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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    87  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 ފެުބރުވަރީ CRJ-04/202023/87 : 01 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 9:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    86ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022ޖަނަވަރީ    25 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

 ކަންކަން  ޘަޤާފީ  މަށާއިކުރު  މަސައްކަތް   ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުންނާއި  އިޖުތިމާއީ،  މެދުގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ
ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމާމެދު    ވެވޭ  ދެމެދު  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު.ގދ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލޭ،  ކުރުމަށް  ަބދަހި  ގުޅުން،  ދިރުވާ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ން  ކޮމެޓީ   ސަރވިސަސް   ވައިޓަލް   އެންޑް   ބިލްޑިންގ   ލޭންޑް  .4

 ިބން އަމިއްލަ ކުރުމުގެ އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ރިވިއުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން. 
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .  1

  އެއްވެސް   އެޖެންޑާއަށް.  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ  ފުރުޞަތު  އެ  ޭބނުންފުޅުނަމަ  ގެންނަން  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިއަދަށް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ނެތުމުން ގެންނަން އިސްލާހެއް

 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    86  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ޖަނަވަރީ     25 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    86ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ    25

 25ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

އްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާ  86ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023ޖަނަވަރީ  

 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3
،  ދިރުވާ   ކަންކަން   ޘަޤާފީ   ކުރުމަށާއި   މަސައްކަތް    ކުރަންޖެހޭ   ގޮތުން   އިޤްތިޞާދީ   ގޮތުންނާއި   އިޖުތިމާއީ ،  މެދުގައި   ކައުންސިލްތަކުގެ 

ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް    ވެވޭ   ދެމެދު   ކައުންސިލާއި   އަތޮޅު . ގދ   ކައުންސިލާއި   ސިޓީ   މާލޭ ،  ކުރުމަށް   ބަދަހި   ގުޅުން 
 ގޮތެއް ނިންމުން. 

އިއުތިރާޒެއް އޮތްތ  ބަލަން ޭބނުންވާތީ މިކަން ކައުންސިލް   މިކަހަލަ ފަހުމު ނާމާއެއްގައި ސޮއި ކުރުމާއި މެދު އެއްވެސް ޭބފުޅެއްގެ

ވިދާޅުވިއެވެ.   މޭޔަރ  ހުށަހެޅީކަމުގައި  މޭޔަރ ފްލ އަށް  ތަރުހީުބދޭކަމުގައި  ވަރަށްޮބޑަށް  މިކަންކަމަށް  ޤަވާއިދުގައިވެސް  ލާމަރުކަޒީ 

ގޮތު އިދާރީ  ގޮތުންނާއި  ފަންނީ  އަނެއްަބޔަކަށް  އެއްަބޔަކު  އަދި  އެހީތެރިކަން ވިދާޅުވިއެވެ.  ވެވޭނެ  ގޮތުންވެސް  އެހެނިހެން  އަދި  ން 

 އޮތްތ ެބލުން މިއީ މީގެ މައިގަނޑު އެއްޭބނުންކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފިރުސަތު

 ހުޅުވާލިއެވެ. 

ކުރިއަށް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ދެކޭކަން  ކަމެއްކަމުގައި  ރަނގަޅު  މިއީ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ނާޒިމާ  މަރިޔަމް  ކައުންސިލަރ 

 ޑީ.ސީ ގެއޮތްތަނުގައި ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލާ ކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ހ ދިދާނެކަމުގައި ދެކޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑަްބލިޔު.

 އެހީތެރިކަންވެސް ހ ދިދާނެކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.  
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މިމަސައްކަތް  ކިޔާދީ  ދާއިރާތައް  ގޮތަށް  އެވެއާނަސްއެއް  ޮބޑަށް  ވީހާވެސް  އިން  ޑިޕާޓްމަންޓް  މީޑިއާ  ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި  މޭޔަރ 

 ކުރައްވާނެކަން މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި   ރާއްޖޭގެ  އައިފާން ވިދާޅުވީ  އެކުވެސް މިފަދަ ފަހުމްނާމާތަކުގައި ސޮއިކުރެވި މިކަންކަން ކައުންސިލަރ  އެކި ކައުންސިލްތަކާއި 

މެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި އެގޮތުން މިކަމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތަންފީޒުކުރެވުން އެއީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް ޮބޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނޭ ކަ

 ތާއީދު ކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ކަންކަން   ޘަޤާފީ  ކުރުމަށާއި  މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ  ގޮތުން  އިޤްތިޞާދީ  ގޮތުންނާއި  އިޖުތިމާއީ  ،މެދުގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ  އެގޮތުން،

 އެދި ކުރުމަށް    ސޮއި  ފަހުމުނާމާގައި  ވެވޭ  ދެމެދު  ކައުންސިލާއި  އަތޮޅު.ގދ  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލޭ  ، ކުރުމަށް  ަބދަހި  ގުޅުން  ،ދިރުވާ

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

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކޮމެޓީން    ސަރވިސަސް   ވައިޓަލް   އެންޑް   ބިލްޑިންގ   ލޭންޑް  .4

 އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ރިވިއުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ބިން އަމިއްލަ ކުރުމުގެ  

ން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ިބން އަމިއްލަ ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ގޮތުން މިކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކު 

އެގޮތުން މިކަމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށާއި  ގެނައީކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އެދިލައްވަމުންދާތީ މިކަން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއަކަށް

އަދުގެ އަދި އަގަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލޭންޑް އެންޑް ިބލްޑިންގ ކޮމިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕ ޓެއް ހުށަހަޅާދެއްވުމަށް މި

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާކަން މޭޔަރ 

ވާ ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވީ މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕ ޓް އެސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދެފަރާތް ކަމުގައި

އަލީ ދީދީ އާއި ދެޭބފުޅުން ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވާނެކަންވިދާޅުވިއެވެ.   ިބލްޑިންގެ ޓެކްނިކަލް އަދި ލޭންޑް އެންޑް  އިސްމާޢީލް ޙަމީދު އަދި 

 ޭބފުޅުން ހިމަނައިގެން މިކަންކުރިއަށް ގެންދިޔަކަންވެސް އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރުން    70އަލީދީދީ ވިދާޅުވީ ިބން އަމިއްލަ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ނިންމެވީ  

 އަދި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕ ޓްގައިވާކަންކަން އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ޕާސެންޓްއަށް   70މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތަށް ކަންކުރުމުން    3ދެހާސް އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް ގަންނަންޏާ  

މިއލިއަން ރުފިޔާ ކުޑަވެގެން ގޮސްފިކަން ވިދާޅުވިއެވެ. ސުވާލެއް   2.15އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.  ކުޑަވާކަން އަލީދީދީގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ

 އޮތްނަމަ ކުރުމަށް ވިދާޅުވެ އަލިދީދީގެ ވާހަކަ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ. 
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ލިިބގެ  ރައްޔިތުންނަށް  ނިންމުމެއްކަމަށާއި  ރަނގަޅު  ވަރަށް  މިއީ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ސައީދާ  ޮބޑު ކައުންސިލަރ  ވަރަށް  ންދާނެ 

ރާތަކަށް ލުޔެއްކަންވެސް ސައީދާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިގޮތަށް ނިންމަވައިފިނަމަ ގެ އަމިއްލަ ކުރުމަށްފަހު އެފަރާތުގެ މިލްކެއް އެހެން ފަ

   އަތުލައިގެން ނުގެންދެވޭނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މިތަނަށްއަ ޕޭޕަރު  މި  ވިދާޅުވީ  ޒަމީރު  ފަސޭހަވާނެކަން ކައުންސިލަރ  ވަރަށް  ނަމަ  ގެނެވުނު  މިތަނަށް  އަގުތައްވެސް  ކުރީގެ  އިރު  އި 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭ، ީބ، ސީ ކެޓަގަރައިޒް ކުރެވުނު ގޮތް ކުޑަކޮށް ކިޔާލަދިނުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

  ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ކިޔާދެއްވިއެވެ. އަލިދީދީ މިކަން 

 އިތުރުން ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މަޖީދީ މަގާއިގުޅިގެން އެތެރޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ގ ޅިތައް ނެގޭނޭ އުސްމިން  އޭގެ

އެއްސެވިއެވެ.   ނެތްތ   ގޮތެއް  އެޕްލައިވޭތ  އެންގޭނޭ  ގެތެރަކަށްވެސް  އެ  އުސްމިން  ނެގޭ  ގެއަށް  އިންނަ  މަގުގައި  މަޖީދީ  އަދި 

 ވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް އިސްމާޢީލް ޖަވާުބދެއްވައި ތަފްސީލުކޮށްދެއްވިއެވެ. ސުވާލުކުރެއް

 ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވީ، މި ރިޕ ޓުގައި ވާގޮތަށް ފާސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރިޕ ޓުގައި އެގޮތުން،   ގުޅޭ  ަބދަލާ  ގެނެވުނު  އަގަށް  ގަނެވިއްކުމުގެ  ކުރުމާއި  އަމިއްލަ  ގ ތި  ަބންޑާރަ  ދޫކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި 

 70ވަރު %ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ހާއްޞަކޮށް ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މިން

އެއްސެވުމުން   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިކޮށް ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކަށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް    ކުޑަ

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަިބއްޔަތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި  10:15 މިހާ ހިސާުބން

 
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް 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 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ) ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ( ކައުންސިލަރ

 4 ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް ލްފާޟިލްއަ )  ސަލާމް (ކައުންސިލަރ 

 5 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 6 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 ފެުބރުވަރީ 01

 06 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 09 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު ކައުންސިލަރ

 11 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 12 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 14 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 


