަހެ  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  އަޣުލަިބއްޔަތުންޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ  

 ވެ.  ޢީދު ކުރެއްވިއެމް ޝުޖާއު ތާލަރ އިްބރާޙިންސިމަށް ކައުރަމީޒެވެ. މި ހުށަހެޅު

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.   .5

 ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި މަލޭގެ މަގުތައް ޤާނޫނީޮބޑުވުމުގެ އިތުރަށް    އަގު   ނީ މަގުގެވީ އަމީ މޭޔަރ ވިދާޅުރިޔާސަތުން  

އާ  ޮބޑީ    ރާ އެންމެ ޮބޑުލްޑަރ ކަމަށާއި އ ނަރގެ އިތުރަށް ރައްޔިތުން ރިޕްރެޒެންޓްކުހ ކްސްޓެ  އީ މެއިންއި ކައުންސިލް އެއޮންނަ ކަމަށާ

ންސިލުން ށް މިދާ މައްސަލައިގައި ކައުހެންކަމުން މިކަމުގައި ސްލ ކޮއެވެ. އެޅުވިށް ވިދާކަމަހާ ކަމެއް ހިނގަމުން ދާ  ށް އެ މަގުގެ ހުރިދިކޮޅައި

ޑު ތަކުލީފެއް ވިއެވެ. މިކަމުގެ ސަަބުބން ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ޮބކަމަށް ވިދާޅުޖެހޭ  ކޮށްލަންޝްވަރާމަތ   ކޮންގޮތަކަށްކްޓު ކުރާނީ  ރިއޭ

 އެވެ.  ވި ވިދާޅުށްކަމަލިެބމުންދާ 

ނަ މާލޭގެ މަގުތަކަށް މި ގެން ވެރިކޮށް ރައީސް ޔާމީން އަށް  މެދު   ލ ޔަރުންޅުވީ ރައީސް ޔާމިންގެދާްބރާޙިމް ޝުޖާއު ވިއުންސިލަރ އިކަ

ސް ޔާމީންގެ ލ ޔަރުންގެ ރައީމީން ވަރަށް ޮބޑަށް ކަންޮބޑުވާ ކަމަށާއި  ރައީސް ޔާ މިކަމުގައި  ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށާއިަބދަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން  

ދޭ  އެމަށް ން ތިއްެބވު ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދު ކަމަށާއި އުއްމީދާ އެކު ރައީސް ޔާމީން ދެއްވަނީ ރައްޔިތުފަރާތުން ލިުބނު މައުލޫމާތަކީ

ށް ރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަފަހު އަމީނީ މަގު ކު ށްތިހާުބ ކާމިޔާުބ ކުރުމަވަނަ އަހަރު އިން 2023ލުވެ ކަމާ ހަވާށާއި ވެރިމަކަ
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ށް  ރައްޔިތުންނަނީރެވެކަން ޤަޫބލް ކުމިދާޅުވިއެވެ.  ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވިތަށް އެ މަގު ޑިޒައިން  ދެއްވި ގޮ  ކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން އަންގައި ތާރަ

 ލް ކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އްގެ ގޮތުގައި ޤަޫބޖެއްސުން ކުރުމަށް ކުރާ ކަމެ

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

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 1 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 2 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

)އޮންލައިން( ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް 

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 04 ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމްއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު   ކައުންސިލަރ

 05 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ

 07 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  09 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ 

 10 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލަރ

 12 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 13 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ   ކައުންސިލަރ

 14 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ
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 3 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު (ކައުންސިލަރ ) ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

 4 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ( ދަތުރުފުޅެއްގައި ރަސްމީ) ކައުންސިލަރ 

 5 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ    ކައުންސިލަރ
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 2023 ޖެނުއަރީ 18

 # 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 


