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 330މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު :  •

 70ކޮންޓަރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު :  •

 200ބިދޭސ  މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:  •

 24ކޮންސަލްޓަންޓުން އަދިޓެކްނިކަލް އެހ ތެރިންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު:  •

 

 

 އަދި  ގެ މަޢުލޫމާތުންމުވައްޒަފު އިދާރ   ކައުންސިލްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކައުންސިލަރުންނާއި، *** މިބައި ފުރިހަމަ ކުރުމުގައި 
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 ގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓްރ  ހެދި ޢަދަދު މާލެސިޓ ގައި ރަށްވެހިވި މ ހުން 

 ޖުމްލަ ގެ ނިޔަލަށް މުޅި  2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ   01

 195 ޢަދަދު  ހެދުނު އަލަށް ރަޖިސްޓްރ  ރަށްވެހ ންގެ މާލޭގެ

 ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ކުދިން /  މ ހުން އަށް. ރ/  ގެއްލިގެން  ރަޖިސްޓްރ  ރަށްވެހ ންގެ މާލޭގެ
 ޢަދަދު  ރަޖިސްޓްރ ގެ ނިންމުނު

841 

 ޢަދަދު  ހެދުނު އަލަށް ރަޖިސްޓްރ  ފްލެޓް  މާލޭގެ
245 

 ނިންމުނު ކުރުމަށްފަހު އިތުރު ކުދިން/  މ ހުން އަށް. ރ/  ގެއްލިގެން  ރަޖިސްޓްރ  ފްލެޓް  މާލޭގެ
 ޢަދަދު  ރަޖިސްޓްރ ގެ 
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 ޢަދަދު  ހެދުނު  އަލަށް ސެޓްފިކެޓް  ރަށްވެހިވާ
700 

 ޢަދަދު  ހެދުނު ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތު/  ހަލާކުވެގެން/  ގެއްލިގެން  ސެޓްފިކެޓް  ރަށްވެހިވާ
229 

 ޢަދަދު  ހެދުނު އަލަށް( ދަފްތަރު ޔެލޯ ) ދަފްތަރު ޚާއްޞަ ސިޓ ގެ މާލޭ
73 

 14 ޢަދަދު  ހެދުނު  ސަބަބާކުރެ އެހެނިހެން /  ގެއްލިގެން ( ދަފްތަރު ޔެލޯ ) ދަފްތަރު ޚާއްޞަ ސިޓ ގެ މާލޭ
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4023 
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 އުނިކޮށްލެއްވުން އެދެން.  ފުޅުވެ ނުލައްވާނަމަ މިސަފްޙާށް ބޭނުންއްވުމަ *** ނޯޓް: މި ސަޕްހާ ހިމަނު

 )އަތޮޅު ތެރެއިން މާލެ ބަދަލުވި މ ހުންނާއެކު( މާލެސިޓ ގައި ރަށްވެހިވި މ ހުން 

 ގެ ނިޔަލަށް މުޅި ޖުމްލަ  2022 ޑިސެމްބަރ 31

 15947 ހެންވޭރު 

 11525 ގަލޮޅު 

 12344 މައްޗަންގޮޅި

 20622 މާފަންނު 

 6224 ހުޅުމާލެ

 3276 ވިލިމާލެ 

 9699 ދަފްތަރު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ިހންގި ކަުއންސިލުންއަހަރު  ވަނަ  2022

 

 18 )ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަން( 
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 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
ނަތ ޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

 * * * *   ހިތްފަސޭހަ މާލެއެއް 

%90 

 * * * * : ޕާކިންގް ޒޯންތައް ހެދުން 1ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : ބަސް ސްޓޮޕްތައް ހެދުން 2ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : މަގުތަށް މާކުކުރުން 3ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : ޕެއިޑް ޕާކިންގް އިތުރުކުރުން 4ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : ޕާކްތައް ތަރައްޤ ކޮށް ބެލެހެއްޓުން  4ސަބްއެކްޓިވިޓ   -

 * * * *   މަގުތައް މަރާމާތުކޮއް ބެލެހެއްޓުން: 5ސަބްއެކްޓިވިޓ   -

2 

 * * * *   ރައްޔިތުންނާ އަދި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ހޯދުން 

%100 

 * * * * : ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 1ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : ޤައުމ  ދިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުން 2ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 * * * * : އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން 3ސަބްއެކްޓިވިޓ   -  * * * * : ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކުރުން 3ސަބްއެކްޓިވިޓ   - 

 

 

 

 

 

 

 

 ނޯޓް: ކައުންސިލްގެ އަހަރ  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އެކްޓިވިޓ ތަކާއި )ހަރަކާތްތަކާއި( އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް  *** 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތ ޖާގެ ތަފްޞ ލް ޙާ  .7
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2022

 ކޯޑުގައިވާ "  ކުލި  ބަނދަރު"  ހިމަނުއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުގެ ސިޓ  މާލޭ އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަހަރަށް ވަނަ 2022 .1

)  ރ44,000,000.00 ކޯޑުގައި " ޚިދުމަތުގެ  ޖެޓ  މެދު  މާލޭ"  އުނިކޮށް (  ރުފިޔާ  ހަމިލިއަން ފަންސާސް )  ރ56,000,000.00

 .ކުރެވުނެވެޖެޓު ފާސް ބަ ކައުންސިލުގެ ސިޓ  މާލޭ އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް ވަނަ 2022 ،ހިމަނުއްވާ(  ރުފިޔާ  މިލިއަން ހަތަރު  ސާޅ ސް

 

 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް  2022
 ބިޔުރޯ  ކައުންސިލް •

 

 ގަލޮޅު ޕާކް ޑިޒައިން ކުރުން. )ނިމިފައި( :1ޙަރަކާތް  •

 : އޭ.އެޗް.ބ .ބ  ބަސް ސްޓޮޕް ޑިޒައިން ކުރުން )ނމިފައި(2ހަރާކާތް  •

 : ބ ޗް ވޮލ  ބޯލް ކޯްޓ ބަސް ސްޓޮޕް ޑިޒައިން ކުރުން. )ނިމިފައި(3ހަރަކާތް  •

 : އޭ.އެޗް.ބ .ބ  މ ޓިްނގ ހޯލް ޑިޒައިން ކުރުން )ކުރަމުން ދަނ (4ހަރަކާތް  •

 : ދެކުނު ކޮޅު )މޭރ  ބުރައުން ކުރިމަތި( ފެރ  ޓާމިނަްލ ޑިޒައިން ކުރުން )ކުރަމުންދަނ (5ހަރަކާތް  •

ބަރި ސްޓްރަކްޗަރ ޑިޒައިން ކުރުން. )ނިމިފައި އަދި އަމަލ  މަސައްކަތް ނާޚާގެ ބ ޗް ސަރަހައްދު ފާ: ވިލިމާލ6ޭހަރަކާތް  •

 ކުރިއަށް ދޭ.(

 : ކައުންސިލްގެ ހެޑް އޮފ ސް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ކުރުން. )ނިމިފައި( 7ހަރަކާތް  •

 ފައި: ވިލިމާލޭގެ މާރކެޓް ކޮޅި ޑިޒައިން ކޮށް އަމަލ  މަސައްކަތް ނިމ8ިހަރަކާތް  •

 : ވިލިމާލޭ ބ ޗް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ތަރައްގ  ކުރުން ) ކުރިއަށް ދަނ (9ހަރަކާތް  •

 ނިމިފައި  -މާކެޓް ލޯކަލް : ވިލިމާލ10ެހަރަކާތް  •

 ދަނ  ކުރެވެމުން އިމާރާތް ގައި ބ ޗް -ނިމިފައި ޑިޒައިން – ޑެވެލޮޕްމެންޓް ބ ޗް : ވިލިމާލ11ެހަރަކާތް:  •

 ނިމިފައި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް ލްޓަރޝެ ކެޓް : ވިލިވިލިމާލ12ެހަރަކާތް  •

 މިނިފައި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް -މާކެޓް ވިމެން : ވިލިމާލ13ެހަރަކާތް  •

 ނިމިފައި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް – ބިލްޑިންގް ޑ ޓަސް : ކޮމިއުނިޓ 14ހަރަކާތް  •

 ރިވިއުކުރަނ  ކުރުަމށްޓަކައި ބަދަލު ލޮކޭޝަން ޑިޒައިންގެ ކޮންސެޕްޓް ފުރަތަމަ– މާރކެޓް ފިޝް : ވިލިމާލ15ެހަރަކާތް  •

 ދަނ  ކުރިޔަށް – ޑިޒައިން ގެ މާކެޓް ލޯކަލް/މާކެޓް ފިޝް : މާލ16ެހަރަކާތް  •

 ނިމިފައި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް – ޕާކް : ގަލޮޅ17ުހަރަކާތް  •

 – ރ ލޮކޭޓްކުރުން ބްލޮކް ނާޚާފާ ގެ މިސްކިތުގެ ޡާނ  އަލް ބިން ޤާސިމް ޝެއިޚް އަލް މަސްޖިދު  : ހުޅުމާލ18ެހަރަކާތް  •

 ނިމިފައި ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް

 ނިމިފައި  ޑިޒައިން ކޮންސެޕްޓް – ރ ޑިޒައިން މައިދާން : ޖުމްހޫރ 19ހަރަކާތް  •
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 ދަނ  ކުރިޔަށް – ހައުސް ގާރޑް ޕާކް : ލޮނުޒިޔާރަތ20ްހަރަކާތް  •

  ނިމިފައި  -ބުރު ގަޑި : މާފަންނ21ުހަރަކާތް  •

 ނިމިފައި  ޑްރާފްޓް ފުރަތަމަ ކޮންސެޕްޓް ފަސާޑް – ސެންޓަރ އިސްލާމިކް  : ބޮޑުގ22ެހަރަކާތް  •

 ދަނ   ކުރިޔަށް – ޑިޒައިން ބިލްޑިންގް ސ .ސ .: އެމ23ްހަރަކާތް  •

 ދަނ  ކުރިޔަށް: ޑިޒައިން ޑެވްލޮޕްމެންޓް ބ ޗް : ހިއްމަފުށ24ިހަރަކާތް  •

 ފޯމް. 28ހޯދާލިބިަގތުމުގެ ފޯމް ހުށަހެޅިފައިވަނ  މައުލޫމާތު  •

 ފޯމްއަށް. 28މިކައުންސިލުން ޖަވާބު ދ ފައިވަނ   •

 76އަދަދު:  ރެއްވި ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުމޭޔަރ  •

 416 ވަކިވަކި ފަރުދުންނާ ބައްދަލުކުރެްއވި ޢަދަދު:  •

 180ބިޔުރޯގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ތަކުގެ ޢަދަދު:  •

 135ރަމަޝާންމަހު ބޭއްވުނު މަދަހަ ުމބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ަޢދަދު:  •

 295ރަމަޝާންމަހު ބޭއްވުނު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ޢަދަދު:  •

 33މައްސަލަ ތަކުގެ ޢަދަދު:  ގެ ނިޔަލަށް ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށްދާ 2022 •

 12ޢަދަދު:  ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެވަނަ އަހަރު  2022 •

 

 ކޮންސަލްޓަންޓް  ޕްލޭނިންގް  އަރބަން  * 

 .ފުރަތަމަ، ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގެ ރިވިޝަން ހެދުން -

ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކްއަކާ ، ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ގުޅ ފަޅު ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން، ޕޯޓް އޮޕްޝަނަކާއި އަދި ޕޯޓް އޮޕްޝަނަކާއި ނުލާ  -

 .އެކ  ތައްޔާރުކުރުން

  (ރ  ޑެވަލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ފޯ ޕަބްލިކް ހައުސިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކުރުން ) ސިނަމާލެ ފްލެޓްސް އޭރިއާ، މާލެ -

 .މާލެ ޕެޑަސްޓްރިއަން ރޯޑްސްގެ ލޭންޑް ސްކޭޕް ޑިޒައިން ތައްޔާރުކުރުން -

----  
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 * ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބިޔުލަރ  މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް 

 މާލެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް 

 1 އޮގަސްޓް 2022- 12 ނޮވެމްބަރ 2022

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

1237 866 371                                          

594 269 325         /        /          /                                      

17 16 01                                                               

88 75 13                                                     

185 184 01       /          /                           

99 69 30                                       

1232 940 292                                       

2778 1789 989                        

615 263 352                    

1018 539 479                        

0 0 0                          

                     
                                                          

 

262 210 52                                           

353 202 151         /        /          /                                       

29 23 6                                                                

93 78 15                                                      

7 7 0                          /                     /                                

490 348 142                                         

1072 552 520                       

453 109 344                          

606 301 305                        

0 0 0                          

210 143 67                                         
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 ޕާރކް ތަކާއި މައިޒާން ތައް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 0 01                                                                

4792 764 4028                          

1156 04 1152                                         

27 7 20                                                                 

0 0 0                                                              

0 0 0                          

1060 50 1010                                         

0 0 0                                                     

                     
                                        

 

07 0 07                                                             

27 0 27                                                                

3756 667 3089                          

343 0 343                                         

0 0 0                                                  

1 0 1                                                              

0 0 0                                                                 

0 0 0                                                           

460 0 460                                         

01 0 01                                                     

                                   

159 0 159                                                             

21 0 21                                                                

270 0 270                       

147 0 147                                           

05 0 05         /                         
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް މާލޭ ސިޓ  

 ބޭރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން   ދަތުރުގެ ބޭނުން 

 އިސްތަންބޫލް / ތުރުކ ވިލާތް  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  މޭޔަރ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

  މެނޭޖްމެންޓް ކޮންސަލްޓަންޓް  ޙަސަން ޒަރ ރު 

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް)ވަގުތ  އެސް.ޖ  ( އަޙުމަދު ޝަރ ފް 

 17.09.2021ތާރ ޚް:  12:00ނިންމި ގަޑި:  10.09.2021ތާރ ޚް: 23:15ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 

ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރެވުނު ތުރުކ  ވިލާތުގެ ބައެއް ސިޓ ތަކުގެ  •
 ދެފަރާތުގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރެވުނު •

 ދެ ކައުންސިލްގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު  •

 ނަތ ޖާ
 ސިސްޓަރ ސިޓ  ހެދުމާބެހޭގޮތުން ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވުނު  •
 ތަޖުރިބާކުރެވުނު މުނިސިޕަލް މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ގޮތް ޢަމަލ ގޮތުން ބަލައި  •

 ސިސްޓަރ ސިޓ  ހެދުމަށް އެއްބަސްވެވުނު.   •
 

ގައި ބަރިވެރިވުމަށް ލިބުނު  The Second Ordinary General Assembly Meeting of AGRICITIES ދަތުރުގެ ބޭނުން 

 ދައުވަތަކަށް 

 ތުރުކ ވިލާތް، ކޮންޔާ  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  ކައުންސިލަރ އަލްއުސްތާޒާ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލ  ސަލ މް 

  ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމ ޒް

  ކޮންސަލްޓެންޓް  މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރ ފް 

 30.05.2022ތާރ ޚް:  12:00ނިންމި ގަޑި:  23.05.2022ތާރ ޚް: 22:50ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 

ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެވުނު  •
 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވައްޓަފާޅިތައް ދެނެގަނެވުނު  •

 ގުޅުން ބަދަހިކުރެވުނު  •
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 ގޮތްތައް ދެނެގަނެވުނު އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ލިބި އެހ ތެރިކަން ލިބޭނެ  • ނަތ ޖާ

 

 ގައި ބައިވެރިވުމަށް   United Nations Oceans Conference 2022 ަަތުރުގެ ބޭނުން 

 ޕޯޗުގަލް، ލިސްބަން  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު

  ކޮންސަލްޓެންޓް  މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރ ފް 

 29.06.2022ތާރ ޚް:  07.40ނިންމި ގަޑި:  24.06.2022ތާރ ޚް: 09:15ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 

ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ބައްދަލުވުމުގައި މާލޭ ސިޓ  ތަމްސ ލްކުރެވުނު  •
 މައްސަލަތައް ދެނެގަނެވުނު ކަނޑުތަކަށް ދިމާވާ  •

 ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރެވުނު  •

 ކަނޑުތަކަށް ނުރައްކާވާ ކަންކަން ދެނެގަނެ ހުއްޓުވަން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް ފާހަގަކުރެވުނު  • ނަތ ޖާ

 

 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބިފައިވާ ދައުވަތަކަށް   World Cities Summit and WCS Mayors Forum 2022 ދަތުރުގެ ބޭނުން 

 ސިންގަޕޯ، މެރ ނާ ބޭ  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 

 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު

  ޑެޕިޔުޓ  މޭޔަރ ޢަހުމަދު ނަރ ޝް 

  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފާއިޒް މަރިޔަމް ނާޒިމާ 

  ކައުންސިލަރ އައިޝަތު ނާޒިމާ 

  ކައުންސިލަރ ސައ ދާ ރަޝާދު 

 05.08.2022ތާރ ޚް:  22:10ނިންމި ގަޑި:  30.07.2022ތާރ ޚް: 12:55ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 
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ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ސަމިޓްގައި މާލޭ ސިޓ  ތަމްސ ލްކުރެވުނު ދުނިޔޭގެ ސިޓ ތަކުގެ  •
 މާލޭ ސިޓ ގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ފުރުޞަތުތައް ހިއްސާކުރެވުނު  •

 އެހެން ސިޓ ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެވުނު  •

 މާލޭ ސިޓ  ރަސޤވެހި ޚިދުމަތް ތަރައްޤ ކުރުމުގައި އިތުރަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވުނު  • ނަތ ޖާ

 

 ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބިފައިވާ ދައުވަތަކަށް  INDRAJRATRA (Yenya Punhi) ދަތުރުގެ ބޭނުން 

 ނޭޕާލް، ކަތަމަންޑޫ  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 
 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  ކޮންސަލްޓެންޓް  މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރ ފް 

 13.09.2022ތާރ ޚް:  19:50ނިންމި ގަޑި:  07.09.2022ތާރ ޚް: 21:00ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 

ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ނޭޕާލްގައި ގެންގުޅޭ ވައްޓަފާޅ ތައް ދެނެގަނެވުނު  •
 ހިއްސާކުރެވުނު ނޭޕާލްގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅުންބަދަހިކޮށް މާލޭ ސިޓ ގެ ކަންކަން  •

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކަންކަމުގައި މާލޭ ސިޓ ގައި ކުރެވިދާނެ އިތުރު ކަންކަން ދެނެގަނެވުނު  • ނަތ ޖާ

 

ގައި  Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster and risk Reduction 2022 ދަތުރުގެ ބޭނުން 

 ބައިވެރިވުމަށް ލިބިފައިވާ ދައުވަތަކަށް 

 އޮސްޓްރޭލިއާ، ބިރިސްބަން  ދަތުރު ކުރިތަން 

 ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 
 ސޮއި މަޤާމް ނަން

  ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް

 23.09.2022ތާރ ޚް:  22:10ނިންމި ގަޑި:  15.09.2022ތާރ ޚް: 12:55ފެށިގަޑި:  ދަތުރުގެ ވަގުތު 

ދަތުރުން 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 ކަންތައްތައް 

 ކުއްލި ހާލަތާ މޫސުމ  ބަދަލުތަކުގެ ހާލަތުތައް ދެނެގަނެވުނު  •
 ކުއްލި ހާލަތާ މޫސުމ  ބަދަލުތަކުގައި އެލިދާނެ ކުއްލި ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަނެވުނު  •

 މާލޭ ސިޓ ގެ ކުއްލި ޙާލަތާ ކާރިސާތައް ހިއްސާކުރެވުނު. •

 ކާރިސާތަކާ ކުއްލި ޙާލަތާ ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގަނެވުނު  • ނަތ ޖާ
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 ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަން * 
 

   1206  -ފައިނަލް ކުރެވުނު ޕ .އޯގެ އަދަދު   .1

  222 -ބިޑް ކޮމިޓ އަށް ހުށަހެޅުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އަދަދު  .2

  105 -ބިޑް ކޮމިޓ ން ނިންމި މަސައްކަްތތަކުގެ އަދަދު   .3
 

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް. 
 އޮފ ހުގެ ސެކްޝަންތަކަށް ބޭުންނވާ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދައިދިނުން.  -1

 ކްޓްތަކަށް ބޭުނންވާ ތަކެއްޗާއި ވަސ ލަތް ހޯދައި ދިނުން. އަސާސ  ޚިދުމަތްތަކާއި އެކި ޕްރޮޖެ -2

 ލިޔެކިޔުމާއި ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދިނުން.  -3

 ބ ޗްތަކާއި ބަނދަރު މަރާމާތަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދައިދިުނން.  -4

 1206ހެދުނު ޕ .އޯގެ ޖުމްލަ އަދު:  -5

 

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭބައި * 

 ގްރޫޕްތަކުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

 މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތި މަރާމާތުކުރުން  ➢

 

 ލައިޓުގެ އަދަދު  މަގުގެ އަދަދު  ތަފްޞ ލް 
 1472 487 ހަރުކުރެވުނު ލައިޓް

 377 113 މަރާމާތް ކުރެވުނު ލައިޓް 

 542 179 ކައިރި ކަނޑާ ސަޕްލައި ވަޅުލުން

 1250 259 ޗައިނާއިން ހަދިޔާ ކުރި ލެޑް ލައިޑް ހަރުކުރުން

 125 ލާކުވެގެން ބަދަލުކުރެވުނު ބައްިތ ހޮޅިދަނޑިހަ
 5424 ލައިޓްގެ މަސައްކަތަށް ވަޅުލެވުނު ކޭބަލް )އަކަފޫޓު(

 

 މަގު މަރާމާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ➢

 

 ޢަދަދު  ތަފްޞ ލް 
 425 )ސަރަޙައްދު( މަރާމާތު ކުރެވުނު މަގު

 112 ހެދުނު ރޭންޕު 
ކާނުމަތި  335މަގެއްގެ  158 ވުނު ކާނުމަތި ބަދަލުކުރެ  

ގަޓަރު   15މަގެއްގެ  11 ވުނު ބަދަލުކުރެ ގަޓަރު  
 

 ކާނު ސާފުކުރުން، ކާނަށް ބޭސްއެޅުން އަދި ފޮގްކުރުން  ➢



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

27 

 ޢަދަދު  ތަފްޞ ލް 

 8109 ސާފުކުރެވުނު ކާނުގެ އަދަދު 

 42 މަދިރި ބޭސް އެޅުނު ކާނުގެ އަދަދު

 971 ފޮގްކުރެވުނު ބްލޮކްގެ އަދަދު 

 

 ސައިންބޯޑު  ހަރުކުރުމާއި، ގަސްކޮށުމުގެ މަސައްކަތްމަގުމަތ ގައި ޓްރެފިކްނިޝާންތައް ކުރެހުމާއި،  ➢

 

 ނިޝާން ކުރެހުނު އަދަދު  މަގު/ ސަރަހައްދުގެ އަދަދު  ޓްރެފިކް ނިޝާން 
 123 69 ޑަބަލްލައިން 

 107 17 ޒިބްރާކްރޮސް 

 330 32 ސްޕ ޑްބްރޭކަރ

 3460 46 ސައިކަލްޒޯން

 805 104 ކާރުޒޯން

 19 12 ލޯޑިންގ އެންޑް އަންލޯޑިންގ ޒޯން

 28 18 ޕާރމިޓް ޒޯން

 04 04 ޚާއްސައެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކުގެ ޒޯން

 18 10 ނޯ ސްޓޮޕިންގ ބޮކްސް
 

 މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަރުކުރެވުނު ޓްރެފިކް ބޯޑުތައް ➢

 

 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 

 06 ނޯ އެންޓްރ  ބޯޑު 

 37 ޕާރމިޓް ބޯޑު
 45 ސައިކަލް ބޯޑު

 08 ލޯޑިންގ އެންޑް އަންލޯޑިންގ ޯބޑު

 05 ވަންވޭ ބޯޑު

 03 ޚާއްސައެހ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްަތކުގެ ބޯޑު
 05 ކާރު ބޯޑު

 19 ބަސް ބޯޑު
 

 ގަސްކޮށުން ➢
 

 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 
 315 ސަރަހައްދުގެ އަދަދު

 1150 ކޮށުނު ގަހުގެ އަދަދު 
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 ބޯރޑް ދޫކުރުން ➢

 
 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 

 4103 ލިބުނު ފޯމްގެ އަދަދު 

 512 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގެ ސޭފްޓ  ބެލުނު 

 126 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޭފްޓ  މައްސަލަ

 126 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޭފްޓ  މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވުނު 

 1212  މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ އުމުރާނ  

 1512 އިޖްތިމާޢ  މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ 

 2872 މަގު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތަށް ދޫކުރެވުނު ހުއްދަ

 70 ބިތްގަނޑުޖަހަން ހުއްދަ ދޫކުރެުވނު އަދަދު:
 14656 ދޫކުރެވުނު ބޯރޑްގެ 

 1,928,998.36 ބޯރޑް ދޫކުރުމަށްފަހު ލިބުނު ޖުްމލަ ފައިސާ

 

 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ކާނު ސާފުކުރުންޕެސްޓް  ➢

 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 

 6913  ޢަދަދު  މަދިރި އުފެދޭ ގޮތަށް ހުރި ތަކެތ ގެ

 1154  ފަނި ފެނުނު ތަކެތ ގެ ޢަަދދު މަދިރި

 2722  ތަކެތ ގެ ޢަދަދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުނު

 4191   ކުރެވުނު ތަކެތ ގެ ޢަދަދު އިސްލާހު

 16446 ކުރެވުނު ގޭގެއާއި ތަންތަުނގެ ޢަދަދު ވިޒިޓް

 3230 ބެލުނު ސައިޓުތަކުގެ ޢަދަދު 

 1342 ހުރި ގޭގެ އާއި ތަންތަނުގެ ޢަދަދު  މައްސަލަ

 598 މަދިރިފަނި ފެނުނު ގޭގެ ޢަދަދު 

 1124 މަދިރިފަނި ފެނުނު ތަކެތ ގެ ަޢދަދު 

 1932 ބޭސް އެޅުނު ތަންތަނާއި ތަކެތ ެގ ޢަދަދު

 13803  ގްރާމް() ޚަރަދުވި ބ . ޓ . ޢައި ގެ ޢަދަދު

 
 ފްލެޓްތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރުން  ➢

 

ދުވަހު ރިޕޯރޓް ތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު 
މާލޭގެ ފްލެްޓަތކާއި،  މުހިންމު ކަންކަން

 ގޯތިތެރޭގެ

 ޖުމްލަ  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނު ފްލެޓްތައް 
 ސިނަމާލެ ޢަދަދު

2 
  ސިނަމާލެ

1 
 ސިނަމާލެ

3 
 2 މާލެހިޔާ  1 މާލެހިޔާ
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ގޯތިތެރެ ކުނިކަހާ  ފްލެޓް ތަކުގެ
  ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

722 722 722 722 722 3610 

 ގޮޅިތަކުން ކުނިނަގާ ކުނިއަޅާ
  ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

722 722 722 722 722 3610 

ސިޑިތައް ކުނިކަހާ  ފްލެޓްތަކުގެ
  ސާފުކުރެވުނު ޢަދަދު

361 361 361 361 361 1804 

ސިޑިގޮޅިތައް ކުނިކަހާ  ކޮރިޑޯތަކާއި،
 ސާފުކޮށް މޮޕްއެޅުނު އަދަދު 

361 361 361 361 361 1804 

އެތެރެއާއި ބޭރު ދޮުރތައް  ލިފްޓްތަކުގެ
  ފޮހެ ސާފުކުރުން ޢަދަދު

0 0 361 361 361 1083 

ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްގެްނ  ފްލެޓްތައް
   ނެގުނު ކުނ ގެ އަދަދު )ޑަސްބިން(

2029 2157 2385 2989 3127 12687 

އުކާލެވުނު ުކނ ގެ އަދަދު  ފްލެޓްތަކުން
  )ޓަނު(

202.900 215.700 238.500 298.900 312.700 1268.700 

 
 ވޯރކްޝޮޕްގެ މަސައްކަތް  ➢

 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 

 734 ވެހިކަލްތައް ފުލްވޯޓަރ ސަރވިސްކުރެވުނު އަދަދު

 104 ފުރޮޅު ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 110 ފުރޮޅު ޕަންޗަރުވެގެން ރަގަޅު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 08 ޓަޔަރު ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 15 ޖޮއިންޓް މަރާމާތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދުޔުނިވާސަލް 

 08 ވެލްޑިންގ ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 16 ބުރެކި ސަރވިސްކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 16 ގިޔަރު ސަރވިސް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 25 ބެޓަރ  ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްެގ އަދަދު

 50 ވެހިަކލްގެ އަދަދުސިގްނަލް ބޮކި ބަދަލުކުރި 

 17 ހެޑްލައިޓް ބޮކި ބަދަލުކުރި ވެހިަކލްގެ އަދަދު

 22 ވޯލްޓިނޭޓަރ ެބލްޓް ބާރުކުރެވުނު 

 17 ޓިންކަރިން ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 03 ސަސްޕެންސަރ ސަރވިސް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 03 ވެހިކަލްގެ އަދަދުޑ ސަލްހޮޅި އަދި ފިލްޓަރ ސާރވިސް ކުރެވުނު 

 14 ކުލެކްޗި މާސްޓަރ ޕަމްޕު ސަރވިސް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 06 ޑޯލޮކް މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު
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 04 ރޭޑިއޭޓަރ ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ޑަސްޓްކަވަރ އިލެކްޓްރިކް ވެލްޑިންގ ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދުކުރުން

 03 ކެބިން މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަްލގެ އަދަދު

 03 ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު   ސްޓެއަރރިންގ ބޮކްސް ސެޓް

 32 އިންޖ ނު މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލް އަދަދު

 02 ހުންގާނު ރަގަޅުކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 03 ބޮކި މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ހައިޑްރޯލިކް ޖެކް މަރާމާތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 34 ބެޓަރ  ސަރވިސް ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 އިންޖެކްޓަރ  ސަރވިސް ކުރި ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ބަރުގޮން މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ފިއުލް ފިލްޓަރ މަރާމަތް ކުރެވުުނ ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ޑ ސަލް ހޮޅި ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ވިންޑޯ ސްކުރ ން މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 03 ޑ ސ ކަރންޓް ބޯޑް މަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 01 ސްޓެއަރރިންގ ޕަމްޕު ބަދަލު ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދު

 03 ހޮޅިމަރާމަތް ކުރެވުނު ވެހިކަލްގެ އަދަދުސައިލަންސަރު 

 

 ހާރބަރ ސެކްޝަން ➢

 
 ޢަދަދު ތަފްޞ ލް 

 3155.25 ރޯމަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަހާ ކަންނެލި ވިއްކުނު ޢަދަދު )ަޓނޭޖް(

 288000 ރޯމަސް މާރުކޭޓް ގޮޅިއަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ 

 2940394.48 ުނ ޖުމްލަ ފައިސާދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ލިބު

 1542678.55 ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ޖުމްަލ ފައިސާ

 3965856.52 ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ

 1173716.13 މަސް މާރުކޭޓުން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ

 3965856.52 މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުން ކުނި ފ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ 

 3642689.92 ދޫކުރެވުނު ފައްތިޔާއާއި ފަޅު ހުއްދައަށް ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ 

 198048.26 ލޮޓް ތަކުން ލިބުުނ ޖުމްލަ ފައިސާޕާރކިންގ ސް

 18129.87 އިސްތިހާރު އަދި ބެނާ އަށް ލިުބނު ޖުމްލަ ފައިސާ

 130 މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި ބިދޭސ ން ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބުމުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނު

 619 ފޯމް ލިބުނު  MA-01ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދ  ނުވަތަ ވިއްކުމަށް މައްސަލަ ސާފުކުރާ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 17061 އެކި އެކި ޒޯން ތަކުން ފައްތިޔާ ފަޅުހުއްދަ ޗެކް ކުރެވުނު އުޅަނދު 

 56 ށް ފަޅުހުއްދަ ދޫކުރެވުނު އުޅަނދުގެ ޢަދަދު އެކި ޒޯން ތަކުން އަލަ

 367 ފަޅުގެ ޤަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ސާރވޭ ކުރެވުނު އުޅަނދު 

 2286 ދޫކުރެވުނު ފައްތިޔާއާއި ފަޅު ހުއްދަ

 243 ފައްތިޔާ ތަކުގެ އެގްރިމަންޓް އާ ކުރެވުނު

 3801 އުޅަނދުތައް ޤަވާޢިދާ ޙިލާފުވެގެްނ ސްޓިކަރ ޖެހުނު 

 64050.00 މާރުކޭޓު ފައިސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު ޖުމްލަ ފައިސާ

 

 

 ކުރެވުނު ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތައް  ➢

ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ، އަދި ގައި އޮފ ހަކާއި،  "ސިޓ  ޑްރައިވިންގް ލައިސެންސް ސެންޓަރމާލެ "ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގ ކުރެވޭ  ➢

އި، ޓައިްލސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތާ ފާޚާނާއިއެކު ވަށާފާރު ރޭުނމުގެ މަސައްކަތާއި، ސިމެންތި ޖެހުމުގެ 02

 ނިންމުމަށްފަުހ، ޓުރާންސްޕޯރޓުން ޖަންކްޝަންތައް ބެހެއްޓުމުގެ ަމސައްކަތް ނިމެންދެން، މިވަުގތަށް މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި.
 

ން ފެށިގެން، ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހަދަމުން ގެންދިޔަ އޮފ ސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި،  2021މްބަރ ޑިސެ 25 ➢

 ގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2022މާރިޗު  26

ށް ފްރްޤާްނ ިމސްކިތުގެ އެތެރޭ ނަމާދުކުރާބައިަގއި ދަމާފައިވާ ލައިންތައް  2022ަޖނަވަރ   04ން  2022ޖަނަވަރ   02 ➢

 ަލއިންތައް ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. އުދަވާދުން އަ ،މަށްފަހުނެއްޓު

ށް ނަިއޓް މާރެކޓް ބޭއްވި ސަރަޙައްދު )ރަސްފަްނނު ބ ޗް( ސާފު ކުރުމުގެ  2022ަޖނަވަރ   12ން  2022ޖަނަވަރ   10 ➢

 މަސައްކަތް ކުރުން.

 ސަރަޙައްދުގައިވާ ރުއްތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލިމާލެ ފެރ  ޓާމިނަލް ސައިކަލް ޒޯން ގައި  2022ޖަނަވަރ   16 ➢

 .ންކުރު

ގައި ކ ރިތި ޤްރުޢާނާ ބެހޭ ޤައުމ  މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގާ އަތުރާ ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2022ޖަނަވަރ   26 ➢

 ކުރުން.

ތަށް ރޭމްްޕ ހެދުމާއި، ގަސްތަކުގެ ގެ މަގުތަކުެގ ޕޭވްމަންޓުން ވ ލްޗެއަރ އެރޭގޮވިލިމާލޭން ެފށިެގން  2022ޖަނަވަރ   31 ➢

 2022މާރިޗު  24 ކުރެވި، މަސައްކަތްމޫތަކުން ހަލާކުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުން މޫތައް ކަނޑާ ލެވެލްކޮށް ގާ އެތުރުމުގެ 

 ގައި މަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައި.

ރަސްމިއްޔާތަށް، މަޖިލިސް އިދާރާ ސަރަޙައްދުގައި ގައި މި ައހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުުޅވުމުގެ  2022ފެބުރުވަރ   02 ➢

 .ންދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ބައެއް ކަރަންކާމަގު ސަމަންދު ގޯޅ ގައި  2022މާރިޗު  17އަދި  2022ފެބުރުވަރ   06 ➢

އެ ސަރަޙައްދުގައި  ،ކ  ޕާކުކުރުން މަނާ ގޯޅިއެއްކަން އަންގާމައްސަލަ ތަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާްތތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ގޯޅިއަ

 ކުރުން.ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ހަވާލު 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު ނިއުޕޯޓަރ ދިމާލު ފާރުރާނާ ދޮރު ގެ ނިޔަލަށް  2022ފެބުރުވަރ   20ން   2022ފެބުރުވަރ   18 ➢

 ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

 .ންކުރު  މާލޭގެ އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ސޭފްޓ  ޖަހާފައި ހުރ  ރަގަޅަށްތޯ ެބލުމަށް ސާރވޭގައި 2022ފެބުރުވަރ   20 ➢

ގައި ވިލިމާލޭގައި އަޅާ، ވަގުތ  މާރކެޓް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ިބމުގައި ބިންގާ އެޅުމުެގ  2022ފެބުރުވަރ   20 ➢

 ރަސްމިއްޔާތަށް ފާރުބުރި ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.

ނަސަންދުރާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޗައިނާ މ ހުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އޭ.އެޗް.ބ .ބ  ގެ ދެކުނުން އޮންނަ ކޮިށ  ➢

 ގައި ލިޔުން ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. 2022ފެބްރުއަރ   23ހުސްކުރުމަށް 

ބެހެއްޓުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަސްތައް  ވިލިމާލޭގައިލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން އެއްގައި  2022ފެބުރުވަރ   27 ➢

 ގައި މަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައި. 2022އެޕްރ ލް  10ވި، މަސައްކަތް ކުރެ  ނާސަރ  ހެދުމުގެރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު މާރުކޭޓުތަކުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފައިވާ ގައި  2022މާރިޗު  06 ➢

 ގެ ފަރާތްތަކު ލިބިފައިވާ ގޮޅި  ވި މާރުކޭޓުތަކުންކުރެމުގެ މަސައްކަތް ގުރުއަތުލު ގެ މެދުގައިހަމަވާ ފަރާތްތަކު

ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު. މިގޮުތން މިހާތަނަށް ވަޅޯމަްސ  ން 2022މާރިޗް  17އެގްރިމަންޓުތަކުގައި ސޮއި ކުރުން 

ފަރާތް، ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ވިއްކުަމށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ  100ފަރާްތ، ލޯކަލް ާމރުކޭޓު ތަރުކާރ  ބައިން  23މާރުކޭޓުން 

 ފަރާތަކަށްވަނ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވިފައިވޭ. 155ފަރާތް، އަދި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން  34ގޮޅި ތަކުން 

 މަށް ލިޔުން ޙަވާލު ކުރުން.ހުސްކުރު )ފަޅުމަތ މަގު( ނ ލަން ފިހާރަ ސަރަޙައްދުގައި  2022މާރިޗު  06 ➢

 27ން ފެށިގެްނ  2022މާރިޗު  16ނާއި ގުޅިގެން، އި ެޕލެޓުތަށް ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިުޢލާގަ 2022ފެބުރުވަރ   28 ➢

ކުރެވުނު، މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ޕެލެޓްތައް ނެގުމުެގ މަސައްކަތް ގެ ނިޔަލަށް 2022މާރިޗު 

 ޕެލެޓުެނގިފައިވޭ. 1336އެގޮތުން ޖުމްލަ 

ގައި ޕެލެޓުތައް ނެގުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ފިހާރަ، ގަރާޖު، ގުދަން އަދި ވޯރކްޝޮޕް  2022ފެބުރުވަރ   28 ➢

-ގެ ހުއްދައާއި އެކު މިކައުންސިލަށް ސިޓ  ހުށަހަޅުއްާވފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ެއތަންަތނުގެ ކުރިމަތ ގައި ލޯޑިންގފަދަ ތަންަތނު

 ން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު. 2022މާރިޗު  10އަންލޯޑިންގ އަދި ޑަބަލްލައިން ުކރެހުމުގެ މަސައްކަތް 

ގެ މަތިން ބ ޗްވޮލ  ކޯޓް ލެވެލްކޮްށ، ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވޮލ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެދުމުގައި  2022މާރިޗު  17 ➢

 ކުރުން.

ށް، މާލޭ އުތުރުފަރާތު ފަޅުގައި އަޅާފައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުތައް ވާ  2022މާރިޗު  20ން  2022މާރިޗް  17 ➢

، އަދި 2، 1މަސައްކަތް ކުރެވުނު. މ ގެ އިތުރުން މ ޓަރުގެ ޗެއިން އެޅުމުގެ  237ސަރަޙައްދެއްގައި  03އެއްސުމަށްޓަކައި، 

 ނަންބަރު ފާލަމުގެ ަނންބޯޑު އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.، 3

މާވެޔޮމަގުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ މ. ދިޖުލަތުވާދ  އިމާރާތުގެ އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ގައި  2022މާރިޗު  18 ➢

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ މަތިން ފިލާގަނޑެއް ވެއްޓި، ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް އަނިޔާ ވުމުގެ ސަބަބުން  08ސޭފްޓ  ނެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި 

މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޓ ގެ ދި އެހާދިސާ ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ސާރވޭ ކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނު. އަ

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން 2022އޭޕްރިލް  10( އިން 13/2022ވަނަ ޖަލްސާ ) 41

2019/R-156  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ސަލާމަތ  މިންަގނޑުގެ ޤަވާއިދު( ދެަވަނ(

ކަމަކަށްވާތ ، މިޤާނޫނުގެ ިތންވަނަ  ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަިދ )ވ( އާއި ޚިލާފު 14ނަ މާއްދާގެ )ދ( ، ވަ  05ބާބުގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 11 ކޮށް،ންފުނި ޖޫރިމަނާއެކު)ތިންަލއްކަ ދިވެހި( ރުފިޔާއިން  300,000ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  43ބާބުގެ 

 ކަތި ބިއްގަނޑު ޖަހާ ރަނގަޅުކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތެރޭގައި ސައިޓުގައިދުވަހުގެ  03ން ފެށިގެން  2022އޭޕްރިލް 

ލިޔުމަކުން މަސްދުވަސް ތެރޭގައި މާލެސިޓ  ކައުންސިލުގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ެބހޭބަޔަށް ދެއްކެވުމަށް  01ޖޫރިމަނާ ފައިސާ 

މަށް އެދި އިނޯކާ ޕްރައިވެޓް އެކުންފުންޏަށް އެންގިފައިވޭ. މި އެންގުމާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާއަށް ލުޔެއް ދިނު

މަހަށް  02 ެގ ޖޫރިމަނާ)ތިންލައްކަ ދިެވހި( ރުފިޔާ 300،000ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ުހށަހަޅުއްވާަފއިވާ ސިޓ އާއި ގުޅިގެން 

ގެ ކުރިން( ދެއްކުމަށް  2022ޖޫން  10ގެ ކުރިން އަދި ދެވަނަ ޕޭމަންޓް  2022މެއި  10ބަހާލައިގެން )ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް 

އެކު ބައްދަލުކުރުމަށް އިނޯކާއިން ސިޓ  ފޮނުވިފައިވޭ. މިސިޓ  އާިއ ގުޅިގެން ކޮމެޓ އާއި ގައި  2022ޕްރ ލް އެ 25

ގައި  ވަނަ ބައްދަލުވުމު 45ގައި އެކުންފުންޏާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ކޮމެޓ ގެ  2022މެއި  23އެދިލައްވާފައި ވާތ ، 

)އެއްލައްކަ  150،000ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ  ންފުނިއެކުވެހި( ރުފިޔާއިން )ިތންލައްކަ ދި 300،000ނިންމާފައިވަނ  

 ން.ފަންސާސްހާސް ދިވެހި( ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށް ދިނު

ރާޅުގަނޑުސަރަހައްދުގެ އިރުމަތ  ފަރާތަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުން ގައި  2022އެޕްރ ލް  20އަދި  2022މާރިޗު  19 ➢

 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.އެޅިފައިވާ އަކިރިތައް ކަހާ، 

ށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ އަހަރ  ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޖުމްހޫރ   2022މާރިޗް  25ން  2022މާރިޗް  22 ➢

 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ.މުގެ ރުކު މައިދާން ޒ ނަތްތެރި

މަށް ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަުލވު 2022މާރިޗް  25 ➢

 ކުރެވުނު.

 ށް ވޮލ ކޯޓު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވޭ.ޕާރކް ވޮލ  މުބާރާތަ، ށް 2022އެޕްރ ލް  10ން  2022އެޕްރ ލް  08 ➢

ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައިވާ ހަތަރު ފުރޮޅުލ  އަންލޯޑިންގ ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓ ގައި ދުއްވުމަށް -ގައި ލޯޑިންގ 2022އެޕްރ ލް  11 ➢

ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ސްލޮޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި  އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ވޭން، ޕިކަޕް އަދި ލޮރ ތަކަށް އަގުނަގައިގެން ޕާރކް

 ބެހޭ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ސޮއިކުރެވުނު.

➢  

ރޮނގު ކުރެހުމުެގ  ،ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދު ފާހަގަކޮށް އަޮތޅު ތަކުގެ ބޯޓް ފަހަރަށް ޚާއްސަގައި،  2022އެޕްރ ލް  12 ➢

 މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

ގޮޅ ގެ  20ޮގޅި، އަދި މާލޭގައި ބެހެްއޓި ވަގުތ  ޓެންޓުްނ  12ިލގިނލ  ވަގުތ  މާރުކޭުޓން ގައި، ވި 2022އެޕްރ ލް  12 ➢

މަސައްކަތް  އެފަރާތްތަކާ މެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެގައި  2022އެޕްރ ލް  13ޤުރުއަތުލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި، 

  ކުރެވުނު.

ށް، އުރ ދޫ މަްސރޭސް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މަހަށް ފުރާ އުޅަނދު ފަހަރު ކައިރި  2022ެއޕްރ ލް  16ން  2022އެޕްރ ލް  12 ➢

 އްކަތް ކުރެވުނު.ކުރުމަށް، މަސްވެރިންގެ ޕާރކު ސަރަޙައްދުގެ ފަޅުތެރެއިން ޖާގަ ހުސްކުރުމުގެ މަސަ

ގައި މ ޑިއާ ސެންޓަރ ހުްނނަ މަގު، އިތުަރށް އަލި ކުރުމުގެ ގޮުތން ލަިއޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2022އެޕްރ ލް  18 ➢

 ކުރެވުނު.

ށުން. ތަކުގައި ހަރުކުރަން ފެ މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ،ރިވެތި އިރުޝާދުދޭ ބޯޑުަތއްން ފެށިގެން ދ ނ   2022އެޕްރ ލް  21 ➢

 ބޯރޑް ހަރުކުރެވިފައިވޭ. 81ގެ ނިޔަލަށް  2022އެޕްރ ލް  30ން މިގޮތު



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ގައި ޗާންދަނ މަގުގައި ގަސްޕޮޓުތަށް ބެހެްއޓޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހޮޅިދަނޑިަތއް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  2022އެޕްރ ލް  23 ➢

 ކުރުން.

މުބާރާަތށް ބަނދަރުމަތި ޒ ނަތްތެިރ ގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރ ން އެދިލެއްވި އެދިލެއްވުމަކަށް، ޓ .ޓ   2022އެޕްރ ލް  26 ➢

 .ންކުރުމުގެ ގޮތުން، އެކި ޤައުމު ތަކުގެ ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  15ގައި މާލޭ ހުޅަނގު ހާބަރ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ސިމެންތި ވިއްކާ ފިހާރަތަްއ  2022އެޕްރ ލް  27 ➢

 . ންހުސްކުރުމަށް ނޯޓިސް ބެހު

ން  16:00ފިޠުރުޢ ދު ދުަވުހގެ ހަވ ރު  ވަނަ ޢާއްމު ރަްސމ  ޖަލްސާއިން 50ވަަނ ދައުރުގެ  04ކައުންސިލްގެ ލޭސިޓ  މާ ➢

ށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގަޑިއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، ޟަރޫރ  ބޭނުންތަކަށް  އެގަޑިތަކުގައި  20:00ރޭގަނޑު 

 .ންގައި ސްޓިކަރ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު  2022މޭ  01ކޮންމެހެން ދުއްވަންޖެހޭ ވެހިކަްލަތކަށް 

 .ން ކުރުާޓފް ދަނޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ،ގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ޢ ދު ނަމާދު ކުރުމަށް 2022މޭ  02 ➢

 .ންކުރު މަސައްކަތް ށް ކޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެމުބާރާތަގައި، ބައިބަލާ  2022މޭ  09 ➢

ން ފެށިގެން ާމލެސިޓ އަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ސަރަޙައްދުގެ މަގުތަކަށް  2022މޭ  16 ➢

 .ންވެއްޓިފައިހުރި ގަސްތަކާ، ގަސްތަކުގެ ގޮފިތައް، ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު
 

ދާތ ، އެކަން ަޙއްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ  އުދައަރަމުންގައި ކިންްގ ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަޙައްދަށް  2022މޭ  17 ➢

 .ންސަރަޙައްދުގައި ވެލިފުނި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ބޮއި  05ސަރަޙައްދެއްގައި،  05ގައި، ރަސްފަންނު މޫދާ ދިމާލުން ކަނޑުތޮށިން ބޭރުގައި ދިގަށްވާގޮތަށް  2022މޭ  18 ➢

 . ން)ފެންޑަރ( ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ގައި  2022ޖޫން  13ގައި، އޭ.އެޗް.ބ .ބ  ގައި ބޯރޑް ދޫކުރުމަށް ތަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި  2022މޭ  19 ➢

 މަސައްކަތް ނިންމިފައި. 

 . ންގައި ލޯކަލްމާރުކޭޓުގެ ދިޔަދޮވިތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 2022މޭ  22  ➢

އްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ވެލިތައް ފަތުރާ ވޮލ ކޯޓު ސާފު ށް ކޯޓު ތަމުބާރާތަގައި، ބައިބަލާ  2022ޖޫން  04 ➢

 .ންކުރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ

ގެ ނިޔަލަށް އޭ.އެޗް.ބ .ބ  ގެ، ގަސްތައް ބެހެްއޓުމަްށ ހަދާފައިވާ ނާސަރ ގައި  2022ޫޖން  07ން  2022ޖޫން  05  ➢

 . ންފެންވައިރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

އޭ.އެޗް.ބ .ބ  ގެ، ގަސްތައް ބެހެއްޓުމަށް ަހދާފައިވާ ނާސަރ ގައި ހުރި ގަސްތަކަށް ފެން ނުފައިބާނޭެހން ގައި  2022ޖޫން  09  ➢

 .ރުންދާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކު

އުދައަރާތ ، އެކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ން ފެށިެގން ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ސަރަޙައްދަށް  2022ޖޫން  14 ➢

 ގައި ވަނ  ނިމިފައި. 2022ސެޕްޓެމްބަރ  16ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް  ސަރަޙައްދުގައި ފާރު

ގައި،  2022ޖޫން  17ބައިނަލްއަޤްވާމ  މަގުމަތ ގެ ސަާލމަތާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، ގުޅޭ ހަފްތާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  ➢

ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، "ރޯޑް އެޗް. ޕ . އޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު ފެއަރގައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްގެ ގޮތުގައި 

 .ންކޮންޑިޝަން އެންޑް މެއިންޓެނަްނސް" ސްޓޯލެއް ތައްޔާރު ކުރު



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

35 

 04ބުރިއަށް އަކިރިން ހަދާފައި ހުރި މއ.ގޮމަށިގޭ ބެލްކަނ ގައި ރެދުލައި މަގުމައްޗަށް ކޮންކުރ ޓް ވެއްޓެމުންދާތ ، މ ގެ  02 ➢

ގުމައްޗަށް ކޮންކްރ ޓް ނުފައިބާގޮތަށް ޖަހާފައިވާ ިބއްގަނޑުގައި ވިއްދާފައި އަހަރުކުރިން ހައުސިން މިނިސްޓްރ ގެ ފަރާތުން މަ

ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު މިބިއްަގނޑު، އެސަރަހައްދުގައި  2022ޖޫން  18ހުރި ގިނަ ޖެކުތައް ނައްޓާފައި ހުރުމުން 

ބެލްކަނި ޢިމާރާތް  02އްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ޕާރކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން، މިގޭގެ މަގުމަ

( ގެ ދަުށން 4ވަނަ މާއްާދގެ ހ ) 147ގެ ާބރަވަނަ ބާބުގެ  R/2019-1004ކުރުމާއި ބެހޭ އިދާރ  ޤަވައިދު ަނންބަރު 

 .ންބެލްކަނި ތަޅާލުމަށްަފުހ ސާފު ކުރުއެ އިމާރާތުގެ މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 

އިމާރާތް ތަކުގެ ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އުނިޔަލަށް މާލެ ސިޓ ގައި ހުރި ބަ ގެ 2022ޖޫން  25ން  2022ޖޫން  20 ➢

 . ކުރެވުނު

  -އެގޮތުން:  

 27މ ގެ ކުރިން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބައު އިމާރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ  •

 15އަލަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައު އިާމރާތްތަކުގެ ޖުމްލަ  •

 42ބައު އިމާރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާަހގަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ޖުމްަލ  •

ކުރިން ސަރވޭ ކުރިއިރު ބައު އިމާރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިްނ ރަނގަޅު ކޮށްފައިާވ  •

 16ތަންތަނުގެ ޖުމްލަ 

 26ދި މި ސަރވޭގައި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ޮގތުގައި ފާަހގަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ޖުމްަލ އަ •
 

 

އަހަރު ކުރެވިފައިވާ  1ވަނަ ދައުރުގެ  4ގެ ނިޔަލަށް، މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  2022ޖުލައި  02ން  2022ޖޫން  30 ➢

މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ ސްޕެޝިއަލް އެޑިޝަން  “އަަތމަނައިގެ”ކައުންސިލްގެ ހަފްތާ ނޫސް މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞ ލް ހިމެނޭ 

 ފޮތް ބެިހފައިވޭ. 4017މިގޮތުން  .ކުރެވުނުބެހުމުގެ މަސައްކަތް 

. ންން ފެށިގެްނ މާރުކޭޓު ގޮޅިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފާސް ދޫކުުރމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 2022ޖުލައި  01 ➢

 ފާސް ދޫކުރެވިފައިވޭ. 460ގޮތުން މިހާތަަނށް މި

 ވަނަ ޢާއްމު ރަސްމ  ޖަލްސާއިން  59ވަނަ ދައުރުގެ  04ލޭސިޓ  ކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު މާ 2022ޖުލައި  06 ➢

ށް، ފައިމަގުގައި އުޅޭ ގަޑިއެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން،  18:00ން  16:00ފިޠުރުޢ ދު ދުވަހާއި ވަޅުޢ ދު ދުވަހުގެ 

 2022 ޖުލައި 10ްނ  2022ޖުލައި  07ޟަރޫރ  ބޭނުންތަަކށް  އެގަޑިތަުކގައި ކޮންމެހެން ދުއްވަންެޖހޭ ވެިހކަލްތަކަށް 

 ފަރާތަކަށް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވޭ. 112މިގޮތުން  ކުރެވުނު. ސްޓިކަރ ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށް

ވަނަ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  02ވަނަ އަހަރުގެ  02ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ، މިކައުންސިލްގެ  2022ޖުލައި  19 ➢

 ކުރެވުނު.ސައްކަތް ށް، ބެނާ ހަރުކުރުމުގެ މަ  2022ޖުލައި  16ން  2022ޖުލައި  14އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރާޅުގަނޑުސަރަހައްދުގެ އިރުމަތ  ފަރާތަށް އުދައެރުމުގެ ސަބަބުްނ އުދަާއއިއެކު މަގަށް އެޅިފައިވާ ގައި  2022 ޖުލައި 15 ➢

 .ންއަކިރިތައް ކަހާ، ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

 ކުރިއަށްދަނ . ރަސްފަންނު ބ ޗްގެ އާބާތުރަ ފިުލވުމުގެ މަސައްކަތްން ފެށިގެން  2022ޖުލައި  16 ➢

މާލެ ކައިރި ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފެރ ތަކަށް، މާލޭ އުތުރުފަރާތު ފަޅުން ޚާއްޞަކުރާ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅާ ޖާގަ ވަކިކޮށް  ➢

 .ންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުބޯރޑު ހަރު ،ގައި 2022 ޖުލައި 16



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ކުރި ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަުބން މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް މާލެއަށް ގައި  2022 ޖުލައި 18 ➢

 .ންމަސައްކަތް ކުރުވެއްޓިފައިވާ ގަސްތައް ނެގުމާއި، އަދި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިާވތ ، ވެލި ބަސްތާ ޖެހުމުގެ 

ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމުގެ   ގައި 2022 ޖުލައި 23ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގެ މަގުތައް ޒ ނަތްތެރި  ➢

 .ންމަސައްކަތް ކުރު

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރމް  ގެ ނިޔަލަށް ގޯތި އަދި ފްލެޓަށ2022ްއޮކްޓޫބަރ  15ން ފެށިގެން  2022އޮގަސްޓް  01 ➢

 353ފަރާތަކުން އައިއިރު، ގެދޮރުވެރިކަމަށް  704ސާފުކުރުމަށް ފުރައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން މަޢުލޫމާތު 

ފަރާތަކަށް  ފޯރމް ފުރައިދެވުނެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި ޖުމްލަ  317ފަރާތަކަށް ފޯރމް ފުރައި ދެވުނުއިރު، ބިންވެރިކަމަށް 

 ފަރާތަކަށް ވަނ  ފޯރމް ފުރައިދެވިފައެވެ. 670

ނ  ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައިވާ ޕާރކިންގ ން ފެށިގެން މާލޭގައި މި 2022އޮގަސްޓް  04 ➢

ޒޯންތައް ނެގުމަށްފަހު، މ. ލާމިގެ / މ. ސްޓާރލިންގ، ހ. މެމޯސާވިލާ، ހ. ހ ނަމާގެ ޕާރކިންގ، މއ. ސްޓޭޑިއަމް، މ. 

ސެޕްޓެމްބަރ  17ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮރަލްބޮލަވާރޑްގެ އިރުން އޮންނަ ހުސްބިން، އަދި ހ. މުނިއުފާގައި ޕާރކިންގ ޒޯން މި 

 ގެ ނިޔަލަށް ޒޯންތައް ވަނ  ހަދާނިމިފައި. 2022

ގައި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގެ، ބިދޭސ  މުވައްޒަފުންގެ މެޑިކަލް ހެދުމަށް، ލޭ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  2022އޮގަސްޓް  05 ➢

 ކުރެވުނު.

 ލައިން  ސެންޓަރ ރޫޓްތަކުގެ ބަސް ގެ ނިޔަލަށް މިނ  2022ސެޕްޓެމްބަރ  22ން ފެިށގެން  2022އޮގަސްޓް  06 ➢

 .ރުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުހަ ،ބަސް ހުއްޓި ބޯޑް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަދި ކުރެހުމުގެ

ގައި ރަސްފަންނު ބ ޗްގެ މޫދަށް ކަޅުެތޔޮ އެޅިފައިވާތ ، މޫދުން ތެޔޮތަށް ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ  2022އޮގަސްޓް  14 ➢

 .ންމަސައްކަތް ކުރު

ެޓނިސް މުބާރާތުން ްބރޯންޒް މެޑަލް ހޯދުމުގެ އުފަލުަގއި، މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ގައި ޤައުމ  ޓޭބަލް  2022އޮގަސްޓް  14 ➢

 .ންގޮތުން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ޤަުއމ  ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 

އްލު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ އުތުރުފަރާތުގައި ރޯމަސް ރައްކާކުރަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުން ވައްކަން ކުރާތ ، އެކަން ޙަ ➢

 2022އޮގަސްޓް  31ގައި ފަށާ،  2022އޮގަސްޓް  22ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަޅުލެވޭ ގޮތަށް ގޭޓް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 .ގައި ވަނ  ނިމިފައި

 ފަޅުމަތ މަގުގައި ނ ލަން މުދާ ވިއްކާ ގޮޅިތަކުގެ ކުރިމަތ ގައި މުދަލާއި ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުން އިތުރުވަމުންދާތ ، ➢

ގައި،  2022އޮގަސްޓް  30އެކަން ޙައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެސަރަޙައްދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގާ މަގު ހުސްކުރުމަށް 

ގައި ޕޮލިހުްނނާއެކު ފަޅުމަތ މަގު ހުސްކޮށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2022ސެޕްޓެމްބަރ  09ނޯޓިސް ބެހުމަށްަފހު، 

 ކުރެވިފައިވޭ.

ހ. ހ ނާމާގެ  ހ. މެމޯާސވިލާ  މ. ލާމިގެ / މ. ސްޓާލިްނގ

 ޕާރކިންގ

މ. ކޮރަލްބޮލާރްޑގެ ިއރުްނއޮތް  މއ. ސްޓޭިޑއަމް 

 ހުސްިބން 

 ހ. މިނިއުފާ 

 ސްލޮޓް 38 ސްލޮޓް 112 ސްލޮޓް 360 ސްލޮޓް 250 ސްލޮޓް 69 ސްލޮޓް 40



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ގައި، މޭރ ބްރައުން ކުރިމަތ  ތޮށިގަނޑު ކައިރ  ހަލާކުވެފައިވާ ރޭމްޕް މަރާމާތުކޮށް ނިންމުމަްށފަހު،  2022ސެޕްޓެމްބަރ  07 ➢

 .ންސެކިއުރިޓ  ޕޯސްޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

 ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ގެ ޙިދުމަތް ސެކިއުރިޓ  ބެލެހެއްޓުމު ށް ފެނާއި،މާލެ ދެކުނުބަނދަުރން ޙިދުމަތް ޯހއްދަވާ އުޅަނދުފަހަރަ ➢

 ބޭއްވުނު.ގައި  2022ސެޕްޓެމްބަރ  08

 13އެމް.ޓ .ސ .ސ ން، ސ .އެސް.އާރުގެ ދަށުން ސިޓ ކައުންސިލްގެ ަމސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަްށ މެޝިނަރ ސްތަކެއް  ➢

 .   ންހަދިޔާ ކުރުގައި  2022ސެޕްޓެމްބަރ 

 

 .ންމަސައްކަތް ކުރުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުމާލޭސަހަރާގައި ފެންސްޖެހުމުގެ 2022ސެޕްޓެމްބަރ  28ން  2022ސެޕްޓެމްބަރ  14 ➢

 3000ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސ ން، މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލަށް ގައި،  2022ސެޕްޓެމްބަރ  19 ➢

 ބޭއްވުނު. ޔާތުރަސްމިއް ޙާއްޞަ ގެހަދިޔާ ކުރުމު "ސްޓްރ ޓް ލައިޓްސް"

 މާލޭގެ ޗައިނާ ސަރުކާރުން މާލެ ިސޓ  ކައުންސިލަށް ަހދިޔާ ކުރި ލެޑް ލައިޓްތައް ގައި،  2022ސެޕްޓެމްބަރ  20 ➢

 ލައިޓް ހަރުކުރެވިފައިވޭ. 1250މަގެއްގައި  259. އެގޮތުން މިާހތަނަށް ގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނ ތަކުމަގު

ގައި، ސާބާ ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ސޯޝަލް ސެންޓާރ ވަށައިގެން  2022ސެޕްޓެމްބަރ  24 ➢

 .ންޝާރކް ޤައުމުތަކުގެ ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ގުތައް ޒ ނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމ  ޤައުމ  ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގެ ބޮޑެތިމަގައި،  2022ސެޕްޓެމްބަރ  26 ➢

 .ންދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

 2022އޮކްޓޫބަރ  09ފަށާ، ގައި  2022ސެޕްޓެމްބަރ  28ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހަދާ ނާސަރ  އޮފ ހުގެ މަސައްކަތް  ➢

 ގައި ވަނ  ނިމިފައި.

  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނ .ގައި، ޖުމްހޫރ މައިދާނުގެ ވިނަގަނޑު ރަނގަޅު 2022އޮކްޓޫބަރ  10 ➢

ށް  23އިން  18ބެޑްމިންޓަސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި މިނިސްޓްރ  އޮފް ޔޫތް އާއި ގުޅިގެން އޮކްޓޫބަރ  ➢

ްށ " މި މުބާރާތ2022ަދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ "ލިނިންގ ޯމލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަަނލް ޗެލެންޖް 

 .ންގައި، ޤައުމ  ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 2022އޮކްޓޫބަރ  15މަގުތައް ޒ ނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން 

QTY Description 

2 Makita C-less Hammer Drill HP332DSAE 

3 Makita electric chainsaw 16” UC4051A 

1 Makita rotary hammer HR247x5 24mm 

1 Makita angle grinder 180mm 2200W GA7060 

2 Makita diamond wheel 180mm B-02060 

1 Makita C-less metal saw DCS5527 (5”) 

2 Makita TCT saw blade metal B-07319 136mm 

1 Makita AC power mixer M6600XB 

1 Makita DC blower 18V DUB185Z 

1 Makita heat gun HG5030 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ސަރަޙައްދެއްގައި މުފުތ   03ގައި، މާލޭގެ  2022އޮކްޫޓބަރ  19މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ އެދުމުގެ މަތިން  ➢

 .ންސްތިހާރު ބޯރޑް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެންކް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ަދރުސްގެ އި

ން ެފިށގެން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދ ގެްނ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަލާކުވެފަިއހުރި ކާނުތަކުގެ މަިތތައް  2022އޮކްޓޫބަރ  19 ➢

 ކާނުގެ މަތި ބަދަލުކުރެވިފައިވޭ. 139މަގަކުން  46ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިެގން ކުރިއަށްދަނ . މިގޮުތން މިހާަތނަށް 

ގައި  ނެގުމަްށ  2022އޮކްޓޫބަރ  23ލޯކަލް މާރުކޭޓް އިރުދެކުނު ފަާރުތގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓާަފއިހުރި ގަސްތައް  ➢

 .ންގައި ގަސްތައް ނަގާފައި ނުވާތ ، އެގަސްތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރ2022ުއޮކްޓޫބަރ  24ނޯޓިސް ހަރު ކުރުމަށްފަހު، 

 ން ފެށިގެން  އެމް ސ  ސ  ޕޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަންަނން ފެށުން. 2022ނޮވެމްބަރ  01 ➢

ގައި، ސާރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި  2022ނޮވެމްބަރ  09 ➢

 .ންދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

ގެ ރޭ މ. ނިރުފެހިގޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިެގން ވަރަށް ބޮޑަށް އެ ގެ  2022ވެމްބަރ ނޮ 09 ➢

 .ން ގައި  އެ ގެ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު 2022ނޮވެމްބަރ  10އަނދައިގެން ގޮސްފައިވާތ ، 

 ގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ޒ ނަތްތެިރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމ ގައި، ޖުމްހޫރ  ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭ 2022ނޮވެމްބަރ  09 ➢

 .ންދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

 .ންކައިރިއަށްކަޅުތެޔޮ އެޅިފައިވުމުން މަގުސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރު ގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ވެމްކޯ 2022ނޮވެމްބަރ  10 ➢

ބާްއވާ މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް ޗެލެންޖް މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުެގ  މޯލްޑިވްސް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްެގން ➢

 .ންގައި، ޓެނިސްކޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ދިދަ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު  2022ނޮވެމްބަރ  14ގޮތުން 

ސިމެންތި ޖެހުމުގެ ރާނާ  ން ފެށިގެން ސިނަމާލޭ ގޯތި ތެރޭގައިހުރި ގަސްތަކުގެ ވަށައިގެން ފާރު 2022ނޮވެމްބަރ  17 ➢

 ގައި ވަގުތ  ގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި. 2022ޑިސެމްބަރ  05މަސައްކަތް ވެލި ހުސްވުމާއި ގުޅިގެން، 

އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ  50ގައި، އެމް އެން ޔޫގެ އެދުމުގެ މަތިން ޓުވަރިޒަމް ދާއިރާއަށް  2022ނޮވެމްބަރ  18 ➢

 .ން ކުރުމަސައްކަތް ހުމުގެގޮތުން އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިދަ ޖެ

 ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނ .ން ފެށިެގން  2022ނޮވެމްބަރ  19 ➢

ގައި، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރި މަގުމައްޗަށް ޖޫސްފުޅިތަކެއް ވެއްޓި ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާތ ،  2022ނޮވެމްބަރ  19 ➢

 .ންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުއެސަރަޙައްދު ސާފު 

ޑިސެމްބަރ  07ގަިއ،  ާމފަންނު މަދަރުސާގެ ބައެއް ފާޚާާނތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި  2022ނޮވެމްބަރ  20 ➢

 ގައި، މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2022

ނޮވެމްބަރ  24ތިރިކޮށް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ތާޖުއްދ ން ސްކޫލް ކައިރ ގައި ހުރި ގަސްބުޑުތައް، ޕޭވްމަންޓް ލެވެލް އަށް  ➢

 ގައި، މަސައްކަތް ނިމިފައި. 2022ނޮވެމްަބރ  27ގައި ފަށާ،  2022

ން ފެށިގެން މަސްވެރިންގެ މައިދާން ކައިރ ގައި ހުރި ބަސްޓޮޕްގެ ހިޔާގަނޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2022ނޮވެމްބަރ  29 ➢

 މަސައްކަތް ނިމިފައި.ގައި  2022ޑިސެމްބަރ  08ފެށި 

ން ފެށިގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ަހާލކުވެފައިވާ ކާނުތައް ބަދަލު ކުުރމުގެ ގޮތުން، ޚާއްޞަ  2022ޑިސެމްބަރ  08 ➢

ގެ ނިޔަލަްށ 2022ޑިސެމްބަރ  31މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި، ކާނު ަމތިގަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ުކރިއަށްދަނ . އެގޮތުްނ 

 ރޭމްޕް ހެދިފައިވޭ. 20ޕޭމަންޓްމަތި އަދި  57އިވާއިރު، ޭބރުމަގު )ރިންގް ރޯޑް( ގައި އަޅާ ކާނުމަތި ހެދިފަ 234



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

39 

 2022ޑިސެމްބަރ  26ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް އޮފ ސް ހެދުމުގެ މަަސއްކަތް  ކުރިއަށް ދަނ ، އަދި  ➢

ސައްކަތް ފެށުމާއި ގުޅިގެން އިދާރ  ގޮތުންނާއި އަދި ގައި މާލޭގެ މަގުތައް ކުނިކެހުމާއި، މަގުތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަ

 .ންއެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ކުރަންޖެޭހ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރު

ގައި، ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުގެ އެދިެލއްވުމުގެ މަތިން، ސަލްމާން ިމސްކިތް ވަށައިގެން ދިަދ  2022ޑިސެމްބަރ  22 ➢

 .ންޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު

 

 

 ޑް ސެކްޝަން ލޭން 

 

 2723ލިބުނު ސިޓ ގެ އަދަދު:  .1

 5274ލިބުނު ފޯމުގެ އަދަދު:  .2

 32ލިބުނު މެސެޖްގެ ޢަދަދު:  .3
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 އެސެޓް ސެކްޝަން 

ފަހަރަށް މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ކުނިކަހާ  2ގެ ފްލެޓްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު  4،3،2،1ސިނަމާލެ  އަދި  2،1މާލެހިޔާ  .1

 ވުނެވެ.މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެ ކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުނިތައް އުކުމުގެފޮޅާސާފު

ފަހަރު  1ޢިމާރާތުގެ ސިޑިތަކާއި ކޮރިޑޯތަކާއި ގޯތިތެރޭގައި ހުންނަ ބޮކިތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު  5މި  3،2،1 ސިނަމާލެ އަދި  2،1މާލެހިޔާ  .2

 ބަލައި ޗެކްކޮށް، އަނދާފައި ހުންނަ ބޮކިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

ސަހަރާގައި ފަޅާކުދި ގަސްތަކާއި ވިނަތައް  4ރާ އަދި ވިލިނގިލި ސަހަރާ، މި މައްޗަންގޮޅި ސަހަރާ، މާފަންނު ސަހަރާ، ހެންވޭރު ސަހަ .3

ދެވުނެވެ. މިސަހަރާތަކުގެ ކުނިތައް އުކާލަނ  ވެމްކޯ ނޮޅާސާފުކޮށް އުކާލުމަށް ކޮތަޅުތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުން ގެން 

 މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ދުވަހަށް ޗެކްކޮށް މޮނ ޓަރ ކުރުމާއި މިސްކިތްތަކުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ހައްލުކުރުމުގެ މާލޭސިޓ ގެ މިސްކިތްތައް ދުވަހުން .4

 މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

ފުން ބޭނުންކޮށްގެން މއ.އާސަހަރާއާއި ގަލޮޅު ޤަބުރުސްތާނުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޑިއުޓ  އުޞޫލުން މުވައްޒަ .5

 ކުރަމުން ގެންދެވުނެވެ.

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޭ.އެސް.އޭ މޯލްޑިވްސްއާއި ޙަވާލުކުރެވި މިސްކިތްތައް  01މިސްކިތެއް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  23މާލޭގެ  .6

 ން ފެށިގެން ދަނ ކުރަމުންނެވެ. 2022ޖެނުއަރ   01ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 4ބޮކި އަދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ  4ބޮކި، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތުގެ  6ގެ هللاސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި މަސްޖިދުލް .7

އިވާތ ، އެ މައްސަލަ ވަނ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ވަގަށް ގެންގޮސްފަ  2022ޖެނުއަރ   02ބޮކި، 

 ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.

 14މިސްކިތުން  3، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް އަދި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތް، މި هللاޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދިމަސް .8

 ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.  2022ޖެނުއަރ   03ބޮކި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާތ  އެތަންތަނުގައި ބޮކިތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   04ޑައުން ލައިޓް ހަކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4ސްކިތުގެ އެތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މި .9

ގައި  2022ޖެނުއަރ   05ފެންއިސްކުރު ވަނ ،  3މާފަންނު ބޮޑުގޭ ވަގުތ  މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ހަލާކުވެފައިވާ  .10

 ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

 06ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ފެން އިސްކުރު ހަލާކުވެފައިވާތ ،  2ރާ ބައިގެ ވުޟޫކު މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ  .11

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.  2022ޖެނުއަރ  

ޖެނުއަރ   07ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ޖަންކްޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތާއި އެ  02ގެ ހަލާކުވެފައިވާ  1ސިނަމާލެ  .12

  ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.ގައި 2022

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   08ބޮކި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6ގެ ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި އަނދާފައިވާ  4ވިލިނގިލި ސިނަމާލެ  .13

 ކުރެވިފައެވެ.

ގެ މަސައްކަތް، ކޭސް ސެނެޓައިޒަރ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ހުރި ގުދަނަށް ބަދަލުކުރު  281ގެ ގުދަނުގައި ރައްކާކުރެވިފައިވާ  3ސިނަމާލެ  .14

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   08

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާތ ،  2022ޖެނުއަރ   09ފަންކާ،  2މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދ ންގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ  .15

 މިކަންވާނ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

42 

ފޫޓްގެ ކަރަންޓް ކޭބަލް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާތ ، އެފަންކާއަށް އަލުން  100ފުރުޤާނުގެ ބޮޑު ފަންކާއަށް އަޅައިފައިވާ މަސްޖިދުލް  .16

ގައި ވަނ  ކޮށް ނިމިފައެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ވަނ   2022ޖެނުއަރ   12ކޭބަލް އެޅުމަށްފަހު ފަންކާއަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.މޯލްޑިވްސް ޕޮލި

ގައި  2022ޖެނުއަރ   13މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ކަރަންޓް މައްސަލަޖެހި ބްރޭކަރުތައް ވެއްޓޭތ  އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .17

 ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

އް ސާފުކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް، މިސްކިތް މަސްޖިދު އިބްރާހިމް އާއި މަސްޖިދު ޔޫސުފުލް ބަރުބަރ  ގެ ގަސްތައް ކޮށުވުމާއި ރުއްތަ .18

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   13ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް، 

 2022 ޖެނުއަރ  14ފަންކާއާއި މައްސަލަޖެހިފައިވާ ބޮކިތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގައި ހަލާކުވެފައިވާ  .19

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

 14، މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ މިމްބަރު ކަތުރުފަނި އަޅާ ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެމިމްބަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް .20

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ  

 14ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4ކުވެފައިވާތ ، ފެން އިސްކުރު ހަލާ 4ވުޟޫކުރާ ބައިގެ މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނުގެ  .21

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.  2022ޖެނުއަރ  

 15ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ފެން އިސްކުރު ހަލާކުވެފައިވާތ ،  2ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ  .22

 ކުރެވިފައެވެ.ގައި ވަނ    2022ޖެނުއަރ  

ގައި ވަނ    2022ޖެނުއަރ   16މަސްޖިދުލް ފުރުޤާނުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  އެކަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .23

 ކުރެވިފައެވެ.

 2022ޖެނުއަރ   16މަސައްކަތް، ފެންއިސްކުރު ހަލާކުވެފައިވާތ ، ފެންއިސްކުރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ  3މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލްޢާދިލްގެ  .24

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

ގައި  2022ޖެނުއަރ   16ބޮކި ވަގަށް ނަގައިފައިވާތ  އެތަނުގައި ބޮކި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް،  2ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ  .25

 ކުރެވިފައެވެ.ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ވަނ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓް

ރު މަސްޖިދު އަފ ފުއްދ ނުގެ ފާޚާނާ ގެ ބޭރުގައި ހުރި ބޮކި އަނދާފައިވާތ  އެ ބޮކި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ފާޚާނާގެ މުސްލިމް ޝަވަ  .26

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   16ހަލާކުވެފައިވާތ  މުސްލިމް ޝަވަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   16ތެރޭގައި އިތުރު ލައިޓެއް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސިނަމާލެ ގޯތި .27

އާއި މަސްޖިދު ޢަޒ ޒާ މޫސާގެ ތިރ ބައިގެ ކުޑަ ދޮރު ހަލާކުވެފައިވާތ  ކޯޓޭޝަން هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .28

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   16ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް،  ހޯދައިގެން އެދޮރުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކަށް

ޖެނުއަރ   17މަސްޖިދު އަފ ފުއްދ ނުގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ފެންއިސްކުރެއް ހަލާކުވެފައިވާތ  ފެންއިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .29

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   17އަދި ފްލެޝްޓޭންކް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތުގެ ފާޚާނާ ތަށި .30

 ކުރެވިފައެވެ.

 މއ.އާސަހަރާއަށް ގެނެވޭ މައްޔިތުން ވަޅުލުމަށް ކަށްވަޅު ކޮންނައިރު ނެގޭ ގައުތައް ގޯނިތަކަށް އަޅައި ވެމްކޯ މެދުވެރިކޮށް އުކުމުގެ  .31

 ވިފައެވެ.ގައި ވަނ  ކުރެ 2022ޖެނުއަރ   17މަސައްކަތް، 

އާއި ގުޅިފައިވާ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސް މ ޓަރ ހިގަމުންދާތ  އެކަން ބަލައި  (GKM002038)މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ފެންމ ޓަރ  .32

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   17ޗެކްކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ކުރުމަށް ބަޔަކަށް ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ވިފައެވެ.ކުރެ 
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ބޮކި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް،  05މުސްލިމް ޝަވަރު ހަރުކުރުމާއި  02ޓޭންކް މަރާމާތުކުރުމާއި  2ގެ ފާޚާނާ މަސްޖިދު ޝަހ ދު ޢަލ   .33

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   18

ފަންކާގެ ކެޕޭސްޓަރ  1ލުކުރުމާއި ހޯލަޑަރ ބަދަ  1ބޮކި ބަދަލުކުރުމާއި މައްސަލަޖެހިފައިވާ  2މަސްޖިދުލް ފިތުޔާގެ އަނދާފައިވާ  .34

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   18މުސްލިމް ޝަވަރުގެ ހޮޅި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  1ބަދަލުކުރުމާއި 

ނ  ގައި ވަ 2022ޖެނުއަރ   18ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތުގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ  .35

 ކުރެވިފައެވެ.

ގައި  2021ޖެނުއަރ   18މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގެ ފެން ޕަމްޕް ހަލާކުވެފައިވާތ  އެތަނުގައި އައު ޕަްމޕެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް،  .36

 ވަނ  ކޮށް ނިމިފައެވެ.

 އެވެ.ވަނ  ޙަވާލުކުރެވިފަ 2022ޖެނުއަރ   18ބުރި ބެޓަރި،  16އޭ ސައިޒުގެ  2ށް ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތަ .37

ގެ ބުރުޒުމަގާއި ވ  ފަޅ ގެ ޖަންކްޝަންގެ މަތިގަނޑު ހަލާކުވެގެން ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެޖަންކްޝަން އަލުން ރާނާ މަތި  1ސިނަމާލެ  .38

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   19އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، 

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   19ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  ގެ މެދުސިޑ ގެ ތިރ ގައި ގޯތިތެރެއަށް އަލިވާ ގޮތަށް ލައިޓް  1ސިނަމާލެ  .39

 ކުރެވިފައެވެ.

ޖެނުއަރ   19ގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ މޫތައް ކެނޑުމާއި އެތަނުގައި އަލުން ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ސިނަމާލެ  .40

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

 2022ޖެނުއަރ   20 މައްސަލަ ޖެހިފައިވާތ  ސައުންޑް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ ސައުންޑް .41

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

ވާ ބިހުރޯޒް ކަމަނާ މިސްކިތުގެ ވަޅުދިޔަ ހިއްކުމާއި ފެހިކަހާ ވަޅުސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އެމިސްކިތް ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ޙަވާލުވެފައި .42

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   20މުގެ މަސައްކަތް، ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް ކުރު

ޖެނުއަރ   21ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  1މުސްލިމް ޝަވަރު އަދި ވުޟޫކުރާބައިގެ  1ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ފާޚާނާގެ  .43

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

   ގުޅިފައިވާ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސް މ ޓަރ ހިގަމުންދާތ  އެކަންއާއި (GKM002038)މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ފެންމ ޓަރ  .44

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   21ރަނގަޅުކުރުމަށް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް، 

 ނ  ކުރެވިފައެވެ.ގައި ވަ 2022ޖެނުއަރ   21މާލެ ހުކުރު މިސްކިތުގެ ފާޚާނާ ގެ މުސްލިމް ޝަވަރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .45

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   21ބޮކި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  3މަސްޖިދު އަފ ފުއްދ ންގައި އަނދާފައިވާ  .46

 21މަސައްކަތް، މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ނަމާދުކުރާ މައިކް )ކޯޑްލެސް މައިކް( ހަލާކުވެފައިވާތ  އެމިސްކިތުގައި އައު މައިކެއް އެޅުމުގެ  .47

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ  

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   22ލައިޓް ހޯލްޑަރ ލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  5މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގައި އަނދާފައިވާ  .48

 ކުރެވިފައެވެ.

 2022ޖެނުއަރ   22ޑި ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ނަމާދު ވަގުތު އަންގައިދޭ ގަޑި މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  އެގަ .49

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

މަސްޖިދު ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ކަރަންޓް މައްސަލަޖެހި ފަންކާތަކެއް ނުޖެހޭތ ވެ އެމިސްކިތުގެ ކަރަންޓް ރަނގަޅުކޮށް ފަންކާތަކަށް ކަރަންޓް  .50

 ކުރެވިފައެވެ.ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   23ދިނުމުގެ މަސައްކަތް، 

ޖެނުއަރ   23ފެން އިސްކުރު ހަލާކުވެފައިވާތ  އެ އިސްކުރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  3މަސްޖިދު އިސްކަންދަރުގެ ފާޚާނާގެ  .51

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022
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ށް ފަސޭހާއިން ވަދެނިކުމެވޭނެގޮތަށް ގެ އަމ ނ މަގު ފަޅިން ވަންނަ ދޮރު ކުރިމަތ ގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަ 2މާލެހިޔާ  .52

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   24ރޭމްޕެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އޭ.އެޗް.ބ .ބ  މެދުވެރިކޮށް، 

ގެ ފާޚާނާ ނަޖިސް ހޮޅިން ފެންލ ކްވާތ  އެހޮޅި ނަގައި އަލުން ހޮޅިލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި  2ސިނަމާލެ  .53

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   24މަސައްކަތް، އެ

މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ  މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔަކާއި  .54

 ގައި ވަނ  ފަށާފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   24ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް، 

ފާޚާނާ ނަޖިސް ހޮޅިން ފެންލ ކްވާތ  އެހޮޅި ނަގައި އަލުން ހޮޅިލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި  ގެ 1ސިނަމާލެ  .55

 ފައެވެ.ކުރެވިގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   25އެމަސައްކަތް، 

ޖެނުއަރ   26މަސައްކަތް، މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގެ ފާޚާނާގެ ފްލެޝްޓޭންކް މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  ފްލެޝްޓޭންކް ރަނގަޅުކުރުމުގެ  .56

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

ގެ އުތުރުފަރާތުގައި ހުރި ޖަންކްޝަން ހަލާކުވެ މަތިގަނޑު ވެއްޓިފައިވާތ  އެޖަންކްޝަން ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ  1ސިނަމާލެ  .57

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   26ޖަންކްޝަންގައި މަތިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް، 

ޖެނުއަރ   26ބޮކި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް،  15ގެ ގޯތިތެރޭގަޔާއި ސިޑިތަކުގަޔާއި ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި އަނދާފައި ހުރި  4 ވ.ސިނަމާލެ .58

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

 ޖެނުއަރ  26މަސްޖިދުލް ފުރުޤާންގެ ފާޚާނާ ފްލެޝްޓޭންކް މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  އެ ފެލެޝްޓޭންކް ރަގަނޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .59

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

ގެ ބުރުޒުމަގާ ވ ފަރާތުގެ ޖަންކްޝަން ހަލާކުވެފައިވާތ  އެޖަންކްޝަން އަލުން ރާނާ ސިމިންތި ޖަހާ މަތިއެޅުމުގެ  1ސިނަމާލެ  .60

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   28މަސައްކަތް، 

 29ޝަން ބެދިފައިވާތ  އެޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ގެ ކޮއިމަލާހިނގުމާއި ވ  ފަރާތުގެ ފާޚާނާ ޖަންކް  2ސިނަމާލެ  .61

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ  

، ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ޣައިރު މުސްލިމުން ވަޅުލާ ސަރަޙައްދުގައި ލައިޓް ޖެހުމަށް ކަރަންޓް ކޭބަލް އެޅުމާއި ލައިޓް ލުމުގެ މަސައްކަތް .62

 ވިފައެވެ.ގައި ވަނ  ކުރެ 2022ޖެނުއަރ   30

ގެ ފްލެޓްގެ ވަށާ އިންފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި، އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިވާތ  މަސައްކަތް  4ވ.ސިނަމާލެ  .63

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   30ބަލާ ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ގައި  2022ޖެނުއަރ   31ރުގެ ތަޅު ބަދަލުކޮށް އެ އެޕާރޓްމަންޓް ވަނ  އެޕާރޓްމަންޓްގެ ދޮ 5-01ގެ  4ވިލިގިނލި ސިނަމާލެ  .64

 މިޔުނިޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައެވެ.

ފެބްރުއަރ   01ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6ފަންކާ ހަލާކުވެފައިވާތ  އެ  6ހުޅުމާލެ ސަހަރާގެ ހިނަވާގޭގެ ފެންޑާގައި ހުރި  .65

 .ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ 2022

ގެ ފާޚާނާގެ ޖަންކްޝަންތައް ފުރިގެން ނަޖިސްތައް ބޭރުވަމުންދާތ ވެ އެ ޖަންކްޝަންތައް ސާފުކުރުމުގެ  3އަދި ސިނަމާލެ  1ސިނަމާލެ  .66

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   01މަސައްކަތް، 

ލަ ފަރާތަކުން އެދުމާއި ގުޅިގެން އެމިސްކިތް މަސްޖިދުއް ޛިކުރާ ފޮޅާސާފުކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުވުމަށް އަމިއް .67

 ގައި ވަނ  އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   01ފޮޅާސާފުކުރުމާއި ކުދި މަރާމާތުކުރުމަށް، 

މުގެ ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ބަރިއެއް ލުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިފައިވާތ  އެތަން ބަލާ ޗެކްކުރު .68

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   01މަސައްކަތް، 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

45 

 2022ފެބްރުއަރ   02، ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައި ފަޅާކުދި ގަސްތަކާއި ވިނަތައް ނޮޅާސާފުކޮށް އުކާލުމަށް ކޮތަޅުތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް .69

  ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

 ތަކުގެ މުށިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް މަސްޖިދު ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ވުޟޫކުރާ ބަޔާއި ފާޚާނާ .70

 ގައި ވަނ  ފަށާފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   07ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން، 

ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް، މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ސ ލިންގ މަރާމާތު ކުރުމާއި މަތ  ޝ ޓް ވޯޓަރ ޕްރޫފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ  .71

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   21

ގައި ވަނ   2022ފެބްރުއަރ   22މާލޭ ރޯމަސް މާރުކޭޓު މަތ ގައި ހުސްކޮށް ހުރި ތަނެއްގެ ތަޅުދަނޑި ޢަބްދުއްލަޠ ފް އާ،  .72

 ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 2022ފެބްރުއަރ   26ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ވާތ ، އެ ފަންކާ ހަލާކުވެފައި 2ހުޅުމާލެ ވަގުތި މިސްކިތުގެ ސ ލިންގ  .73

 ގައި ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022ފެބްރުއަރ   26ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ފަންކާ ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެ  2މަސްޖިދުލް ފިޠުޔާގެ ސ ލިންގ  .74

 ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022ފެބްރުއަރ   26ލަޖެހިފައިވާތ  އެ ޕަމްޕް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދުލް ޖަލާލުއްދ ންގެ ފެން ޕަމްޕް މައްސަ .75

 ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

ފެބްރުއަރ   26މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ ފާޚާނާތަކުގެ މުސްލިމް ޝަވަރ ހަލާކުވެފައިވާތ  އެ ޝަވަރތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .76

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

މަސްޖިދުލް ޝެއިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ ގެ ފެން ޕަމްޕް މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  އެ ޕަމްޕް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .77

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   28

ގައި ވަނ   2022މާރޗް  03އްކަތް، މަސްޖިދުލް އަފ ފުއްދ ންގެ ފެން ޕަމްޕް މައްސަލަޖެހިފައިވާތ  އެ ޕަމްޕް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސަ .78

 ކުރެވިފައެވެ.

ގެ ވޯޓަރ ސަޕްލައި ފެންހޮޅިއެއް ފަޅައިގެންގޮސް ފެންލ ކްވާތ  އެކަން ރަނގަޅު هللا މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .79

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މާރޗް  10ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

މާރޗް  13އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  8ން އިސްކުރު ހަލާކުވެފައިވާތ  އެ ފެ 8މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ވުޟޫކުރާބައިގެ  .80

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022

ފެން އާސަހަރާގެ ސްޓޮކް   ކޭސް 300ރޯދަމަހަށް މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކަށް ބެހުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  .81

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މާރޗް  16ތް، ރޫމްގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަ

ގެ ތިރ ބައިގައި މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމް އެފެއާޒުއިން ބަހައްޓާފައިވާ ޚަތިމްތައް هللا މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .82

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022މާރޗް  21އެމިނިސްޓްރ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ވަނ  ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 2022މާރޗް  22ސް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައިގެ ތަޅުދަނޑި އޭ.އެޗް.ބ .ބ އާ، ގެ އޮފ  1މާލެހިޔާ  .83

ގެ ޝ ޓުން ފާޚާނާ ތެރެއަށާއި ކޮޓަރި ތެރެއަށް ފެންލ ކްވާތ ، އެތަން ބަޔަކަށް ދައްކާ ކޯޓޭޝަންތައް ހޯދުމަށްފަހު،  13-04 1ސިނަމާލެ  .84

 ގައި ފޮނުވުނެވެ. 2022މާރޗް  24، ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނަށް

ގެ ގުދަނުގައި  2ޖޫސް ސިނަމާލެ   ކޭސް 300ރޯދަމަހަށް މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކަށް ބެހުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާ ކުރެއްވި  .85

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މާރޗް  24ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް، 

 2022މާރޗް  24ތަކުގައި ބަހައްޓަމުން ގެންދެވުނު އަތްދޮންނަ ފުޅިތައް ބެހެއްޓުން، އާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތް 19ކޮވިޑް  .86

 ގައި ވަނ  ހުއްޓާލެވިފައެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 2022މާރޗް  25ހުޅުމާލޭ ވަގުތ  މިސްކިތުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ކާރޕެޓްތައް އޭ.އެޗް.ބ .ބ ގެ ގުދަނަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް،  .87

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ.

ގައި އަޅާފައިވާ ކާރޕެޓް ދޮވުމުގެ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތްއަދި  މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދ ން ، ސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލްޢާދިލްމަ .88

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022މާރޗް  26މަސައްކަތް ފަށާ އެމަސައްކަތް، 

ގެ  2ކޭސް ފެން ސިނަމާލެ  300ހަދިޔާ ކުރެއްވި އިތުރު ރޯދަމަހަށް މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކަށް ބެހުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  .89

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މާރޗް  26ގުދަނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރ ލް  02ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  5ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތުގެ  .90

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރ ލް  03ސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، އި 5މަސްޖިދު އަޒ ޒާ މޫސާގެ ވުޟޫކުރާބައިގެ  .91

ގައި  2022އޭޕްރ ލް  03ސ ލިންގ ފަންކާއާއި މުސްލިމް ޝަވަރ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  1މަސްޖިދުލް ޝަހ ދު ޢަލ ގެ  .92

 ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022އޭޕްރ ލް  04ގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސ ލިންގ ފަންކާ އާއި ފްލެޝް ޓޭންކް ރަނ 1މަސްޖިދުލް އަފ ފުއްދ ންގެ  .93

 ކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރ ލް  04މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް،  .94

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރ ލް  05ތް، ފަންކާ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަ 11މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ މައްސަލަޖެހިފައިވާ  .95

 ގައި ކުރެވުނުވެ. 2022އޭޕްރ ލް  06މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ހަލާކުވެފައި ކަރަންޓް ބްރޭކަރ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .96

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޑައުންލައިޓް  8ސ ލިންގ ފަންކާ އަދި  1މުސްލިމް ޝަވަރ،  1ފެން އިސްކުރު،  4ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ  .97

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރ ލް  06

 2022އޭޕްރ ލް  09ސ ލިންގ ފަންކާ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6މަސްޖިދުލް އުމަރު ބުނުލް ޚައްތާބުގެ  މައްސަލަޖެހިފައިވާ  .98

 ގައި ކުރެވުނެވެ.

އޭޕްރ ލް  10ސ ލިންގ ފަންކާ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6 ގެ ހަލާކުވެފައިވާهللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .99

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

ގައި  2022އޭޕްރ ލް  11ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ސ ލިންގ ފަންކާ އާއި  3ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތުގެ  .100

 ކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރިލް  11ލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ފަންކާ ބަދަ  4މަސްޖިދުލް ޝަހ ދު ޢަލ ގެ މަތ  ބައިގެ  .101

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޭޕްރިލް  13ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4މަސްޖިދުލް ފިޠުޔާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ  .102

އޭޕްރ ލް  16މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް، ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުމުގެ  4މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތުގެ  .103

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ. 2022

ގައި  2022އޭޕްރިލް  19ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6މަސްޖިދުލް ޝެއިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ ގެ  .104

 ކުރެވުނެވެ.

އޭޕްރ ލް  20ގެ ދިޔަދޮވި އަދި އިތުރުކޮށްފައިވާ ފުރާޅު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މއ.އާސަހަރާ ދޮޅިދާންގެ ދެކުނު ފަރާތު ފެންޑާ  .105

 ގައި ވަނި ކުރެވިފައެވެ.  2022

ގައި ވަނ  ވަގަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ވައްކަމުގެ މައްސަލަ  2022އޭޕްރ ލް  21މަސްޖިދުއް ތަޤުވާގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ފަންކާ،  .106

 ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ. ވަނ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

އޭޕްރިލް  24ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ގެ އަންހެން ނަމާދުކުރާބައިގެ هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން  ޢަބްދި .107

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022 މެއި 10އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  5މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ވުޟޫކުރާބައިގެ  .108

 މަސްދިލުއް ސަލާމް އަދި މަސްޖިދުލް ބިއްރި ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނ ގެ އެގްރިމެންޓް ބާޠިލް ކުރުމާއި ގުޅިގެން .109

 ފަރާތުންނެވެ. ން ފެށިގެން ކުރަމުން މިގެންދަނި މިޔުނިޓްގެ  2022މެއި  10މިސްކިތް ފޮޅާސާފުކޮށް ކުނިއުކުމުގެ މަސައްކަތް،  2އެ 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މެއި  25މަސްޖިދުލް ޒައިދު ބިން ޘާބިތުގެ ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .110

ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ތިރ ގައި އަޅާފައިވާ ނޮވިލޮން ރޫޖެހި ނަމާދު ކުރުމަށް އުދަގޫވާތ ، އެ ނޮވިލޮން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .111

 އި ކުރެވުނެވެ.ގަ 2022މެއި  27

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މެއި  27މަސްޖިދުއް އަފ ފުއްދ ންގައި ހުރި ބައު ޚަތިމްތައް ގުދަނަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް،  .112

ގައި  2022މެއި  28މަސްޖިދުއް ފިޠުޔާގައި އަޅާފައިވާ ތަރަފާލު ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެތަނުގައި އަލުން ތަރަފާލު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް،  .113

 ރެވުނެވެ.ކު

ގައި  2022މެއި  29ގެ ގުދަނުގެ ބޮޑު ދޮރު ހަލާކުކޮށްފައިވާތ  އެތަނުގައި ފިލާ ގަނޑެއް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް،  3ސިނަމާލެ  .114

 ކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މެއި  30ގެ ގުދަނުގެ ދޮރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  3ސިނަމާލެ  .115

ރާ ހުސްކުރި ފުޅިތަކެއް ހުރެގެން އެފުޅިތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ގެ ޑަސްބިން ކައިރ ގައި  3ސިނަމާލެ  .116

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  02މަސައްކަތް، 

މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮނޑިތައް  2މަސްޖިދުލް ފިޠުޔަ އަދި މަސްޖިދު އަޒ ޒާ މޫސާގެ ތަރަފާލު ހަލާކުވާތ  އެ  .117

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  05އި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މޮޑިފަ

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  10މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގައި ހުރި ދަގަނޑު ހޮޅިތަކާއި ޓިނުތައް އޭ.އެޗް.ބ .ބ އަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް،  .118

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  21ސައްކަތް، ބޮކި ބަދަލުކުރުމުގެ މަ 14ފްލޯރގައި އަނދާފައި ހުރި  2މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ  .119

ޑައުންލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ސ ލިންގ ފަންކާ އަދި  3ބޮކި، ހަލާކުވެފައިވާ  45މަސްޖިދު ފުރުޤާންގައި އަނދާފައި ހުރި  .120

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  21

ތި އުކާލުމާއި ގުދަން ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދު އަޒ ޒާ މޫސާގެ ގުދަންތަކުގައި ހުރި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެ .121

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  24

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  24ޑައުންލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގައި އަނދާފައި ހުރި  .122

 ގުދަންތަކުގައި ހުރި އުކާލަންޖެހޭ ތަކެތި އުކާލުމާއި ގުދަން ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި މަސްޖިދުލް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ ގެ .123

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖޫން  30ގުދަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  01މަސްޖިދުލް ޝައިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ ގެ ގުދަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .124

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  08ސަހަރާ ފެންޑާ ބައިގެ ހަލާކުވެފައި ހުރި ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މއ.އާ .125

ތް، މަސްޖިދުއް ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ނަމާދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މައިކް ހަލާކުވެފައިވާތ  އެމިސްކިތުގައި އައު މައިކެއް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަ .126

 ރެވުނެވެ.ގައި ކު 2022ޖުލައި  09

 ގައި ފެށުނެވެ. 2022ޖުލައި  11މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ފެންޑާގައި ހަލާކުވެފައިވާ މުށިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .127

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  12ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާ ފެންހޮޅި ރަގަނޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .128

ޖުލައި  13 ،މަސައްކަތް މަރާމާތްކުރުމުގެ ސަރައްދު ހަލާކުވެފައިވާ ރޫފްޝ ޓުން ބެލްކަނި އަދި ސިޓިންރޫމް   1103  1 ސިނަމާލެ .129

 ގައި ވަނ  ފެށިފައެވެ. 2022

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  15ހުޅުމާލެ ސަހަރާ ދޮވެސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .130



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 
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ހުން ވަޅުލާ ތަނާއި ކޮވިޑް ބަލި ނޫންގޮތުގައި ނިޔާވާ މ ހުން ވަޅުލާ ބައިތައް މިޔުނިޓްގެ ހުޅުމާލެ ސަހަރާގެ ކޮވިޑް ބަލ ގައި ނިޔާވާ މ  .131

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  16ފަރާތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ރެވުނެވެ.ގައި ކު 2022ޖުލައި  16ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ފާޚާނާ ތަށި އަދި  2ޒިޔާރަތް މިސްކިތުގެ  .132

ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ  2ފަންކާ ހަލާކުވެފައިވާތ  އެ  2ގެ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ هللاމަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .133

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  16މަސައްކަތް، 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022 ޖުލައި 18މަސްޖިދުއް ޠައާވުނ ގެ ފެންޑާ ބައިގެ ލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .134

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  18ލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  12މަސްޖިދުއް ޖަލާލުއްދ ންގެ ތިރ  ބައިގައި އަނދާފައި ހުރި  .135

ޖުލައި  19 ބޮކި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 45މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދ ންގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި އަނދާފައި ހުރި  .136

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

 ގައި ކުރެވުނުވެ. 2022ޖުލައި  20މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ މިމްބަރާ ދިމާ ފެން އެޅިފައިވާ ލައިޓް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .137

 ނެވެ.ގައި ކުރެވު 2022ޖުލައި  20ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތުގައި ހަލާކުވެފައިވާ  .138

 20ހޯލްޑަރ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6ބޮކި އަދި ހަލާކުވެފައިވާ  20ގެ ފްލެޓް އިމާރާތުގެ އަނދާފައިވާ  4ވިލިމާލެ ސިނަމާލެ  .139

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  21ގެ ޖަންކްޝަން މައްސަލަޖެހިފައިވާތ ، އެޖަންކްޝަން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ސިނަމާލެ  .140

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  22ހުޅުމާލެ ސަހަރާ ގޯތިތެރެ ސާފުކޮށް ކުނިތައް ކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްގައި އުކުމުގެ މަސައްކަތް،  .141

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  23ގެ ބުރުޒުމަގާ ވ ފަޅ ގެ ޖަންކްޝަން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  3ސިނަމާލެ  .142

ގައި  2022ޖުލައި  24ފެން އިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ސަލާމްގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގައި ހަލާކުވެފައިވާ މަސްޖިދުއް  .143

 ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022ޖުލައި  24ފެންއިސްކުރު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4މަސްޖިދުލް ބިއްރ ގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގައި ހަލާކުވެފައިވާ  .144

 ކުރެވުނެވެ.

 2022ޖުލައި  25 ބައެއް މަހާނަތައް ގަނބައިގެންފައިވާތ  އެތަންތަނަށް ވެލިއަޅާ މަހާނަތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، މއ.އާސަހަރާގެ .145

 ގައި ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022ޖުލައި  25ގެ ކޮޓަރ ގެ ހަލާކުވެފައިވާ ކޮންކްރ ޓް ޝ ޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  11-01ގެ  1ސިނަމާލެ  .146

 ކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  27ލެ ސަހަރާ ސާފުކުރުމާއި ކުނިތައް ކޮތަޅުތަކަށް އަޅާ އުކުމަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ވިލިމާ .147

ގައި ވަނ   2022ޖުލައި  28މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ފާރުގައި ހަލާކުވެފައިވާ މުށިތައް ނައްޓާ އަލުން މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް،  .148

 ކުރެވިފައެވެ.

 ގައި ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖުލައި  28ސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ފެންޑާގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް، މަ .149

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޖުލައި  28ގެ ފެން ޕަމްޕް މައްސަލަޖެހުމާއި ގުޅިގެން އެޕަމްޕް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  1ސިނަމާލެ  .150

 2022އޮގަސްޓް  01ޓިފައިވާ މުށިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ އެމަސައްކަތް، މަސްޖިދު އަޒ ޒާ މޫސާގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ނެއް .151

 ގައި ވަނ  ނިންމާފައެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  02މަސްޖިދު އަމ ލް ޖަލ ލްގެ ފާޚާނާގެ ދޮރުތައް އަލުން ހަދައި ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .152

ފުރުޤާންގެ އިމާމް ހުންނަ ދިމާލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ސްޓޭންޑް ފަންކާ ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެތަނުގައި އައު ފަންކާއެއް މަސްޖިދުލް  .153

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  05ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ވަނ  ފެށިފައެވެ. 2022އޮގަސްޓް  06ފާޚާނާގެ ތަށިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ  .154



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ގައި ވަނ  ފެށިފައެވެ. 2022އޮގަސްޓް  06މަސްޖިދު އިބްރާހ މް ގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް،  .155

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  07ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތުގެ  .156

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  08ލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ސ   3މަސްޖިދުއް ޝަހ ދު ޢަލ ގެ  .157

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮގަސްޓް  12ފާޚާނާގެ ތަށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ  .158

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ސެޕްޓެމްބަރ  4ދޮރުފަތް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2މަސްޖިދު ފުރުޤާންގެ ބިއްލޫރި  .159

މަސްޖިދު ފުރުޤާންގެ އަމ ނ މަގާއި ވ ފަޅ ގެ މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ހަލާކުވެފައިވާތ  އެތަނުގައި ހުރި މުށިތައް  .160

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ސެޕްޓެމްބަރ  20ނެގުމަށްފަހު، އަލުން އެތަނުގައި މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް، 

ސެޕްޓެމްބަރ  29އި ކޮވިޑް ބަލ ގައި ނޫންގޮތަށް ނިޔާވާ މ ހުން ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށިފައި ވަނ ،      ހުޅުމާލެ ސަހަރާގަ .161

 ގައެވެ. 2022

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  01ފާޚާނާގެ ތަށި ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  1މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ  .162

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  5ގިފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދު ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ފުރަތަމަ ފަން .163

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  08މަސްޖިދުއް ސުލްޠާނުލް އާދިލްގެ ފާޚާނާ ޖަންކްޝަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .164

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  10ކަތް، ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައް 2މަސްޖިދުއް ސުލްޠާނުލް އާދިލްގެ  .165

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  12ފަންގިފިލާގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް،  2މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލްގެ  .166

ގައި  2022އޮކްޓޯބަރ  23ފާޚާނާ ތަށި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދ ންގެ  .167

 ކުރެވުނެވެ.

ގައި  2022އޮކްޓޯބަރ  23ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  6މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ޝަމްސުއްދ ންގެ  .168

 ކުރެވުނެވެ.

ރުމުގެ މަސައްކަތް، ފާޚާނާގެ ދޮރުފަތުގެ ތަޅު ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެ ދޮރުތަކުގައި އެތެރެއިން އަތްގަނޑު ހަރުކު  4މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ  .169

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022އޮކްޓޯބަރ  31

ނޮވެމްބަރ  11މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ އިސްކުރެއް ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެ އިސްކުރު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .170

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ނޮވެމްބަރ  15ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދު އިބްރާހ މްގެ މިސްކިތައް އަރާ ބޮޑު ސިޑ ގެ މުށިތައް  .171

ނޮވެމްބަރ  24ފާޚާނާގެ ނެއްޓިފައިވާ ދޮރުތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  3ގެ  هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .172

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

ނޮވެމްބަރ  28ފެން އިސްކުރު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް.   3ލާކުވެފައިވާ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ ހަ .173

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022

 12ވޯލް ފޭން ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  15ސިލ ންގ ފަންކާ އާއި  28ގެ هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .174

 ގައި ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ 

ގައި ވަނ  ހަލާކުވެފައެވެ. އައު މޯޓަރެއް ލިބިފައި ނުވާތ  މޯޓަރ ވަނ  ބަދަލު  2022ޑިސެމްބަރ  7ހ ދު ޢަލ ގެ މޯޓަރު، މަސްޖިދު ޝަ  .175

 ނުކުރެވިއެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  11މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ ފެންޑާ ބައިގެ ހަލާކުވެފައިވާ މުށިތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .176

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  18ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  17ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ހަލާކުވެފައިވާ  މަސްޖިދު .177

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  18މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލްގެ ސައުންޑް މިކްސްޖަރ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  .178

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  22އި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު މިސްކިތުގަ  .179
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 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  24ފާޚާނާގެ ވޭލްތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  4މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ  .180

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  25ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދުއް ފުރުޤާންގެ  ބޮޑު ސިޑ ގައި ނެއްޓިފައި ހުރި މުށިތައް  .181

ގެ އަންހެނުން ނަމާދުކުރާ ބައިގެ ފާޚާނާގެ ޖަންކްޝަން ބެދިފައިވާތ ، އެ ޖަންކްޝަން هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .182

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  27ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  27އް ސަލާމްގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް، މަސްޖިދު .183

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  29ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  2މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ ފެންޑާގައި ބައިގެ  .184

ގައި  2022ޑިސެމްބަރ  29ކި ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ބޮ  5މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ އަނދާފައި ހުރި  .185

 ކުރެވުނެވެ.

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  29ސ ލިންގ ފަންކާ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  1އާސަހަރާގެ ހިނަވާ ބައިގެ  .186

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022މްބަރ ޑިސެ 30ޑައުންލައިޓް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް،  10މާފަންނު ބޮޑުގޭ ވަގުތ  މިސްކިތުގެ  .187

ގެ ފިރިހެނުން ބޭނުންކުރާ ފާޚާނާގެ ޖަންކްޝަން ބެދިފައިވާތ ، އެ ޖަންކްޝަން ރަނގަޅު هللاމަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .188

 ގައި ކުރެވުނެވެ. 2022ޑިސެމްބަރ  30ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

ގެ މަތި ހަލާކުވެފައިވާތ  މަތިތައް އަލުން ހެދުމާއި ނުޖަންކްޝަ 30މި ފަސް ޢިމާރާތުގެ  3،2،1އަދި ސިނަމާލެ  2،1މާލެހިޔާ  .189

 ގެ ނިޔަލަށް ވަނ  ކުރެވިފައެވެ. 2022 ޑިސެމްބަރ 31ޖަންކްޝަންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް، 

 46ވަޅުލާފައިވަނ   ހުޅުމާލެ ސަހަރާގައިއަށް  2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ   01 ،ކޮވިޑް ބަލ ގައި ނިޔާވެގެން .190

 މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ.

މާލެސިޓ ގެ ސަހަރާތަކުގައި ގެ ނިޔަލަށް  2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ   01 ،މާލެ ސިޓ ގައި ނިޔާވެގެން .191

 މައްޔިތުންގެ ހަށިގަނޑެވެ.   847ވަޅުލާފައިވަނ  

ތުރަ  1850ގެ ނިޔަލަށް މާލެ ސިޓ ގެ ސަހަރާތަކުގައި ވަޅުލާފައިވަނ  ޖުމްލަ  2022 ޑިސެމްބަރ 31 އިން 2022ޖެނުއަރ   01 .192

 މަހެވެ.

މައްޔިތުންގެ  195ގެ ނިޔަލަށް ގަލޮޅު ސަހަރާ މޯޗަރ  މޯގަށް ލާފައިވަނ   2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ   01 .193

 ހަށިގަނޑެވެ. 

ގެ ނިޔަލަށް ގަލޮޅު ސަހަރާ މޯޗަރ އަށް ލެވުނު ޑެޑްބޮޑ ގެ ފ ގެ ގޮތުގައި  2022 ޑިސެމްބަރ 31އިން  2022ޖެނުއަރ   01 .194

 ރުފިޔާ( އެވެ. ތިން މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ފަންސާސް އަށްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ވިހި ) ރ3,958,420/-ލިބިފައިވަނ  

 

 ހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސ ލް ގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ ސާބަ މާލެ ސިޓ ގެ ބައެއް މިސްކިތްތަކު
 

ން މއ. އާސަހަރާގެ އެކޮމޮޓޭޝަން ބައިގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އޮޓޯ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހަދިޔާކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދިގެ  .1

 އާސަހަރާއާއި ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގައި ވަނ  އެ މެޝިން  2022ޖެނުއަރ   02އެކަމަށް ހުއްދަދިނުމާއި ގުޅިގެން، 

އެމްއެމްގެ  03މަސްޖިދު އިސްކަންދަރުގައި އަޅާފައިވާ ވިނައިލް ފްލޯރިންގ ނައްޓައި، ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިވާ ތަށިމުށި ނައްޓައި، ތަޅުން އަޅައި  .2

ގައި  2022ޖެނުއަރ   06އްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، އެްމއެމްގެ ވ ނައިލް ފްލޯރިން އެޅުމުގެ ހު 04އަންޑަލޭ އެޅުމާއި 

 ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.

މުން މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގެ ބޭރުފާރުތަކާއި އެތެރެ ފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދު .3

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   06ކަމަށް، އެ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

51 

ލަ މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ފެން އިސްކުރު ބަރި މަތ  ފުރާޅު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއް  .4

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   09ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

ގެ މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ފަރ ދުލްއައްވަލްގެ ދެކުނު ފެންޑާގެ ފުރާޅުން އެތެރެއަށް ފެންފައިބާތ  އާއި ވުޟޫކުރާ ތަނުގެ އެތެރޭ  .5

ގައި ވަނ   2022ޖެނުއަރ   10 ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، ތަށިމުށިތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އަމިއްލަ

 ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.

ކުން މަސްޖިދުލް ސުލްޠާން ޙަސަން ޢިއްޒުއްދ ންގެ ގްރައުންޑް ފުލޯރ އަދި ފަސްޓް ފޮލޯރގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަ .6

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖެނުއަރ   23އެދުމުން އެކަމަށް، 

 01 ޛިކުރާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށާއި ކުދިމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދިގެން، އްމަސްޖިދު .7

 އްކަތްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ވަނ  ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.ން ފެށިގެން އެމިސްކިތުގެ އެމަސަ 2022ފެބްރުއަރ  

ސ ލިންގ ފަންކާ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް  28ފަންކާއާއި  15މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފާރުގައި ހަރުކުރާ  .8

 މަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މި 2022ފެބްރުއަރ   13އެދުމުން އެކަމަށް، 

ފާޚާނާގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް،  4މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގެ  .9

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   13

މޫސާގެ ބޭރު މަރާމާތުކޮށް ބޭރުގައި ކުލަލުމާއި އިންފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ  މަސްޖިދު އަޒ ޒާ .10

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ފެބްރުއަރ   13ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

އި ބޭރުފާރުގައި ކުލަލާ ރ ތި ކުރުމާއި ސ ލިންގ ގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ފޮމެކާ ފިލާތައް ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތުގެ އެތެރެއާ  .11

ގައި ވަނ   2022ފެބްރުއަރ   17ބަދަލުކޮށް ރ ތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

 ފައެވެ.ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމި

 22މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގެ ތިރ ބައިގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް،  .12

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތް އަދި ނުނިމެއެވެ. 2022ފެބްރުއަރ  

 ކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދިގެން،ފޮޅާސާފުކުރުމަށާއި ކުދިމަރާމާތު  ޢ ދު މިސްކިތް .13

 ން ފެށިގެން އެމިސްކިތުގެ އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ވަނ  ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 2022 މާރޗް 01

ޗެނަލް  10ޔަމަހާ  03ވޯޓް އަދި  240މްޕްލިފަޔަރ މިސްސަރ ޕަވަރ އެ 03މާލޭ ސިޓ ގެ މިސްކިތްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  .14

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  02މިސަރ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުން އެކަމަށް، 

ދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، މަސްޖިދު ޒައިދު ބިން ޘާބިތުގެ މިމްބަރުގައި ތަށިމުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއް .15

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ.  މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  03

މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގެ އަންހެނުންގެ ފާޚާނާ ޖަންކްޝަން މައްސަލަޖެހިގެން ރަނގަޅުކުރުމަށް އެމައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .16

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  06ދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، ކުރުމުގެ ހުއް 

ގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ލައިޓްތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ هللاމަސްޖިދުލް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދި .17

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  06ން އެދުމުން އެކަމަށް، ފަރާތަކު

މުން މަސްޖިދުލް އަފ ފުއްދ ންގެ އެތެރޭގެ ހުރިހާ ލައިޓްތަކެއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދު .18

 ނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގައި ވަ 2022މާރޗް  06އެކަމަށް، 

 މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނި އެއަރކޯން ކުރުމާއި އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ  .19

 ކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައް 2022މާރޗް  07ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 
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ގެ ޢ ދު މިސްކިތުގެ ފެންޑާތަކާއި ފާޚާނާ އަދި ވުޟޫކުރާ ބަޔާއި ގުދަނުގެ މިހާރު ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި އާސާރ  ބައިގެ ފުރާޅު  .20

ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޓިނުތަކުގައި ލާފައިހުރި ރެނދުތައް ބެއްދުމާއި ދަވާދުލުން އަދި މިސްކިތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ގޯތިތެރޭގައި މުށި

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  09ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

ގައި  2022މާރޗް  09މަސްޖިދު ޞަލާޙުއްދ ންގައި ފެން ކޫލަރެއް ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް،  .21

 ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.

މާރޗް  27ފޯލްޑިން ގޮނޑި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް،  10ހުޅުމާލެ ވަގުތ  މިސްކިތަށް  .22

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022

ޖިދު އަޒ ޒާ މޫސާ އެއަރކޯން ކުރުމާއި އެއަރކޯންތައް ސަރވިސްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ މަސް .23

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022މާރޗް  27ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

ފަރ ދުލްއައްވަލްގެ ބޭރުގައި ހިޔާކޮށްފައިވާ ފުރާޅު ހަލާކުވެފައިވާތ ، އެފުރާޅު ނަގައި އާ ފުރާޅެއް  މަސްޖިދުއް ސުލްޠާން މުޙައްމަދު .24

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. 2022ޖޫން  19ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

އިވާ ނޮވިލޮން ނައްޓާ އަންޑަރ ލެޔަރ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް މަސްޖިދުލް އިސްކަންދަރުގެ ތިރ ގައި އަޅާފަ .25

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖޫން  22އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

ރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޢ ދު މިސްކިތުގައި މިހާރު ހުރި ސައުންޑް ސިސްޓަމް އެއްކޮށް ބަދަލުކު  .26

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖޫން  22އެދުމުން އެކަމަށް، 

ޖޫން  26އެދުމުން އެކަމަށް، މަސްޖިދުލް އަފ ފުއްދ ންގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން  .27

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022

މަސްޖިދުއް ޝެއިޚް ޤާސިމް ބިން މުޙައްމަދު އާލްޘާނ ގެ ސައުންޑް ކޮޓަރި އޭސ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ  .28

 އި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގަ 2022ޖޫން  28ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

މަށް ކުރިން ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން އެކަން މަސްޖިދުލް ޛިކުރާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށާއި ކުދިމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރު .29

ން ފެށިގެން  2022 ޖޫން 30 މިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެދިގެން،އެހެން އަ ހުއްދައަށްދޫކޮށްލުމާގުޅިގެންނާއި އެމިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 

 އެމިސްކިތުގެ އެމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތާ ވަނ  ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

މަސްޖިދުލް ޝަހ ދު ޢަލ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގައި ނޮވިލޮން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން  .30

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ.  2022ޖޫން  30އެކަމަށް، 

ކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަސްޖިދުލް ސުލްޠާނުލް ޢާދިލްގެ އެތެރެއާއި ބޭރުފާރުގައި ކުލަލާ ރ ތިކުރުމުގެ މަސައް .31

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ޖުލައި  07އެދުމުން އެކަމަށް، 

އެސް މަސްޖިދު ޖަލާލުއްދ ންގެ ސިޑިން އަރާއިރު ހިފަހައްޓާނެ އެސްއެސްއަތްގަނޑެއް ހަރުކުރުމާއި ސިޑި ދަށުގައި އިން ގޮޅިއަށް އެސް .32

ތަކުން ދޮރުފަތެއް ހަރުކުރުމާއި އިމާމް ވަންނަ ދޮރުމަތ  ދަގަނޑުން ތޭރި ފެންސެއްޖުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާ

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022އޯގަސްޓް  01އެދުމުން އެކަމަށް، 

ކުރާއިރު ބޭނުންކުރާ މައިކް )ހެޑްސެޓް( ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަސްޖިދު ފުރުޤާންގެ ނަމާދު  .33

  ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022އޯގަސްޓް  22އެދުމުން އެކަމަށް، 

 22ކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައް ީޗ(މަސްޖިދު ފުރުޤާންގެ ޕަމްޕް )ހިޓާ .34

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022އޯގަސްޓް 

ފަރާތަކުން  މަސްޖިދު ފުރުޤާން ސައުންޑް ރޫމްގެ އެއަރކޯން ސަރވިސްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ .35

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022އޯގަސްޓް  28އެދުމުން އެކަމަށް، 
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ދޮރުފަތް ހަރުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން  4ދޮރުފަތް ނައްޓާލުމަށްފަހު، އައު  4މަސްޖިދުއް ތަޢާވުނ ގެ ފާޚާނާގެ  .36

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ބަރ ސެޕްޓެމް 08އެކަމަށް، 

މަސްޖިދުއް ސަލާޙުއްދ ންގެ އަންހެނުން ވުޟޫކުރާ ބައި އެއްކޮށް ހިޔާކުރުމާއި މިސްކިތުގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މުށިތައް ކަފާ ނޮވިލޮން  .37

ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ.  2022ސެޕްޓެމްބަރ  18އެދުމުން އެކަމަށް،  އެޅުމަށް މިސްކިތް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން

 މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ  25މަސްޖިދު ޢަލ  ޙުސެއިންގައި ފައިވާން ބަހައްޓާ ހަރު ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް،   .38

 ވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެ  2022

ށް، މަސްޖިދުއް ޛިކުރާގެ ވުޟޫކުރާ ބައިގެ މިހާރު ޖަހާފައިވާ މުށިތައް ބަދަލު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަ .39

 ގައި ވަނ  ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ. 2022ނޮވެމްބަރ  15

ދ ންގެ ދިޔަދޮވިތައް ރަނގަޅުކޮށް ފާރު ކެނޑުމާއި ސިމެންތިޖަހާ ދާރަތައް އެއްވަރު ކުރުމާއި ފާޚާނާ ބަރ ގެ އަރިމައްޗާއި މަސްޖިދު އަފ ފުއް .40

ގައި ވަނ   2022ޑިސެމްބަރ  04ފުރާޅުމަތ ގައި ކިނބިއަޅާ ސިމެންތިޖެހުމުގެ ހުއްދައަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެދުމުން އެކަމަށް، 

 ސައްކަތް ވަނ  ނިމިފައެވެ.ހުއްދަދެވިފައެވެ. މިމަ

 

  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެްނޑް އާަކިއވް ސެކްޝަން * 

 

 އިވެންޓްތަކަށާއި، ހަފްލާތަކަށް ބ ޗްތަކާއި ޕާކްތައް ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދު  ވަނަ އަހަރު އެކިއެކި  2022
 
 

 މަސް ލޮނުޒިޔާރަތްޕާކް  ސަލްޓަންޕާކް  ރަސްފަންނު   އާޓިފިޝިއަލްބ ޗް ބ ޗް  ވިލިމާލެ  އެހެނިހެން 

 ޖެނުއަރ  26 2 9 1 1 -

 ފެބްރުއަރ   16 1 3 - 1 -

 މާރޗް 47 12 6 2 4 1

 އެޕްރ ލް 54 1 - - - -

 މެއި 25 2 4 3 - -

 ޖޫން 25 13 12 1 - 3

 ޖުލައި 24 5 7 8 - -

 އޮގަސްޓް  29 6 3 1 - 1

 ސެޕްޓެމްބަރ 32 8 2 2 3 1

 އޮކްޓޫބަރ 19 8 7 8 2 4

 ނޮވެމްބަރ 34 12 2 6 - -

 ޑިސެމްބަރ 39 20 9 4 - -

 ޖުމްލަ: 370 90 64 36 11 10

       



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ހުޅުމާލެ ސެކްޝަން

 

 ވިލިމާލެ ސެކްޝަން * 
 

 ރަށުތެރެ ބެލެހެްއޓުން. ވިލިމާލެ މޫދު އަދި ރަށުތެރޭ ކުނިނަގާ ސާފުކޮށް  •

 ފިއުޒްލާފައި ސަރަހައްދުގައި ޑައިންމޯރމަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ކޭަބލްއަޅައި އައު ހޮޅިދަނޑިޖަހައި ލައިޓް ހަރުކުރުން،  •

 ން.ދަވާދުލު އެލްމިނިއަމް ހޮޅިދަނޑ ގައި ދެ ،ބަދަލުކުރެވިަފއި ބްރޭކަރަށް ހުރިތަން

 އެކު ބުޑާއި ހޮޅިދަނޑިތައް ހުރި  ހުސްބިމުގައި ކައިރި ކޮށިފައި އަދި ހޮސްޕިޓަލް ގޮފިތައްވަނ  ގަހުގެ ކައިރ ހުރި ފްލެޓް •

 ހަރުކުރެވިފައި ސަރަހައްދުގައި ސިނާއ  ނަގައިގެންގޮސް

 ރ/ރ ދޫކުރެވުނު 174

258 
  އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ދޫކުރެވުނު

167 
 ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް މާލޭ

91 
 ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ހުޅުމާލޭގައި

34 
  ސިޓ  ލިބުނު

19 
 ނަން އިތުރުކުރުަމށް( އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ )ނަމުގެ ފަހަތަށް ބައްޕަގެ 

1 
 އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ އިނގިރޭސިތަރުޖަމާކުރުން 

10 
 އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ނަންބަދަުލކުރުމަށް 

1 
 އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ އާކުރަން 

6 
 އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ގެއްލިގެން 

5 
 ޖެއްސުމަށް އެދޭ ފޯމް ދަފްތަރުގައި

3 
 އަލަށް ރަށްވެހިވުން  

1 
 ރަޖިސްޓްރ ގެއްލިގެްނ އަލުން ހެއްދުމަށް އެދޭފޯމް  ރަށްވެހިންގެ

3 
 ޖެއްސުމަށް އެދި ދަފްތަރުގައި

81 
 ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް  ދިރިއުޅޭކަމުގެ

301 
 އުފަންދުވަހުގެ ރ/ސ ފޯމް 

1 
 ފޫޅުމާ ފޯމް 

111 
 ރަޖިސްޓްރ އަށް އެދޭފޯމްރަށްވެހިންގެ  

72 
 އުނިކުރުމަށް ފޯމް  މިހާރު ރަޖިސްޓްރ ކުރެވިފައިވާ ތަނުން 

112 
 އެދޭ ފޯމް  ރަށްވެހިކަންބަދަލުކުރަން

124 
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 ކާނުތަކުގެ ކުނިނަގާ ސާފުކުރުން.  •

 ކުރެވިފައި ސާރވޭ އެކު ސްޓެލްކޯއާއި ގުޅުމަށް ކަރަންޓް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމަށް ގަސް އެއްލައްކަ 27.01.2022 •

ލެވިފައިވޭ އަދި  ސްލޮޕް 4 މަގުގައި  ކަޅުތުއްކަލާ ނެގުން، ރޫޅާލައި ސްޓޭޖް ހުރި އުުތރުފަރާތުގައި ބޯޅަދަނޑުގެ 01.02.2022 •

 ހެދިފައިވޭ ޕެވްމަންޓް ގެ 4 ސިނަމާލެ

 ޕޭމަންޓްތައް މަރާމާތުކުރުމާ ސްލޮޕް ހެދުން  •

 މިސްކޮޓްތައް މަރާމާތުކުރުން. ނަންބޯޓް ހަރުކުރުން، ކެމެރާ ހަރުުކރުން.  •

 ށް ޖެހުން ހުސްބިންތަކަ އަދި މަގުތަކައް މަދިރިބޭސް ދުވަސް 02 ހޮނިހިރު އަދި ހުކުރުދުވަހު •

 ކަރަްނޓް  ވަގުތ  ބޭނުންވާ ޕްރޮގުރާމަށް އެއްލައްކަގަސް ހުސްބިމަށް އޮންނަ ދެމެދު ޕްރ ސްކޫލް ޓޭޝަންއާއިސްޕޮލިސް •

 .ދިުނން ގުޅައި ކަރަންޓް ބޭުނންާވތ  ކަރަންޓް އަާޅސަރަހައްދުގައި އޭޓ އެމް ބޭންކް އިސްލާމިކް ހައްދައްލުން އަދި ރޭގަނޑުރައެސަ

 ސަރަހައްދައް ބަހައްޓާ އޭޓ އެމް،ދިނުން ގުޅައި ކޮށް މަސައްކަތް ގެ ކަރަންޓް ބޭނުންވާ އިވެންޓައް ހުޅުވުމުގެ 4ސިނަމާލެ •

 . ދިނުން ގުޅައި ކަރަންޓް ސަރަހައްދައް މާރކެޓް ލޯކަލް ދިނުން އަދި ވަގުތ  ގުޅައި ކަރަންޓް

 ކުރެވިފައި  ވަނ  ސާވޭ ލުމައް ކަރަންޓް ދާއިމ (  ދެމެދު ސުކޫލް އާއި އެސްޓ އޯ)  ސަރަހައްދައް ގަސްއިންދާ 03.03.2022 •

 ދިނުމައް ފަރާއްތަކައް މަސައްކައްކުރާ ފައިބަރ ބިން ގައިވާ ދެމެދު ސަހަރާ އާއި އެސްސ  ޑަބްލިޔު އެމް 12.03.2022 •

 .ކޮށާސާފުކުރުން

 ކުރުން.  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފޮގް ވިލިމާލެ •

 އެހ ތެރިކަން  އުކާލުމުގައި ކުނި ބައެއް އުކާލަންޖެހޭ ގުޅިގެން ހާދިސާއާއި  އަލިފާނުގެ ދިމާވި ފިހާރައިގައި އިހުސާން 28.06.2022 •

 ފޯރުކޮށްދ ފައިވޭ

ވެފައިޭވ  ބައިވެރި މުވައްޒަފުން ސެކްޝަންގެ ވިލިމާލެ ބައްދަލުުވމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޭއްވެވި މޭޔަރ މާލެސިޓ  19.07.2022 •

 ކޮށްފައިވޭ  މަސައްކަތް އެޅުމުގެ ކޭބަލް ކައިރ ގައި އަދި ވެމްކޯ

 އެފްގެ.ޑ .އެން.އެމް ފުލުހުންނާއި ދިޔަވާތ   ދޯންޏެއް އުފުލާ އޮތްވެލި ސަރަހައްދުގައި  ބާލާ އަރުވާ މުދާ ބަނދަރު 26.07.2022 •

 ފުންކޮށްފައިވޭ އަދި ަބނދަރު  ހިއްކައި ދިޔަ ދޯނި އެކު އެހ ތެރިކަމާއި  އާންމުންގެ އެފަރާްތތަކާއި ،ގެނެސް ސަމާލުކަމަށް

 ކޮށްފައިވޭ މަސައްކަތް ނެގުމުގެ ހޮޅިދަނޑި 5 ނުކުރާ ބޭނުން ތެރެއިން ހޮޅިދަނޑިތަކުގެ ހުރި ސަރަހައްދުގައި

 ފަށާފައިވޭ ޑިއުޓ  ސްޓޭޗަންވެ އޮފިސަރުން ކޮންސްޓަބިއުލަރ  ސްޕެޝަލް ޕޮލިސް 01.08.2022 •

 އަދި  ގުޅައި ސަޕްލައި ،އަޅައި ސަޕްލައި ބަޔަށް އޮތް ުނދިއްލި ވެގެން ހަލާކު ސަޕްލައި ސަރަހަްއދުގައި ބާބަކިއު 03.08.2022 •

 ދިއްލާފައިވޭ އެއްކޮށް ސަރަހައްދު ހުރި ނުދިއްލި ހަރުކޮށް ލައިޓް 4 އާއެކު ބ .ސ .އެލް.އ 

 ބައެއް ހުރި އެސަރަހައްދުގައި ދާތ  ކުރިއަށް މަސައްކަތް ތަޅާލުމުގެ ކޮޓަރިބަރި ކުރ ގެ ކުރުމަށް ތަރައްގ  ބ ޗް 20.08.2022 •

 ގެންގޮސްފައިވޭ ސަރަހައްދަކަށް އެހެން ބިއްގަނޑުގެ ތަކެތި އޮފ ސް

 ކޮށްފައިވޭ ސާވޭ ކުރަންޖެހޭ ލުމަށް ކަރަންޓު ދާއިމ   ނާސަރ ގެ 2 އިންދާ ސްގަ •

 ލޮރ ގެ 5 ކަނޑައި ގޮފިތައް ގަހުގެ ނިކަ ހުރި ކައިރ ގައި ކެފޭ 99 ހުރުމުން ފައިބާފައި ގޮފިތައް ފުރާޅުމައްޗަށް 08.09.2022 •

 އުކާފައިވޭ ކުނި

 ކޮށްފައިވޭ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލު ތެޔޮގުދަނަށް ސާމާނު ކަރަންޓު ހުރި ގުދަނުގައި ޑަމްޕަރު 20.10.2022 •

 ޖަހާފައިވޭ ބޭސް މަދިރި 22.10.2022 •
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ޢިމާރާތްކުުރމުގެ ހުއްދައާއި ގުޅިގެން ނަގަްނޖެހޭ ރިޕޯރޓްތައް ނެގުމާިއ  ހުށަހަޅާ ޑިޕާރޓްމަންޓްއަށް ބިލްޑިންގ އެންޑް ލޭންޑް •

ޢިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނާއި މަގުމަތ  މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަން، މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާގޮތް ބަލައި އިސްލާކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ 

ސ ނިއަރ ސްޕަވައިޒަރ  1ގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ކްޝަންސެމަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަށް އަންގައި ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންދަަވނ  މި 

ވެހިކަލްއެއް ނެތުމާިއ ޔުިނޓްގައި ސްޕަވައިޒަރުންނެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މިޔުނިޓަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރޭގައި  2އާއި 

  ތިބުން ހިމެނެއެވެ. ސްޕަވައިޒަރުން 3މުޅި ވިލިނގިލި ބެލެހެއްޓުަމށްޓަަކއި އެންމެ 

 __މަގުމަތ ގައި ބިތްގަނޑު ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު:  -1

 14މަގުމަތ ގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދެވުނު އަދަދު:  -2

 19ވިލިނގިލ ގައި ދިރިއުޅޭ ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދު:  -3

 __އުސްކޮށް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް އެދޭ ތަންތަން ޗެކުކުރެވުނު އަދަދު:  -4

 55މަގުކޮނުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވުނު އަދަދު:  -5

 ރ. )ސާޅ ސް ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ( -/49,560 ބޯޑު ދޫކޮށްގެން ސެކްޝަނަށް ިލބިފައިވާފައިސާގެ އަދަދު: -6

 -ރ. )ދެލައްކަ އަށާރަހާސް އެއްސަތޭކަ-/218,100ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ އަދުދު:  ވިލިމާލެ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ގެ ކުލ ގެ -7

 ރުފިޔާ (

 -ރ. )ތިރ ސް ތިްނހާސް ބާރަ ރުފިޔާ އަށްޑިހ33,012.82ަވިލިމާލެ ގާރޑްނިންގ ޕްލޮޓް ެފން ބިަލށް ލިުބނު ފައިސާ އަދަދު:  -8

 ދެލާރި(

 40 ވަނައަހަރު ހުށައެޅު މައްސަލަ އަދަދު : 2022 -

 34: ވަނައަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަދުވަސް ހުށައެޅު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނިމުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2022 -

  06 އަދަދު: މައްސަލަތަުކގެ ނުނިމިހުރި ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށައެޅު ހަމަދުވަސް ފުރަތަމަ ވަނައަހަރު 2022 -

 

 

 

 ކައުންސިލަށް ނަތ ޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން ނޯޓް:  *** 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2022 .8

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ 

----  
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  ނަން

 121027 ހެއުްދަމްށ ަނާގ ފީ  އުފްަނުދވަހުގެ ރަޖިްސޓްރީ

 121028 ހެއުްދަމްށ ަނާގ ފީ  އުފްަނުދވަހުގެ ެސޓްފިކެޓް

 121030 ކުނީފީ 

 121031 މާރުކެޓް ފީ 

 121032 ަނގާ ފީ  ގޯތި ބައިކުރުމަށް 

 121041 ަނގަިއދީގްެނ ލިބޭ ފަިއސާ  ފޮޓޯކޮޕީ

 121055 ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގު  ފްލެޓް

 121074 ވިއްކައިެގްނ ލިބޭ  ޓިކެޓް

 121080 ފީ ކުރުމަްށ ކުރުމުގެަންނަބަދލު 

 121999 އެހެނިެހްނ ގޮްތ ގޮުތްނ ެނގޭފީ

 123014 މޮޓޯރ ވެހިަކލް ލަިއަސްންސ ފީ

 123021 ރަޖިްސޓްރީ  ޯގތީގެ ރަޖިްސޓްރީ ާއކުރުމުގެ

 123022 ެސޓްިފކެޓް  މާލޭ ރަްށވެްއަސަކްށ ވުމުގެ

 123025 ުހްނަނ އުޅުަދގެ ފީ  މާލޭ ފަުޅތެރޭގައި އަޅާފައި

 123026 ބަނަދުރ ކުލި 

 124008 ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްުކން 

 124010 ފްެނވިއްުކން 

 124999 ލިބޭ  އެހެނިެހްނ ތަކެިތ ވިްއކައިގެން 

 125002 ަސރުކާުރ ޢިމާރާްތތަކުެގ ކުލި 

 125004 ޫދކުރެުވވިފައިާވ ބިމު ކުލި  ވަިޔފާރި ކުރުމަށް 

 125005 ޫދކުެރވިަފވާ ބިުމކުލި  ޞާިނީއ މަަސްއކަްތތަކަށް 

 125999 ހަރުުމަދލުގެ ާޢމަްދނީ  އެހެނިެހްނ ުކއާްޔއި

 126001 ވެެގްނ ކުރެވޭ ުޖރުމަނާ  ޤޫާނާނިއ ޚިލާފު

 126002 ޖުުރމަނާ  ގަވައާިދ ޚިލާފް ވެގްެނ ކުރެވޭ

 126003 ކުެރވޭ ުޖރުމަނާ  އެގްރިމްެނޓާ ޚިލާްފވެގެން 

 126999 އެހެނިެހްނ ޖުރުމަނާ 

 129002 ލިބޭ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެުޓްނ ައނބުރާ

 129008 ޑޭޮނަޝްނގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ 

 129010 ބަޖެޓް   ޓްރްާންސފާރޑް 
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 ހާިސބުތައް  ވަަނ އަހަރުގެ މާލީ 2022މާލޭ ސިޓީ ކައްުނސިލްގެ އާިދރާގެ 

 (LCL-Tފްަނޑް ) ކައްުނސިލްގެ އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތާިޞދީ ޓްރްަސޓް މާލޭ ސިޓީ 
     

  ގ2022ެ
 ނިޔަލަށް ބާކ  

 ގ2022ެ
ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
   ތަފްޞީލު  ބަޖެޓްގެ

                        -   
       

1,709,160.00  
  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު    -                        

                        -   
       

3,435,290.40  
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

         

814,791.91  

       

5,144,450.40  

      

5,959,242.31  
   ޖުމްލަ:

        

  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު     

 ޚަރަދު  މުވައްޒަފްުނަންށހިގާ      
210 

00 

      

މުްސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފްުނަނާށއި އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަްށ  ޕްެނަޝާނއި،
 ފައިސާ  ޫންނ ގޮތްުނ ދޭ 

213 

00 

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ަދތުރުފަތުރު      
221 

00 

  
          

489,720.00  
 ތަކެތީގެ އަގުހްިނުގމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ  ޮއފީސް   

222 

00 

  
       

1,179,440.00  
 ހްިނުގމަްށ ބުޭންނވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު  ޮއފީސް   

223 

00 

  
            

40,000.00  
 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  

226 

00 

 އެހީ، އިްޝތިރާކާއި އަދި ަސބްސިޑީޒް  ަސރުކާރްުނދޭ       
228 

00 

  
       

1,709,160.00  
  ޖުމްލަ:   -                        

     

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އްިނވެްސޓްމްަނޓް ޕްޮރގްރާމް  ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ      
421 

00 

  
       

3,435,290.40  
 ބޭުންނވާ ހަރުމުާދ ހޯުދމަްށ ކުރާ ޚަރަދު  ޮއފީްސ ހްިނގުމަށް   

423 

00 

  
       

3,435,290.40  
  ުޖްމަލ:   -                        
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     ބިޒަްންސ އޭރިއާ 1477

     

 ހާިސބުތައް  އަހަރުގެ މާލީވަަނ  2022މާލޭ ސިޓީ ކައްުނސިލްގެ އާިދރާގެ 

 (CWDF-Lއްަނހުެންނގެ ތަރައްޤީ އްަށ މަަސއްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ )
     

  ގ2022ެ
 ނިޔަލަށް ބާކ  

 ގ2022ެ
ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
   ތަފްޞީލު  ބަޖެޓްގެ

                        -   
       

3,749,456.05  
  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު    -                        

                        -   
          

343,753.40  
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

      

3,504,728.80  

       

4,093,209.45  

      

7,597,938.25  
   ޖުމްލަ:

        

  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު     

  
       

1,082,467.74  
 00 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފްުނަންށހިގާ  

      

މުްސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފްުނަނާށއި އަދި ވަކި  ޕްެނަޝާނއި،
 ފައިސާ  ޚިުދމަތަކަްށ ޫންނ ގޮތްުނ ދޭ 

213 00 

  
                   

24.00  
 00 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ަދތުރުފަތުރު  

  
          

168,047.41  
 00 222 ހްިނުގމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ޮއފީސް   

  
       

1,911,298.90  
 00 223 ހްިނުގމަްށ ބުޭންނވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު  ޮއފީސް   

  
          

578,018.00  
 00 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  

  
              

9,600.00  
 00 228 އެހީ، އިްޝތިރާކާއި އަދި ަސބްސިޑީޒް  ަސރުކާރްުނދޭ   

  
       

3,749,456.05  
  ޖުމްލަ:   -                        

     

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 00 421 އްިނވެްސޓްމްަނޓް ޕްޮރގްރާމް  ޕަބްލިކް ެސކްޓަރ      

  
          

343,753.40  
 00 423 ބޭުންނވާ ހަރުމުާދ ހޯުދމަްށ ކުރާ ޚަރަދު  ޮއފީްސ ހްިނގުމަށް   

  
          

343,753.40  
  ުޖްމަލ:   -                        
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     ބިޒަްންސ އޭރިއާ 1477

     

 ހާިސބުތައް  އަހަރުގެ މާލީވަަނ  2022މާލޭ ސިޓީ ކައްުނސިލްގެ އާިދރާގެ 

 (LCL-Jއާމަްދނީ ފްަނޑު )
     

 ގ2022ެ
 ނިޔަލަށް ބާކ  

 ގ2022ެ
ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
   ތަފްޞީލު  ބަޖެޓްގެ

                        -   
     

91,642,322.66  
  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު    -                        

                        -   
       

6,292,558.54  
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    -                        

    

18,394,811.74  

     

97,934,881.20  

  

116,329,692.94  
   ޖުމްލަ:

        

  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު     

 00 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފްުނަންށހިގާ      

      

މުްސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފްުނަނާށއި އަދި ވަކި  ޕްެނަޝާނއި،
 ފައިސާ  ޚިުދމަތަކަްށ ޫންނ ގޮތްުނ ދޭ 

213 00 

  
          

645,991.44  
 00 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ަދތުރުފަތުރު  

  
       

7,509,193.16  
 00 222 ހްިނުގމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ޮއފީސް   

  
     

48,942,723.69  
 00 223 ހްިނުގމަްށ ބުޭންނވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު  ޮއފީސް   

 00 224 ދުިނމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ޚިުދމަތް      

  
          

733,625.77  
 00 225 ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން   

  
     

33,810,788.60  
 00 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  

 00 228 އެހީ، އިްޝތިރާކާއި އަދި ަސބްސިޑީޒް  ަސރުކާރްުނދޭ       

  
     

91,642,322.66  
  ޖުމްލަ:   -                        

     

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

  
       

6,292,558.54  
 42100 ބޭުންނވާ ހަރުމުާދ ހޯުދމަްށ ކުރާ ޚަރަދު  ޮއފީްސ ހްިނގުމަށް   

  
       

6,292,558.54  
  ުޖްމަލ:   -                        
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     ބިޒަްންސ އޭރިއާ 1477

     

 ހާިސބުތައް  ވަަނ އަހަރުގެ މާލީ 2022މާލޭ ސިޓީ ކައްުނސިލްގެ އާިދރާގެ 

 (GOM-Jބްލޮގްރްާނޓް )
     

  ގ2022ެ
 ނިޔަލަށް ބާކ  

 ގ2022ެ
ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
   ތަފްޞީލު  ބަޖެޓްގެ

                        -   
   

141,008,025.69  
  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު   

                        -   
       

3,293,395.14  
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   

      

4,289,401.92  

   

144,301,420.83  

  

148,590,822.75  
   ޖުމްލަ:

        

  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު     

  
     

97,174,267.34  
 00 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފްުނަންށހިގާ  

  
       

1,759,608.45  
  

މުްސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފްުނަނާށއި އަދި ވަކި  ޕްެނަޝާނއި،
 ފައިސާ  ޚިުދމަތަކަްށ ޫންނ ގޮތްުނ ދޭ 

213 00 

  
       

1,829,941.01  
 00 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ަދތުރުފަތުރު  

  
       

5,334,480.08  
 00 222 ހްިނުގމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ޮއފީސް   

  
     

26,274,175.30  
 00 223 ހްިނުގމަްށ ބުޭންނވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު  ޮއފީސް   

  
       

8,440,151.53  
 00 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  

  
          

195,401.98  
 00 228 އެހީ، އިްޝތިރާކާއި އަދި ަސބްސިޑީޒް  ަސރުކާރްުނދޭ   

  
   

141,008,025.69  
  ޖުމްލަ:   -                        

     

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

  
       

3,293,395.14  
 42100 ޚަރަދު ބޭުންނވާ ހަރުމުާދ ހޯުދމަްށ ކުރާ  ޮއފީްސ ހްިނގުމަށް   

  
       

3,293,395.14  
  ުޖްމަލ:   -                        
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  ގ2022ެ
 ނިޔަލަށް ބާކ  

 ގ2022ެ
ނިޔަލަށް ހިނގި 

 ޚަރަދު 

 ވަނަ 2022
ލިބުނު އަހަރަށް 

 ބަޖެޓް 
   ތަފްޞީލު  ބަޖެޓްގެ

                        -   
   

238,108,964.40  
  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު    -                        

                        -   
     

13,364,997.48  
    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    -                        

    

27,003,734.37  

   

251,473,961.88  

  

278,477,696.25  
   ޖުމްލަ:

        

  ރިކަރްެނޓްޚަރަދު     

  
     

98,256,735.08  
 00 210 ޚަރަދު  މުވައްޒަފްުނަންށހިގާ  

  
       

1,759,608.45  
  

ޚިުދމަތަކަްށ މުްސކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފްުނަނާށއި އަދި ވަކި  ޕްެނަޝާނއި،
 ފައިސާ  ޫންނ ގޮތްުނ ދޭ 

213 00 

  
       

2,475,956.45  
 00 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ަދތުރުފަތުރު  

  
     

13,501,440.65  
 00 222 ހްިނުގމުގެ ބުޭނމަްށ ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު ޮއފީސް   

  
     

78,307,637.89  
 00 223 ޚަރަދު ހްިނުގމަްށ ބުޭންނވާ ޚިުދމަތުގެ  ޮއފީސް   

  
          

733,625.77  
 00 225 ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން   

  
     

42,868,958.13  
 00 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު  

  
          

205,001.98  
 00 228 އެހީ، އިްޝތިރާކާއި އަދި ަސބްސިޑީޒް  ަސރުކާރްުނދޭ   

  
   

238,108,964.40  
  ޖުމްލަ:   -                        

     

  ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

  
     

13,364,997.48  
 00 423 ބޭުންނވާ ހަރުމުާދ ހޯުދމަްށ ކުރާ ޚަރަދު  ޮއފީްސ ހްިނގުމަށް   

  
     

13,364,997.48  
  ުޖްމަލ:   -                        
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84,720.00  
 121027 ހެއުްދަމްށ ަނާގ ފީ  އުފްަނުދވަހުގެ ރަޖިްސޓްރީ

                         

84,170.00  
 121028 ހެއުްދަމްށ ަނާގ ފީ  އުފްަނުދވަހުގެ ެސޓްފިކެޓް

                        

469,220.72  
 121030 ކުނީފީ 

                    

6,691,192.61  
 121031 މާރުކެޓް ފީ 

                         

8,950.00  
 121032 ަނގާ ފީ  ގޯތި ބައިކުރުމަށް 

                         

1,685.00  
 121041 ަނގަިއދީގްެނ ލިބޭ ފަިއސާ  ފޮޓޯކޮޕީ

                         

19,000.00  
 121055 ބެލެހެއްޓުމުގެ އަގު  ފްލެޓް

                         

62,900.00  
 121074 ވިއްކައިެގްނ ލިބޭ  ޓިކެޓް

                         

54,310.00  
 121080 ފީ ަންނަބަދލު ކުރުމަްށ ކުރުމުގެ

                    

6,693,877.30  
 121999 އެހެނިެހްނ ގޮްތ ގޮުތްނ ެނގޭފީ

                  

58,959,232.04  
 123014 މޮޓޯރ ވެހިަކލް ލަިއަސްންސ ފީ

                         

46,800.00  
 123021 ރަޖިްސޓްރީ  ޯގތީގެ ރަޖިްސޓްރީ ާއކުރުމުގެ

                         

73,715.00  
 123022 ެސޓްިފކެޓް  މާލޭ ރަްށވެްއަސަކްށ ވުމުގެ

                    

3,271,846.19  
 123025 ުހްނަނ އުޅުަދގެ ފީ  މާލޭ ފަުޅތެރޭގައި އަޅާފައި

                         

13,000.00  
 123026 ބަނަދުރ ކުލި 

                        

395,797.00  
 124008 ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްުކން 

                         

31,640.72  
 124010 ފްެނވިއްުކން 

                         

21,428.00  
 124999 ލިބޭ  އެހެނިެހްނ ތަކެިތ ވިްއކައިގެން 

                    

1,703,573.17  
 125002 ަސރުކާުރ ޢިމާރާްތތަކުެގ ކުލި 

                        

983,279.61  
 125004 ޫދކުރެުވވިފައިާވ ބިމު ކުލި  ވަިޔފާރި ކުރުމަށް 

                        

594,794.12  
 125005 ޫދކުެރވިަފވާ ބިުމކުލި  ޞާިނީއ މަަސްއކަްތތަކަށް 

                    

8,923,372.51  
 125999 ހަރުުމަދލުގެ ާޢމަްދނީ  އެހެނިެހްނ ުކއާްޔއި
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167,944.00  
 126001 ވެެގްނ ކުރެވޭ ުޖރުމަނާ  ޤޫާނާނިއ ޚިލާފު

                        

254,314.36  
 126002 ޖުުރމަނާ  ގަވައާިދ ޚިލާފް ވެގްެނ ކުރެވޭ

                    

1,633,040.14  
 126003 ކުެރވޭ ުޖރުމަނާ  އެގްރިމްެނޓާ ޚިލާްފވެގެން 

                         

14,000.00  
 126999 އެހެނިެހްނ ޖުރުމަނާ 

                         

1,060.45  
 129002 ލިބޭ ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެުޓްނ ައނބުރާ

                         

70,770.00  
 129008 ޑޭޮނަޝްނގެ ގޮތުގަިއ ލިބޭ 

                  

25,000,060.00  
 129010 ބަޖެޓް   ޓްރްާންސފާރޑް 

         116,329,692.94    
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2022 .11
 48: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ 

 48 އަދަދު:ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާ ކައުންސިލުން 

 

ބަްއދަލުުވމު 

 ގެ ނަންަބރ

ޙާޟިރު 

 ވި ޢަދަދު 

 ކައުންސިްލގެ ނިްނމުންތައް 

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 

34 

އެދެމުންދާތ ، މާލޭ ސިޓ  ވޭލް ސަބްމެރ ން ފ ނުމަށް ާދއިމ  ޕްލެޓް ފޯރމްތަކެއް ހެުދމަށް  .1 11

ކައުންސިލަށާއި މާލޭސިޓ ގެ ރަްއޔިތުންނަށް މިކަމުގައި ެއންމެ ަފއިދާ ހުރި ގޮތްތަކެއް ދިރާސާކޮށް 

ހޯދުމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ޓްރާންސްޕޯޓާއި ގުޅޭ ކޮމެޓ އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކޮމެޓ ން ދިރާސާކޮށް 

 ޖެންޑާ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓް ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް އެ

ދަ ގޯލްޑެން ގޭޓް ޓެކްސ  ކޮމްޕެނ ގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ އަދި ާމލޭގައި ބެޓެރ  ކާރުތައް ޗާރޖް  .2

ކުރުމަށް ސްޓޭޝަން ޤާއިމް ކުުރމަށް އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ބަހުސްކޮށް ނިންމެވ ، މާޭލ 

ރެވޭ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ސިޓ އަކ  ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކު

ވިލިމާލޭގައި ބެޓެރ  ވެހިކަލްތައް ޗާރޖް ކުރާނެ ސްޓޭޝަންތަކެއް ސ ދާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ 

 ބެލުމުގެ ދަށުން ޤާއިމްކޮށްެގން ިހންގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސްމ  ޢާއްމު ވަނަ ރަ 02ވަނަ ދަުއރުގު  04މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑު  .3

ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައި ވ ނަމަވެސް، އިތުރު ޖަލްސާއަކުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެއް 

އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިާވތ ، އިާދރ  އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަަލްށ އުފައްދާ ޔުނިޓް އިތުރު ކުރެިވ 

 ނެވެ.މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އިދާރ  އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށް ނިންމު
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ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ "  2022 .2 15

ރ ) ފަންސާސް ހަމިލިއަން ރުފިޔާ ( އުނިކޮށް " 56,000,000.00ބަނދަރު ކުލި"  ކޯޑުގައިވާ 

ރ ) ސާޅ ސް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ( 44,000,000.00މާލޭ މެދު ޖެޓ  ޚިދުމަތުގެ" ކޯޑުގައި 

ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށް  2022ހިމަނުއްވާ، 

 ނިންމުނެވެ.

ބާޖަމާލުއްދ ން ހުރި ތަނުގައި ސަރުކާރުން އަރަބިއްޔާ ސުކޫލް އިމާރާތް އަޅަން ނިންމާފައިވ  ނަމަވެސް  .3

އްޔިތުންތަކެއް ބޭނުންވެގެން އެޖާގައިގައި ޕާރކެއް ހެއްދެވުމަށް އެދިލައްވާފައިވާތ ، ގިނަ ރަ

މައްޗަންގޮޅި ރައްޔިތުންނާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ބައްދަލުކޮށް ރައްޔިތުންގެ 

ޖާގައިގެ ބިމެއް ޚިޔާލު މިކަމުގައި ހޯދުމާއާއެކު އަރަބިއްޔާ ސުކޫލަށް އެންމެ އެކަށ ގެންވާވަރުގެ 

 ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއެކު ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 
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ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އޮފ ސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން  .1 16

ވާތ އާއި މި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް އުނިކޮށްފައި

ނިންމާފައިވަނ  ބައިބަޔަށް ަކމުން އޮރިޖިނަލް ސްކޯޕާއެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ދަތިވެފައިވ ނަމަވެސް، ކައުންިސލްގެ އޮފ ސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނ  

ންޑޭޝަންއަކާިއ ސްޓްރަކްޗަރއަކާއެކު މިހާރު އޮރިޖިނަލް ސްކޯޕާ އެއްގޮތަށް އެކަށ ގެންވާ ފައު

ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޓެންޑަރއަްށ 

ހުޅުވާލައިގެންކަމަށާއި އެހެންނަަމވެސް އޮރިޖިނަލް ސްކޯޕާއެއްގޮތަށް ނިންމުމަށް ތަން ނިމިފަހުިރ 

ރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ފައިނޭންޝިއަލް ވަރުން އިތުރު އޮޕްޝަންސްތައް ބަލައި އިތު

އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިމާރާތުގެ އޮރިޖިނަލް ސްކޯޕާއެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 

 އޮފ ސް އިމާރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގެންދިއުމަށް ބޭުންނވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަްށ އައުޓްޑޯ ފުޑް ކޯޓު ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް  .2

 ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ެބންކް ލޯން ނަގައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންުމނެވެ.
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ހިމެނޭ ގޯތި ސަރުކާރުން ނުވަތަ މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން، މާލެ ސިޓ ގެ އިޙުތިޞާސް ތެރޭގައި  .1 16

ނުވަތަ ބިން ވިއްކާއިރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭން ޖެހޭނ  މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް މި 

 ކައުންސިލުން ދެކޭކަމަށް ނިންމުެނވެ.

މާލޭގައި ކުދި ބިންތައް ހުރި ފަރާްތތަކުން މާލެ ސިޓ ގެ އިހުތިސާސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކުްނ  .2

ސަތު ހުޅުވާލައި، އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރާ ގޮތަށް ފުރު

މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން އިސް ނަގައިގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލް އެއް މެދުވެރިކޮށް މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ 

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ައލިމަގެއް ފެނިފައި ނުާވތ  މާލޭގެ ގުޅ ފަޅު މައްސަލާގައި މިއަދާއި ހަމައަށް  .3

ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މައްސަލާގައި، ގުޅ ފަޅާއިމެދު ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް މާލެ 

ސިޓ  ކައުންސިލުން ތާއިދު ނުކުރައްވާތ ، މާލެ ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ 

 ގެ މައްސަލާގައި މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން ކޯޓަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.ނިޔަތުގައި ގުޅ ފަޅު

ޕޮލިސ  ކޮމެޓ އަށް މައްސަލަ ފޮނުވައި، ޤަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި އަލުން ކައުންސިލް ޖަލްސާއަްށ  .4

 ގެނައުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 

38 

ހިކަމުގެ ޚިދުަމތްތަކާއި އާއްމު ޚިދުމަތްތަކާއި ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ރަށްވެ .1 14

( ހިމެނޭގޮަތްށ  2އަދި ފޭސް  1ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހުޅުމާލޭގައި ) ފޭސް 

ގައިވާ ގޮތަށް  1އަދާކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ އޮޕްޝަން 

 ވަޞ ލަތްތަކާއެކު ާމލޭ ސިޓ  ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރެއްވުމަށް އެކަށ ގެންވާ ބަޖެޓާއި މުވައްޒަފުްނނާއި

 ސަރުކާރުގައި ދަންނަވާ އެކަމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ވަނަ ަރސްމ  ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ މާލެ ސިޓ  ލޯކަލް ކޮމްޕެނ   27ވަނަ ދައުރުގެ  .1

އުފެދެންދެން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓ  ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކޮމްޕެނ ގެ 

ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މެންަބރުން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާެލވުުނ ޔުނިޓުން، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަްށ 

ން ޕްލޭންގައި ހުރި ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް މާލޭގައި ުހރި ބައެއް ބިންތައް ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަ

އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފައިނޭންޝިއަލް މޮޑެލްަތއް ބޭނުންކޮްށގެން ޑިވެލޮޕަރސް 

 ހޯދައިގެން ތަރައްޤ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންުމނެވެ.
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަރަށް އަގުހުރި، ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ވެފަ، 

ވަޒ ފާ އަދާކުރުމުގައިވެސް ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންތަކަކަށްާވތ ، 

ށް ހާޟިރުވުމާއި ވަޒ ފާގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި " އެޓެންޑެންސް އެލަވެންސް މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއަ

" ތަޢާރަފްކޮށް މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދޭސ  މުވައްޒަފުން ވަޒ ފާއަށް ނުކުންނަ ޮކންމެ 

) ަހތް ދިހަ ފަސް ރުފިޔާ ( އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދިނުަމްށ  75/-ދުވަހަކަށް 

 މުނެވެ.ނިން

ތިންމަހުން އެއް މަހު ކޮންމެ ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ  .2

އުޞޫލެއްގެ މަތިން ދެ ފުށް ފެްނނަ އުޞޫލަކުން ހޮވާ އެ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ 

 ސްއެއް ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.ރުފިޔާ ( ބޯނަ 1000/-ގޮތުން ހަނދާނ  ލިޔުމަކާ އެކު ަފއިސާގެ ) 

ވިލިމާލޭ ޞިނާޢ  މަސައްކަތް ުކރާ ފަރާތްތަކުން ކުއްޔަށް ހިފާަފއިވާ ޕްލޮޓްތަކުން ދައްކަންޖެޭހ  .3

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެމްބަރ  31ފައިސާ ދެއްކުމަށް، އެންމެ ފަހު ފުރުޞަތު 

ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ އެގްރިމެންޓު ބާތިލްކޮްށ ދެއްވާފައިވުމާއެކު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ 

ބިން ވަކިކޮށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނ  އިޖްރާޢަތްތަކުެގ ތެރެއިން ކުރަން ހުރި ހުރިހާ 

 މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ަތްއ ސްލޮޓު ޞިނާޢ  މަސައްކަތް 13ވިލިމާލޭ ޞިނާޢ  ސަރަޙައްދުގައި މިވަގުތު ހުސްކޮށް ހުރި  .4

ކުރުމަށް ދިނުމަށް ފުރުަޞތު ހުުޅވާލާ ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަދަދެއް ) މަދުވެގެން ދެ ބައިކުޅަ އެއްބަިއ 

ވިލިމާލޭ އެ މަސައްކަތް ކުރާ ރައްޔިތުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް ( އެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ޮގތަށް މާޭލ 

 ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާުލމަށް ނިންމުނެވެ.

ފައިބަރ ދޯނ ގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ހުއިފި ލަނޑާގެ މަސައްކަްތ ވިލިމާލޭގައި  .5  

ކުރާފަރާތްތައް، އެ މަސައްކަތް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫުނވާގޮތަށް އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް 

 ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

މަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފްލެޓްތަކަށް ބާކ  ނުދައްކާ އޮްތ ވިލިމާލޭ ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރު .6

ރުފިޔާ ) ދެހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ރުފިޔާ ( ކޮންމެ  2390/-ފައިސާގެ އަދަދު މަދުވެގެން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 
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މަހަކު ދައްކާ ފްލެޓަށް ބާކ  ދައްކަންޖެހޭ ފްލެޓުގެ އަގު ދައްކާ ޚަލާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.

މާލޭސިޓ ގެ ޕާރކިން ޒޯންތަކުން އަގުނަގައިގެން އެއްގަމު އުޅަނުދ ޕާރކު ކުރުމަށް ޕާރކިން ޖާގަ  .7

ވަނަ މާއްދާ، ޕާރކް ކުރުމުގެ ޖާގަ ދިނުމުގައި  05ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތައް 

ވެރިފަރާތްކަމުގައި ބަލާނޭ ކަންަކން މި މާއްދާގެ " )މ( ޕާރކިން ޖާގައަށް އެދޭފަރާަތކ  ވެހިކަލްގެ 

ވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ވެހިކަލްއެއް ގަނެ ރެޖިސްޓްރ  ބަދަލު ނުކުރެވި ވާނަމަ، އެ ވެހިކަލެއް 

ގަނެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް ނުަވތަ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕ  އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ. " 

ރކިން ހުއްދައަށް އެދޭ އުޅަނދަކ  މިހާރު މިގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް އަދި ހަމަ މި މާއްދާގެ " )ފ( ޕާ

 14ދުއްވޭފަދަ ހާލަތުގައި އޮތް އުޅަނދެއް ކަމުގައި ވާން ވާނެއެވެ. " އިސްލާޙުކޮށް އަދި އުޞޫލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށައް އައު ނުކުތާއެއް ގޮތަށް ގެނެސް  5ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ މާއްދާ އުނިކޮށް 

ފައިވާ ފަރާތުން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް " ޕާކިންގ ސްލޮޓް ލިބިވަޑައިގެން

ފައިސާއެއްވާނަމަ އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންވާނެއެވެ" 

 މި އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންުމނެވެ.

ސޯޝަލް ަހއުސިންގ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިަމާނ  06އި މާލޭގައި ހުރި ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮަތށް ވިލިމާލޭ އާ  .8  

 ފައިސާ މާފްކޮށްދިނުމަށް ރައ ސް އޮފ ހުގައި އެދުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭގައި ހުރި އެހެން ފްެލޓްތަެކކޭ އެއްފަދައިން ވިލިމާލޭގައި ުހރި ފްލެޓްތައް އަމިއްލަ ކުރުމުެގ  .9

 މަށް ިނންމުނެވެ.ފުރުޞަތު އެ ފްލެޓްތަކުގެ ވެރިްނނަށް ދިނު

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފްލެޓްތަކުގެ ޖޫރިމަނާ ފައިާސ  06ވިލިމާލޭ  އާއި މާލޭގައި ހުރި  .10

 މާފްކޮށްދިނުމަށް ރައ ސް އޮފ ހުގައި އެދުމަށް ނިންމުނެވެ.
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ައހަރުން ފެށިގެން ޮކންމެ އަހަރަުކ ވަނަ  2022މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ އަހަރ  ދުވަހުގެ ގޮތުގައި  .1 16

 ޖުލައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ. 03

ގައިވާ " މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ރިވެތި އިރުޝާދު ދޭ ބޯޑުތައް  2.7ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ  .2

ޑް/ސައިން ބޯުޑ ގައިވާ " މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ލެޑް ބިލްބޯ 3.8ބެހެއްޓުމާއި" ސެޕްގެ 

ގައިވާ " މާލޭގެ މަގުތަކަށް  3.14ބެހެއްޓޭނެ ތަްނތަން ކަނޑައަޅައި، ބަހައްޓައި ހިންގުމާއި" ސެޕްގެ 

ކިޔާނަން ސާފުކޮށް އިނގޭނެހެްނ މަގުތަކުގައި ނަން ޖެހުން" ިމ ތިން މަޝްރޫޢު އެކު އެކ ގަިއ 

 ސަރވޭއެއް ކުރުމާއި ރިވެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިނންމާ މި މަސައްކަތް ކުރާއިރު ރަނގަޅު

އިރުޝާދުތައް ދޭ ބޯޑު ހަރުކުރުމަށް ލިސްޓް ތައްޔާރު ކުރާއިރު އެކި އުމުރުފުރާތަކަށާއި އަންހެްނ 

ކަނބަލުްނނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުްނނާއި އިސްރަށްވެހިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކި ބޭފުޅުންނަށް ރިއާއަތްވާ 

ބޯޑް ބަހަްއޓާއިރު މ ހުންނަށް ުއނދަގޫ ނުވާ ޮގތަްށ  ފަދަ މެސެޖްތައް ހިމެނުމާއި ަސއިންބޯޑް/ލެޑް

ބެހެއްޓޭ އެއްޗިއްސަށްވުމާއި ބޯޑުތަކުގެ ލައިޓާއި ސައުންޑް ބެލުމާއި ކޮމާޝަލ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ 
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ބޭނުންކުރާ ލެޑް ބޯޑުތައް އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ތަރުތ ބުވެގެންާދ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 

 ނިންމުނެވެ.

ހެޅިފައިވާ ކަރުދާހާއެއްގޮތަށް ރަމަޟާންމަހަށް ހާއްޞަޮކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަްނތައްތަކުެގ ހުށަ .3  

ައހަރުްނ  12އަހަރުން ދަށާއި  9އަހަރުން ދަށާއި  6ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްަޞކޮށްގެން 

ށް ގެންދިއުމާއި، ދަށައް ހާއްޞަކޮށްގެން ސިޓ  ކައުންސިލުން ރާވައިގެން މަދަހަ މުބާރާތެއް ކުރިއަ

ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާޮކށްގެން ޤުރުޢާްނ މުބާރާތެއް ކުިރއަށް ގެންދިއުމާއި، އިސްލާމިްކ 

މިނިސްޓްރ އާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އަސުރު ނަމާދަށްފަހު މާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ދަރުސް ދެވޭނެ 

ގެ ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފޯރުންތެރިކަން އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމާއި، އަމިއްލަ ޖަމާއަތަކުން މ 

ނެތް ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވ އްލުަމށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދޭތޯ ބަލައި 

އެކަން ކުރިއަށް ދާނަމަ އެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުށް ކައުންސިުލްނ 

 ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް އެހ ތެރިކަން ދިނުން އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް އެހ ތެރިކަން ދެވެން އޮތްކަންކަން 

ކުރިއަށް ނުދާނަމަ ފުދުންތެރިކަްނ ނެތް ފަރާތްތަކަށް ރޯދަ ވ އްލުމަށް އެހ ތެރިކަން ދެވޭނެ ގޮތްތައް 

ބަލައިއެކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ރޯދަ ވ އްލުމުގެ 

މް ހަމަޖައްސަވާއިރު ބޭުނންވާ ގޮނޑި މޭޒު ފަދަ ތަކެތި ިސޓ  ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުަމށް އިންތިޒާ

މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޒުވާން ބޭފުޅުންނާއި އެކި އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކުން ކުޅިވަރު ކުޅެ ކަސްރަތުކޮށް 

، ފޯރ ބައި ފޯރ، އުޅޭ މަހެއްކަމުން ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތްތަކެއް ރޭވުމާއި އެގޮތުން ފުޓްސަލް

ވޮލ މުބާރާތެއް އަދި ދިވެހިވަންަތ ތިންމުގޯލި ފަދަ މުބާރާތްތަކެއް ބޭއްވޭ ކަމަށްވަނ ނަމަ އެކަން 

ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ބަލައި ކުރެވޭނަމަ އެކަން ކުރުމަށާއި، ރޯދަމަހަށް މާލެތެރެ ޒ ނަތްތެރި ކުރުމަށާއި، 

ންގެ ސަގާފަތެްއގެ ގޮތުން ރޯދަ މަސް އައުމުެގ ކުނިމެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ރޭވުމާއި، ދިވެހި

ކުރިން ބާއްވާ މާހެފުން ބޭއްވުން ތަރުތ ބު ކުރުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކޮށްގެން އެ ދުވަސްތަކުގައި 

މާހެފުމަށް މަގު ބަންދު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި އަދި ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް ހަވ ރު 

ތު ދިނުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކުެވސް ކަނޑައެޅޭ ދުވަހެއްގައި ބޮޑެތި ގަޑ ގައި ނިކުމެލާ އުޅޭނެ ފުރުޞަ

މަގުތައް ނުހިމެނޭ ޮގތަށް އިނަރ ރޯޑްސް، ހަނި ގޯޅިތައް ގޮތަްށ ހުންނަ ޓްރެފިކް ލުއި ގޯޅިތަްއ 

ބަލައި ބަންދުކުރުމަށް ފުރުޞަުތ ދިނުން މިހުރިހާ ކަމެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަމަޟާން މަހަށް 

  ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.ތައްޔާރ ތައްވުމުގެ

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކަރުދާސް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ  .4  

 ނިންމުނެވެ.

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންތައްތައް ތަރުތ ބު ކުރުމާއި އިންތިޒާމް  .5

ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސް ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމެޓ އެއް ނަގާ ކުރުމު

ކޮމެޓ ގެ ޗެއަރގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރ ޝް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ 
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ރ އާދަމް ރަމ ޒް، ކައުންސިލަރ އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު، ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލ ، ކައުންސިލަ

 އަޙުމަދު ޟަމ ރު އަދި ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ނިޒްލ  ރަޝ ދު ކަނޑައަޅެމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 
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މާލޭ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު  .1 18

ހުޅުމާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަލްމަރުހޫމާ އައިމިނަތު އ މާން 

ނިޔާވެފައިވާތ ، މާލޭ ސިޓ ގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުންނަްށ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން މަރްހޫމާގެ  05ރުފިޔާގެ އެލަވެންސް  5000/-ލިބެމުން ދިޔަ 

 ނޑުމެއްނެތި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.އާއިލާއަށް މެދުކެ

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ރައްޔިުތންނަށް ބައްަދލުކުރުމަށް އަހަރަުކ ބާއްވަންޖެހޭ ދެ ބައްދަލުވުމުގެ  .2

މާރޗް ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  24ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުްނ، 

 އްޔިތުން ހިމެނޭ ގޮތަށް މާހެފުމާއެކު ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.ރަ 20މަދުވެގެން 

ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ތަރުކާރ އާއި މޭވާ ވިއްކުމަށް ވަގުތ   .3

 ދެ މާރުކޭޓު ހިންގުމަށް ނިންމުެނވެ.

ފަރާތްތަުކްނ މާހެފުން މައިމަުގތައް ނުހިމެނޭ ރަމަޟާން މަހަށް މަރުަހބާ ކިުޔމުގެ ގޮތުން ޢާއްމު  .4

ގެ ގޮތުގައި  30އަދި  29، 26، 25ގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެން ބާއްާވނެ ދުވަސްތަކަކ  މާރޗް މަހުގެ 

 ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

އެޗް.ޕ .އޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ނައިޓްމާކެުޓ  .5

އްވުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތައް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ގޮޅިތައް ބޭ

ދޫކުރާއިރު ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަގޮޅިތައް ކަނޑައެޅުމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަްށ 

ހަދައި ގޮޅިތައް ދޫކުރުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓ އަށް ޚާއްޞަކުރާ ގޮޅިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ގޮޅިަތއް 

ރެޖިސްޓަރޑް ވިޔަފާރި ނޫން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަނުދިނުމަށާިއ ދޫކުރެވޭ ގޮޅިތަކުގައި އެއްޗެހި 

ވިއްކުމާއި އަދި އެހ ތެރިއަކަށްވެސް ބިދޭސ އަކު ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ަޝރުތުކޮށް ނައިޓްމާކެޓް ބޭއްވުމަްށ 

 ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ން ބައްދަލުވު

43 

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓް ރިޯޕޓް ފާސްކުރުމަށާއި ރިޕޯޓުގައި  .1 17

ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަމްރ ން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ 

ކޮމެޓ އާ ހަވާލުކޮށްގެްނ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށާއި އަދި އެ މަސައްކަތްތައް އޯވަރސ  ކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް 

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ކުރަންެޖހޭ 

 އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ބައްދަލުވުން 

44 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ވިލިމާލެ ސިނާޢ  ސަރަޙައްދުގައި ހުސްކޮށް ހުރި ބިންތައް  .1 44

ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ޤާނޫނ ޮގތުްނ ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖްރާއަތްަތއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ިބންތަްއ 

ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ ައމަލ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު 

ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައްދަށް ބަދަލުގެނެސް ލުއި ސިނާޢ   ވާރކް ސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި

މަސައްކަތަށް ވިލިމާލޭން ދޫޮކށްަފއިވާ ބިންތައް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭަޝނަްލ 

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެދިފައިވާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން 

ހޭ އެންމެހާ ބެލުްނތަކާިއ ލިބޭނެ ގެއްލުމާއި، ކައުންސިލުން އުފުލަންޖެހޭ މާލ  ބުރައަކ  ބަލަންޖެ

ކޮބައިތޯ ެބލުމަށްފަުހ ކައުންސިާލއި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރ އާއި ެދމެދު މަޝްވަރާކޮށްގެން މިކަމަްށ 

 ހައްލެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރ ގަިއ އެދުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 
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މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލް މ ޑިއާ ސެންޓަރ ހިންގާނެ ޮގތުގެ އުޞޫލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުުނ  .1 17

 ކަންކަން ހިމަނާ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 

46 

ފަރާތްކަމުގައިވާ، ޑަޗް މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލާއި ރާއްޖޭގައި ފްލޯޓިންގ ސިޓ  ޑިވެޮލޕްކުރާ  .1 14

ޑޮކްލޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއި 

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 

47 

ސިސްޓަމްއިން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން މާލ  ހިސާބުތައް ބެެލހެއްޓުމަށް ބޭނުްނކުރާ އެސް.އޭ.ޕ   .1 11

ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ބޭންކު އެކައުންޓެއް ބޭންުކ 

 އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓ ގެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ރައްޔިތުންނަްށ ކަންަކން އޮޅުންފިލުވައިދ  ކަންކަްނ  .2

އަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ރަސްމ  ޓްރާންސްޕޭރެންޓުކޮށް ކުރި

ޖަލްސާތަކާއި ރަސްމ  އިވެންޓުތަކާއި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ފަދަ ރަސްމ  އިވެންޓުތައް ލައިވްކޮށް 

 ބްރޮޑްކާސްޓުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޞޫލުގެ ތެރެއިްނ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4ދައުރު 

ބައްދަލުވުން 
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މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް  .1 13

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް  1443 .2

ދާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޤުރުޢާން މުބާރާތް އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްާލ ގެން

ޖޫން ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ވޮލ  މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗާއި އިނާމު  03

 އެޕްރ ލް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ިނންމުނެވެ. 22ދިނުމުގެ ހަފްލާ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ބައްދަލުވުން
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މާލޭ ސިޓ ގެ ކޮންމެ އަވަށެއްަގއި ކަނބަލުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ޮސސައިޓ  އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް  .1 14

 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން

50 

ކޮމިޓ ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުޙައްމަދު އަފްރާޙު ބިޑް ކޮމިޓ ްނ ބިޑް  .1 12

އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތ ، މުޙައްމަދު އަފްރާހުގެ ބަދަލުގައި ވިލިާމލެ ސެކްޝަންގެ އެސިސްޓެންްޓ 

 ވެ.ކައުންސިލް އެގްޒެކްޓިވް ސަމ ނާ އިބްރާހ މް ކޮމެޓ އަށް އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމުނެ

ވަނަ އަހަރު ފިތުރު ޢ ދު ދުވަހު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފައި މަގުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކެއްގެ  1443 .2

 ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. 8:00އިން ރޭގަނޑު  4:00ގޮތުގައި ހަވ ރު 

ކޮވިޑްގެ ޙާލަތުން މާލެ ސިޓ ގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުޔެއް ލިބި އާދައިގެ ޙާލަތަކަށް އާދެވެންދެން ކުޑަ  .3

ރަން ނިންމާފައިވާ ފ ތައް މި ަދއުރުގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކުރ ގެ އަގުތަކަށް އިޢާދަކުރުމަށް ކު

 ނިންމަވާފައެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މ ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ފައިމަގުގައި  .1 17

އަށް  18:00އިން އިރުއޮށްސި  16:00ޖޫން ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވ ރު  04އުޅުމަށްޓަކައި 

އިންޖ ނުލ  އުޅަނދުފަހަރު ނުދުްއވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް މިިނސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، 

ސިލުްނ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްޯނލޮޖ ން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާުތގައި މާލޭ ސިޓ  ކައުން

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭބިސ ތަކުން އުކާލަން ނެރޭ ކުނި ބައިބަޔަށް ވަކިކޮށް  01ޖޫން މަހުގެ  .1 14

ނެރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާތ ، ވެމްކޯއިން މިކަމަްށ 

އްޔާރުވެފައި އޮތްވަރާއި މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ތަ

ވެމްކޯ، މިނިސްޓަރ އޮފް އެންަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖ  އަދި ޓްރެފިްކ 

 ޕޮލިހާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުެނވެ.

ވިލިމާލެ ސަރވިސަސް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރު ނަހުލާ ޢަލ  ކޮމެޓ ގެ މުަޤއްރިރުކަމުން ވަކިކޮށް، ވިލިާމެލ  .2

ސަރވިސަސް ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ، އަޙުމަދު ނަރ ޝް އައްޔަން ކުރުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.
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ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އަދި ސްޓްރަޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  .1 11

ބާއްވަންޖެހޭ ރައްޔިތުންގެ ބައްަދުލވުންތަކުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތާވަުލހެދުމަށްޓަކައި ކޮންމެ މަހަކު މާޭލ 

ނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އަހަރ  ެދ ސިޓ ގެ އެއް އަވަށެއްގައި އަވަށު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށާއި އަދި ޤާ

ބައްދަލުވުން ޖުލައި އަދި ފެބުރުައރ  މަހު ބޭއްވުމަށާއި ދަފްތަރު ފަދަ އެހެނިހެން ބައްދަލުުވންތައްވެސް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

73 

ބޭއްވުން ކުރިއަށް މި އޮތް އަހަރު ތާވަލު ކުރެވިގެން ބާއްވާ ބައްދަލުުވންތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަްށ 

 ނިންމުނެވެ.

އިވާ ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ހާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދ ގެން ކުރިއަށް ސެޕްގައި ހިމެނިފަ .2

މެންބަރުްނގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ ކޮމެޓ އެއް އުފެއްދުމަށާއި ކޮމެޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ  05ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް އަދި ނައިބު މުޤައްރިރުގެ ގޮތުގައި 

އުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު، މެްނބަރުންގެ ގޮތުގައި ެޑޕިއުޓ  މޭޔަރ އަހުމަދު ނަރ ޝް، ކަ

 ނާޞިރު ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.هللا ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން އަދި ކައުންސިލަރ އަބްދު

 – 4 ދައުރު
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ސަރަޙައްދުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެންސް  ޕޮލިހުން ވަރަށް ކުރިންސުރެ ވިލިމާލޭ މޫދަށް އެރޭ .1 18

 ނަގައިދެއްވުމަށް ޕޮލިހުގައި ދަންަނވާ އެ ފެންސް އެތަނުން ނަގާ މޫދަށް އެރޭ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް ދިނުމަށް 

އިންޑިއާގެ ވެރިކަންކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓ  )ބ ޖޭޕ ( ގެ ތަރުޖަމާނަކާއި، އެޕާޓ ގެ އިސް ބޭފުޅަކު  .2

ސާރަ ކުރި މައްސަލައިގައި އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމެއް ކ ރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައް 

 ކަމަށް ބަޔާނެއް ނެރުމަށް ނިންުމނެވެ. 

ވިލިމާލޭގެ ފައިބަރު ދޯނ ގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުާވ  .3

 ވިލިމާލޭ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާތ ، ޕްޭލނިންގ މިނިސްޓްރ ން ދަންނަނާަފއިވާ

މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ  ސަރަޙައްދު އެކަމަށް އެކަށ ގެންވާ އެކަންކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް 

ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ ހަރުގެއެއް ޤާއިމްކޮށް އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އުޞޫލް އެކުލަވާލާ ގެޒެޓްކޮށް 

ން ޖާގަ ލިެބންެދން ވަގުތ  ހައްލެއް އެފަރާތްތަކަށް ކުލި ނެގޭ ގޮތަށް ހިންގޭ ނިޒާމަކަށް އެތަން ތިލަފުށި

 ހޯދައިދިނުމަށް ނިންުމނެވެ. 

ފައިބަރު ދޯނ ގެ މަސައްކަތްކުާރ ސަރަޙައްދާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަްށ  .4  

ށިްނ ލިބެމުންދާތ ، މި މަސައްކަތް ުކރާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމ  ހައްލެްއ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ިތލަފު

ނުވަތަ ގުޅ ފަޅުން އެކަށ ގެންވާ ިބމެއް ހަމަޖއްސަވާ ދިނުމަށް ޕްލޭިނންގ މިނިސްޓްރ ގައި ދެންވުމަްށ 

 ނިންމުނެވެ. 
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ގަވާއިދާއި އުސޫލްތަކާއި ބެހޭ ކޮމެޓ  އެކުލަވާލުމަށް ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ކޮމެޓ ގެ ޗެއަރ  .1 17

އެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް، ނައިބު މުގައްރަރެއް ގެ ގޮތުގައި 

 ރަމ ޒް، ކައުންސިލަ އަހްމަދު އައިފާްނ އަދި މެންބަރުންގެ ގޮތުގަިއ ކައުންސިލަރ އާދަމް

ކައުންސިލަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލ  ސަލ މް، ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު 

 ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމެޓ  އެކުލަވާލުަމށް ނިންމުނެވެ. 

ލާމަރުކަޒ  ގާނޫންގެ ތެރެއިން ާމލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އާންމްދަނ ެއއް ހޯދުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަްއ  .2

މި ގަވާއިދު އެކުަލވާލާފައި ވާތ ، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮުތން އެކަމުގެ ޝަކުވާއާއި އެކަން ހަނިވާ ގޮތަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ބަދަލު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަިޖލ ހުގެ ލާމަރުކަޒ  ކޮމެޓ އަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ އަްށ 

 ދަންނަވާގެން މަސައްކަތް ކުރުމަްށ ނިންމުނެވެ. 

ރެޖިސްޓްރ  ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ދަތިތަކާއި އެކު މިހާރު މާލޭ ސިޓ  ލޯކަލް އޮތޯރިޓ  ކޮމްޕެނ   .3

 އޮތްގޮތަށް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮށް އެގްރިމެންޓް  .4

ކުރުމުގެ ތަފްޞ ލް ކައުންސިލަރުންނާ ހިއްޞާކޮށް އެގްރިމެންޓް ަޓރމްސް އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި، 

ޖެކްޓުތަކުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮ

ލިބިފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްެގްނ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ކޮންމެ އަހަރުކު ދެފަރު ބޭއްވުމަށް ލާމަރުކަޒ  ޤާނޫންއިން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން  .5

 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.  17ލައި މަހުގެ ޖު

 – 4 ދައުރު
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 107( ގެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) .1 16

އްދަލުވުްނ ވަނަ މާއްދާގައި ސިޓ  ކައުންސިްލތަކުން ކޮންމެ އަހަރު ބާއްވަން ލާިޒމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ބަ

ވާ ބުދަ ދުވަހު ލޮނުޒިޔާރަތް  2022ޖުލައި  20ތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

ވަނަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި  2022ޖޫން  21ބައިނަލްއަގުވާމ  ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް  .2

ހުންތައް ކުށްވެރިޮކށް ބަޔާެނއް ނެރުމަށާއި ބަޔާނުގައި މާޭލ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ހިނިގ ހަަމނުޖެ

ސިޓ ގެ އަމަން އަމާންކަމާއި މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމުގައި ފުލުުހންނާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ހިމެނުމަށާއި އަދި ވަކި ސިޔާސ  ޕާޓ އެއްގެ 

ޔަ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އެޅުވުމަށް ދިވެހި ސަރުާކރުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމާއި ބޮލުގައި ހިނާގ ދި

 މިކަން ކައުންސިލުން ބަލައިނުގަްނނަކަން ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަށް ިނންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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 107( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) .1 18

ވަނަ މާއްދާގައި ސިޓ  ކައުްނސިލްތަކުން ކޮންމެ އަހަރު ާބއްވަން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ 

ރަ ދުވަހު ވާ އަންގާ 2022ުޖލައި  19ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން މި ައހަރުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުން 

 ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 – 4 ދައުރު
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15 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް  2023 .4

މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނުމަށާއި  2ދޫކޮށްފައިވާ ޕާކިންގ ސްލޮޓްތައް ލޮކްކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުކަމަށް 

މިލިައްނ  2ތުމަްށ ޓްރެފިކް ވާޑްން ޚިދުމަތް ފަށައިަގންނައިރު އެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންާވ ވެހިކަލް ގަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  5ރުފިޔާ ހިމެނުމަށާއި މާލޭގެ ފަޅުތެރެ ފުންކޮށް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ވަނަ އަހަރަްށ  2023ހިމެނުމާއެކު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުހެޅި ތާއ ދު ލިބިފައިވާ ހުަށހެޅުންތަކާއެކު 

 ބަދަލުތަކާެއއްކޮށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި އިންކަމް ރެޖިްސޓަރއަށް ގެނެވިފައިވާ 

 6:00އިން ހަވ ރު  4:00ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢ ދު ދުވަހާއި ވަޅު ޢ ދު ދުވަހު ަހވ ރު  1443 .5

އަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާފައުޅޭ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެވަގުތުތަކުގައި 

ރާތްތަކަށް އެ ދޭންޖެހޭ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ދިނުމަށް އިސްތިސްނާކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރާ ފަ

 ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސްޓްރ ޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  .6

-471ހައުސިންގ އެންޑް އިްނފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު: 

EDS1/425/2022/96 ެލޮޕްަމންޓް ޕްލޭން" ަތންފ ޒު ކުރުމަްށ ސިޓ ން " މާލެ ސްޓްރ ޓް ޑިވ

ހަވާކޮށްފައިވާ ހަވާލުކުރުން ވަކިޮކށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޮފނުވާފައިވާ ސިޓ އާ ގުޅިގެން ޤާނޫނ  ގޮތުން 

ލިބިފައިވާ ލަފަޔަްށ ބަާލ އަދި ަރއ ސުލުޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް ިމކަން ހިނގާ ދިޔަގޮްތ ތަފްޞ ލ  

ަތކާ ޚިލާފަށް އެގްރިމެންޓް ބާިތލުކުރި ކުރުން ޤާނޫނ  ފަރުވާ ސިޓ އެއް ފޮނުވުމަށާއި ޤާނޫނު

ހޯދުމަށްޓަކައި ކޯޓު މަރުަހލާއަށް ދިއުމަށާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓ  ހިމެނޭެހން ރައްޔިތުންެގ 

މަޖިލ ހުގެ ލާމަރުކަޒ  ކޮމެޓ އަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި އަދި އަގު އެތައް ގުނައެއް ބޮޑުކޮށް 

ފަރާތަކަށް ހަވާލުކޮށްަފއިވާތ  މިކަމުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް  އެހެން

 ހިނގާފައިވޭތޯ ބަލުަމށް ކަމާގުޅޭ މުވައްސަސާއަށް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޤަާވއިދު ކޮމެޓ އަށް ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ރ ހާން ނާޒިމް އަދި  .7

 ނާޞިރު އިތުރުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.هللا ރ އަބްދުކައުންސިލަ

  

ސްޕެޝަލް ކޮސްޓަބިއުލަރ  ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްެގން މާލެ ކޮމިއުނިޓ  މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓ   .8

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސ ޖަރ އަދި 

ކޮންސްޓަބިއުލަރ  ފުލުހުންނާއި ސިޓ  ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ ސްޕެޝަލް 

ބަލަހައްޓާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލުގައިވާ ބައެއް އިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަުހ 

 މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުެނވެ.

ޓ  ކައުންސިލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންގެ ޔުނިފޯމްގެ ބުރުޤާގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި އަޅިކުލައިގެ މާލޭ ސި .9

 ޝޭޑްސް އަދި ބުރުޤާގެ މެޓ ރިއަލް ކަނޑައެޅުން މުވައްޒަފުންނަްށ ދޫކޮށްލުމަށް  ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ރެޖިސްޓްރ  ކުރަން މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއް .1

 ހުށަހެޅުމަށާއި  ޖަލްއިއްޔާގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މާސިކަ ޖަމްއިއްޔާ ކިޔުމަށް ނިންމުނެވެ.

) ފަސް ސަތޭކަ ( ރުފިޔާއަށް  500/-ވިލިމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓ  ގާޑަންގެ ގޮޅިއަކަށް ނަގާ ކުލި މަހަކު  .2

 ކުޑަ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

76 

އި ހަދާފައިވާ ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގެއް ކަމުގައި ކުނި އުކާލުމަށް ނަާގ ވިލިމާލޭގަ .3

) ރުފިޔާ ކަމަށް  1050/-( ރުފިޔާ އާއެކު މަހަކު އެއްހާސް ފަންސާސް )50/-ފަންސާސް )

 ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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ހުށަހެޅިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމ  ޖަމްޢިއްޔާ ޖަާމއަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް  .1

ގެންދަންޖެހޭ  ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރިއަށް

ުމނިސިޕަލް ޕ ޕަލްސް ގަވރަމެންޓް އިން  އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ކުންމިންގ

 އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ދެ ސިޓ  ދޭތެރޭ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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 3ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް ފާްސކުރާ ބަޖެޓުގެ " ޖެނެރަލް ލެަޖރ ކްލެސިފިކޭޝަން " ގެ  .1

ނާފައިވާ ފައިސާ އެއް ކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ޑިޖިޓުގެ ބަޖެޓު ކޯޑުތަކުގައި ހިމަ 

ހާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް ކޮމެޓ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިެގން އެ ކޮމެޓ ން ނިންމަވާޮގތެއްެގ 

 މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ިނންމުނެވެ.

ޑު ތަރައްޤ  ކުރުމަށް ޔޫްތ ގަލޮޅު ސިނަމާލެ ފްލެޓް ކައިިރ އަދި ތައިސޭ ކޮށި ފުޓްސެލް ދަނ .2

މިނިސްޓްރ ން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ަފއިސާ އެކަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައިގެން އެ ދެ ދަނޑު އެޅުމުގެ 

މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށާއި އަދި ސްޓްރ ޓް ސްކޭޕިންގ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 

މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުްނ  ( ރުފިޔާ މަގުތައ1,138,316.16ްބާކ  ހުރި ފައިސާ )

 ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މިސްކިތްތަކާއި ސަހަރާތައް ބެލެހެއްޓުން ސ ދާ އެ ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ  .3

 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެެވ.

 – 4 ދައުރު
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މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ މ ޑިއާ ސެންޓަރ ޢާއްމުންނަށް ދޫކުރާނެ އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދުގެ  .1

ޖަލްސާ ތަކަށް ނުވަތަ ނޫސްވެރިންގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ އަގުތަކުގެ ތެރެއިން 

ރުފިޔާ އޮތް  1500ކަށް: ބައްދަލުވުންތަަކށް އޯޑިއޯ އާއި ަލއިޓް، އަދި ލައިވް ކުރުމާއިއެކު ަގޑިއިރަ

ރުފިޔާއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާ އެކު އަގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖަލްސާއަށް  2000އޮތުން 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް

ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް  .2

ހޯދައިދުނުމަށްޓަކައި، ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ވެހިކަލްގެ ޚިދުމަތްދިުނމަށް މި ކައުންސިލާއެކު ވެފައިާވ 

ސްއިން އެއްބަސްވުމާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރައިޓްސް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ނައިްނޓ  ނަިއން ހޯލްޑިގް

އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ނުގެންދާތ ، އެ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމަށް 

ޤާނޫނ  ގޮުތން ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހާ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި މި މަސަްއކަތް ކުރެވެމުން ދާ މަރުހަލާގަިއ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

77 

އި މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން ވިލިމާލޭގެ މާހައުލާ ގިނަވެގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ވިލިމާލޭގަ

 ގުޅޭ ގޮތަށް ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންުމނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ކަނޑައަޅާފައިާވ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައުވެ، ދިރިއުޅެން އެކަށ ގެންނުވާ ކަމަށް  .1

 ޢިމާރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތުެގ އުސޫލު ހުށަހަޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓް އަދި ދަތުރުވެިރންގެ މާރުކޭޓުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާަފށް އުޅޭ ބިދޭސ ން އަދި ޤަވާއިާދ  .2

އެގްރިމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުެގ  ޚިލާފަށް ކުއްޔަށް ދ ފައި ހުންނަ މައްސަލައިގައި ނިންމެވ 

 މަތިން އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިުއމަށް ނިންމުނެވެ.

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ  .3

ރަކްޗަރއިން އެކުވެސް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތ ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  

އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޭލންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފާސްވެފައިވާ 

  އެންޑޯޒް ކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.ކަމަށް ބެލެވޭނެ ޖާގަ އޮތަތ ވެ ކައުންސިލުން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން

ނ ލަން މުދާވިއްކާ ގޮޅިތަކުން އެސަރަހައްދުގެ މަގުމަތ ގައި އެކި ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި،  .4

ބައުތަކެތި ބަހައްޓާފައި ުހންާނތ ، އެ ސަރަޙައްދުން ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށާއި ޢާއްމުންނަްށ 

ންދާތ  ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓަބްލަރ  ފުލުހުންގެ އެހ ަގއި އުނދަގޫވާކަމުގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ލިބެމު

މަގުމަތި ސާފްކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް މަގުގެ އެތެރެއަށް ޖެއްސުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކެޓް ޝެލްޓަރ އިމާރާތަކާ އެކު ވިލިމާލޭގައި މާލޭ ސިޓ ގެ ބުޅަުލގެ މައްސަލަ  .1

ސަރވިސް ކުލިނިކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކައުންސިލް ޚަރަދުގައި އިމާރާތެއް ހަދާ އެ ޚިދުމަތް  ވެޓް

 ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކު ބެލެހެއްޓުާމއި ޕާރކު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަްށ  .1

 -/15,000ކަސްރަތު ފެހި: ހުށަހެޅުނު އިސްލާހުތައް އެގޮތުްނ އަގުތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުަތއް 

 12)  -/6000:  1ގަޑިއިރަށް ( ހޭޅި  24)  -/10,000ގަޑިއިރަށް (، މާމެލާ މެލި:  24) 

ގަޑި  12)  -/7000ގަޑި އިރަށް ( އުސް ބަގ ޗާ:  12)  -/6000:  21ގަޑި އިރަށް ( ހޭޅި 

ގަޑި  12)  -/5000ގަޑި އިރަށް ( ފާލަން އައްސޭރި:  12)  -/7000އިރަށް ( މެދު ބަގ ޗާ: 

 12)  -/3000ވަރުނުލާ ރާޅު: ގަޑި އިރަށް (  12)  -/3000އިރަށް ( ފެންއާރު މައިޒާން: 

ރުފިޔާ އަށް ކުލ ގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި  -/50,000ގަޑި އިރަށް (  މުޅި ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކު: 

ފައިސާ ދައްކާފައިވަނިކޮށް ޤުދުރަތ  ކަރިސާއެއް ދިމާވެގެން ހަފްލާ/ޕާޓ  ނުބޭއްވިއްޖެނަމަ ދައްކާފައިާވ 

ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އުޞޫލް އިސްލާޙުކޮށް ފައިސާގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައި ފައިސާ 

ވަނަ ނަްނބަރުގެ  )ށ( " ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާްތތަކަށް، ފައިސާ ދެއްކުމަްށ މާޭލ  10އުޞޫލުގެ 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ސިޓ  ކައުންސިލުން އެންގުމުން، ކުއްޔަށްހިފާ ސަރަހައްދަކަށް ވާ ޖުމްލަ ފައިސާ އެކ  އެއްފަހަރާ 

ންދުވަސް ެތރޭ ދައްކަން ވާނެއެވެ. " އަދި އުޞޫލުގެ )ހ( އާއްމު ގޮތެއްގަިއ ފޯރމް ހުށަހަޅާތާ ތި

ގަޑިއިރަށެވެ. އެންމެ ކުރުވެގެން  24ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނ  އެންމެ ދިގުވެގެން 

ގަޑި އިރަށެވެ. "  މިގޮތަށް އިސްލާޙުކޮށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުތަކާ އެކު  12ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނ  

 ޞޫލް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެެވ.އު

  

މާލޭ ސިޓ ގެ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ޢާއްމު ތަންތަން ކުނި ކަހައި ސާފުކޮށް  .2

ކުނި ނަގައި އުކާލުމާއި ނަްއތާލުުމގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޭސްޓް ެމނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިިމޓެޑް 

ބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެއްބަސްވުން އިތުރަށް އައު ) ވެމްކޯ ( އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއް

ނުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާކޮށްގެން ސިޓ  ކައުންސިލަށް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ބްލޮކް ގްރާންުޓގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަފއިސާއިން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

 ންޖެހޭ ސަރަޙައްދުތައް ސާފުކުރެވޭނެގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.ކައުންސިލުން ސާފުކުރަ

 – 4 ދައުރު
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މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް  .1

ކޮމެޓ ތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު އުފައްދަވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، މާލޭ ސިޓ ގައި ކޮމިއުނިޓ  މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓ   .2

 ޚިދުމަތްދިނުމާއި ބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއި އެކު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންާދ މިއަދުގެ ޖަލްސާ .3

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އުނިކޮށް، މި މާއްދާ އުނިކުރުމާއި ގުޅިގެން ދެންހުރި މާއްދާތަކުގެ  5އުޞޫލުގެ 

 އިބާރާތްކުރުމަށް ގެންނަންެޖހޭ ަބދަލުތަކާއި އެކު، އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ސިޓ  ކައުންސިލުގެ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓް މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަްށ  މާލޭ .4

 ނިންމުނެވެ.

 – 4 ދައުރު
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މިކައުންސިލްއާއި، ރާއްޖޭގެ އެހެން ކައުންސިލްތަކާއި އެކު ކުރެވެމުންދާ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައެްއ  .1

ނ  ހޯދުމަށްޓަކައި އެރަށް ރަށުްނ ބިން ލިބެން ހުރުމާއި އެކު، ބިންބޮޑެތި ރައްރަށުްނ، އާމްދަ

އެކައުންސިލްތަކާއި އެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމަކަށްއައިސް އެފަދަ ބިންތަކުން އާމްދަނ  ޯހދޭނެ 

މަގުތަކެއް ހޯއްދަވާ، މިކަން ކުަރންވ  ގޮތުގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުން އެންޑޯޒް ކުރުމަށްފަުހ 

އުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ކުރިއަސް ގެންދި

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ގަސް ކޮމިޓ ން ގެންނަ ގަސްތައް ބޭނުްނކޮށްގެން ފާރމާސް މާރކެޓްއެއް  .2

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މިކަން ކުރަންވ  ގޮތުގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުންގެ 
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ދުެގ ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުްނ ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަ އެންޑޯސްމަންޓަކަށްއެދި

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

  

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ގަސް ކޮމިޓ ން ގެންނަ ގަސްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހަމައެކަނި ޚަރަދު  .3

ނޭ އިްނތިޒާމެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެގަސްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދާ އެއްވަރުގެ އާމްދަނ އެއް ލިބޭ

ހަމަޖެހުމަކ  ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ފެންނާތ  އާއި ގެނެވޭ ގަސް ވިއްކައިގެން، ކައުންސިލަށް 

ޢާމްދަނ  ހޯދޭނޭ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްފަހު، މިކަން ކުރަންވ  

މަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްިވ ގޮތުގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުން އެންޑޯޒް ކުރު

ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ޯވޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަްތ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

އިންދާފައިހުރި ރުއްތަކުގެ  މާލޭ ސިޓ  ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރިންގ ރޯޑުގައި .4

ޕިޓް ތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ބޯޑުތައް ހަރުކުރުމަށްފަހު އޭގެން އާމްދަނ  ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް 

ކުރުމަށްފަހު މިކަން ކުރަންވ  ގޮުތގެ އުސޫލު ލިޔެވި ކައުންސިލުން އެންޑޯޒް ކުރުމަށްފަހު ކުރިއަްށ 

ހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްިވ ހުށަ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

  

މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ސްޓާފް ނައިޓެއް ބޭވުމަށް އިވެންޓް ޮކމިޓ ން މިހާރު ނިންމަވާފައިވަނ   .5

ހުަށހެޅުއްވި  ަވސް ކަމަށާއި އެދުވަހު ސްޓާފް ނައިޓް ބޭވުމަށް އެދިވަނަ ދު 2022އޮކްޓޯބަރ  20

ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ޯވޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަްތ 

 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ިމހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ހުށަހެޅިފައިވާ އުސޫލު "މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުން ގަސް ވިއްކުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު"  .1

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް، ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މި

ހުށަހެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ، އިދާރ  އުސޫލަށް ެގނެވޭ އިސްލާޙެއްގޮތަށް ލޭންްޑ  .2

ސްކޭޕިންގ އެންޑް ގްރ ނަރ  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓ ަކއުންސިލުގައި ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓެްއ 

އިވާ އުސޫލުގައި މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނ  އުފެއްދުމަށާއި އަދި މި އުސޫލުގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވިފަ

ުހށަހެޅުއްވި ހުަށހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަްށ  މިނަމުގައި އުފެއްދޭ ޑިޕާޓްމަންުޓން ކަމަށް އެދި

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުްނ 

 ފާސްވިއެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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އިސްލާޙު "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޢާއްމު އިޖުރާޢ  ޤަވާއިދަށް ހުށަހެޅޭ އިސްލާޙު" ހުށަހެޅިފައިވާ  .3

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުށަހެޅުން ފާ

  

" 2އަދި  1ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ޕްރޮގްރާމް ކަމުގައިވާ "ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަތ ފެންވަރުގެ އުކުޅުތައް  .4

ގައި މިއިދާރާގެ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިެވ  1މި ދެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާިއ ޕްރޮގްރާމް 

 ބައިވެރިވެ ތަމްރ ނު ވުަމށް، ގައި މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 2ތަމްރ ނުވުމަށާއި، އަދި ޕްރޮގްރާްމ 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4 ދައުރު
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ންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ސެކްޝަން ގައި މަސައްކަތް ހުށަހެޅިފައިވާ ދެ ބޭފުޅުން ކަުމގައިވާ، ލޭ .1

( އާއި 4ޝަޔާން ޝާހިދު )އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ/ ޖ .އެސް هللا ކުރަމުންދާ ޢަބްދު

ޢާއްމުޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭބައި ގަިއ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ، ޝަޒުނާ އަޙުމަދު )އެސިސްޓަންޓް 

ގެ ތެރެއިން، ޝަޒްނާ އަޙުމަދު ބިޑްކޮމިޓ ން ( މި ދެނަމ3ުކައުންސިލް އޮފިސަރ / ޖ .އެސް 

ހުސްވެފައިވާ މަޤާމަށް، ޝަޒްާނ އަޙުމަދު އައްޔަންކުރުމަށް ފެްނނަ ފަރާތްތަކުްނ ވޯޓުދެއްވުމަްށ، 

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ 

 އެވެ.އަޣްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެުޅން ާފސްވި

މާލޭ ހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓް ތަކުގެ ކުލި، ޖޫރިމަނާ އަދި މެއިންޓަނަންސް ފ ، އެއްކޮށް މަހަކު  .2

ރުފިޔާއަށް ވުރެން ބޮޑުނުވާނެ އަދަދަކަށް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށާއި އަދި   3000ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

އަހަރު ެގ  20އަހަރު އަދި  15އަހަރު،  10އަހަރާއި  5ޖޫރިމަނާއާއި މެއިންޓަނަންސް ފ ، 

ފުރުސަތެއް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަްށ އެ ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި، އަދި ކުރިން ދެންނެވުނު ފަދައިްނ 

ޖޫރިމަނާއާއި މެއިންޓަނަންސް ފ  ނުދެއްކޭ މަހެއްގައިވެސް މަހު ކުލި ބަލައިގަތުަމށް ފެްނަނ 

މުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ިރޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވު

 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިތުރަށް މި ގޯޅ ގައި ދިރުއުޅުއްވާ ފާރަތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދަވާ މިމައްސަލަ  .3

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ 

 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

މަގުތަކުގައި ނަންބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ނަން ބޯޑުގައި މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ  .4

ގައި އެ ލޯގޯ ޖަހާގޮތަށާއި، ސްޕޮންސަރ ހޯދައިގެން މިކަން ކުރާނަމަ، ނަން ބޯޑު ހަރުކުރާ ޕޯލު

ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާ ފަރާތުގެ ސްޕޮންސަރ ހިމަނައިގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ 

ފެންނަ ފަރާްތތަކުން ވޯޓުދެއްުވމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެްއސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާްސވިއެވެ.
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މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ ކުރެހުންތަކާއި އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް   .5

ފެންނަ ފަރާްތތަކުން ވޯޓުދެއްުވމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެްއސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާްސވިއެ

އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް ދާއިރާއިން މާލޭގެ އެކި އަވަށްތަކުގެ ޒުވާނުްނނަށް ފުރުސަތު ދެވިގެން ިހންާގ  .6

ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ުޤން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ

 – 4 ދައުރު
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ޑ  ރެންޑަރިންގ ޕްރެސެންޓޭޝަން އާއި 3ގަލޮޅު ޞަލާޙުއްދ ން މިސްކިތް ކައިރ ގައިވާ ޕާރކްގެ  .1

ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންއާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވުމަށްފަހުގައި މިކަން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަުކން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ޑަރޝިޕް ޖ .ކޮމް )ގްލޯބަލް ކަވަނެންޓް އޮފް މޭޔަރ( ގްލޯބަލް އޭލިއަންސް ފޮރ ސިޓ  ކްލައިމެޓް ލ  .2

ގައި މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް ރެޕްރެސެންޓް ކުރުމަށް، މާލޭ ސިޓިކައުންސިލްގެ މޭޔަރ ބައިވެރިވެ 

ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް، ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ިރޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހު

 – 4 ދައުރު
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"މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އާލާތާއި، އުޅަނދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭ އުސޫލު" ޖަލްސާއަށް  .1

ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއިއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްަތކުން ވޯޓުދެއްވުމަްށ، ރިޔާސަތުން 

ދުެގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަ

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  14ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަްށ، މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ަޤވާއިދުގެ  .2

 މެދުވެރިވެގެން" އަދި )ށ( އަށް ގެންނަން ެފންަނ އިސްލާޙްގެ ތެރެއިން )ށ(. "މަޤްބޫލު އުޒުރެއް

މިބައި، އިތުރުކުރުމާއެކު ހުށަހެިޅފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ެފްނނަ ފަރާތްތަކުން ޯވޓުދެއްވުމަްށ، 

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ 

 އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްިވއެވެ.

 – 4 ދައުރު
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އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމިޓ އަށް، ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް އަދި ކައުންސިލަރ  .1

ޢައިޝަތު ނާޒިމާ އާއި ދެބޭފުޅުްނ އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަުކން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުްނ 

ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 800އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ނަމަ  775އުސްމިން ކަނޑައެޅުމުގައި މި އޮންނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް  .2

އަކަފޫޓްހަމަވ މަ އިމާރާތްކުރުމަްށ އެލިބޭ ފުރުސަތު ދިނުަމްށ ފެންނަ ކަމަށާިއ، ނަމަވެސް 

އިއެކު މިފަދަ ފަރާތްތަކާއިމެދުވެސް އަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮްފ އިންޖިނިއަރގެ ހުއްދައާ



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާއި ގުޅޭ ޑިޕާޓްމަންޓްއާއި 

އަދި އެމް.އެން.ޑ .އެފް އާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާއ ދުކުރާ ފަރާތްތަކުްނ 

އްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ޯވޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ަޖލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ވޯޓުދެ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ފޫޓް ހަމަވާ މަގުތަކުގައި ބެލްކަިނ މަގަށްވާގޮތަށް ނެރުމަށް އޮްނނަ  20މަގުގެ ފުޅާމިނުގައި  .3

އިންޗި ހަމަވާ މަގުތަކުގައިވެސް މިއުސޫލާއި  5ފޫޓް  19މިންގަނޑަށް އަމަލު ކުރާގޮތަށާއި، 

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާގޮތަށް ލުއި ދިނުމަށާއި، އެކަން އިމްޕްލިމަްންޓ ކުރުމުގެ ކުރިން  މިނިސްޓްރ  

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޭލނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްާރ ސްޓްރަކްޗަރގެ ކަމާއި ގުޅޭ 

ޑ .އެފް ގެ މަޝްވަރާވެސް  މިކަމުގައި ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ޑިޕާޓްމަންޓްއާއި އަދި އެމް.އެން.

ގެންދިއުމަށް ތާއ ދުކުރާ ފަރާތްަތކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

  

ޕާރކިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަަތކަށް މިހާތަނަްށ ޖޫރިމަނާ ފަިއސާއަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ،  .4

މަސް  3އެގްރ މަންޓުގައި ބާކ ވާ މުއްދަތަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 

ތުރަށް ޖޫރިމަނާ ވަންދެން ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ އެގްރ މަންޓް ބާޠިްލ ކުރުމަށާއި، އި

ކުރުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިހުމާލެއް އޭގައި ހިމެނޭކަން ބަާލނެ ިމންގަނޑެއް، ލޭންޑް ިބލްޑިންގ 

އެންޑް ވައިޓަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޓ ން ހައްދަވައިގެން ގެނައުމުން އެއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

ސަުތން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެްނނަ ފަރާްތތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ބަށިބޯޅަ ކުޅެވޭނެ ކޯޓް އެޅުމަށާއި ބޮޑު ސައިޒުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް މާލޭ  .5

ން ވޯުޓދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ސިޓ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެޅުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކު 

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުްނ 

 ފާސްވިއެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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ސާރވިސް ކޮމިޓ  އަދި މިކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ހަމަޖެހޭ އުޞޫލެއް، ޤަވާއިދު ކޮމިޓ ، މުނިސިޕަލް  .1

ލޭންޑް ބިލްޑިންގ އެންޑް ވައިަޓލް ސާރވިސް ކޮމިޓ  ގުޅިގެން ހައްދަވައިދެއްވުމަށްފަހު ދެން އަްނނަ 

ޖަލްސާއަކަށް ގެނައުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ތާއ ދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން 

ރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުްނ ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ބައިވެ

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

މިއަދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު "ވިލިމާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް  .2

ދިނުމާއި ބެހޭ ުއޞޫލު" ފާސްުކރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުްނ ވޯުޓދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯަޓށް 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

83 

ސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުްނ އެއް

 ފާސްވިއެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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މިއަދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މިކަން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް،  .1

މުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވު

 އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްިވއެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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 16ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޝާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހޯދުމަްށ،  .1

ޓެލެތޯންއަކާއި އެކު ފަންޑްރައިޒިންގް އިވެންޓެއް ހިންގުމަްށ ވާ ހުކުރު ދުވަހު  2022ޑިސެމްބަރު 

ފެންނަ ފަރާްތތަކުން ވޯޓުދެއްުވމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެްއސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާްސވިއެވެ.

ވިލިމާލެ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ތެޔޮއުފުލާ ހުރިހާ އުޅަނދެއް  ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 48މިހާރުންފެށިގެން  .2

އެތަނުން ނެރުަމށް އަންގަންޖެޭހ ހުރިހާ އެންގުމެއް އެންގުމަށާިއ، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބިއުލެރ  ގެ 

އެހ ތެރިކަން ހޯދުމަށްފަހު ެއތަްނ ހުސްކުރުމަށް ތާއ ދުކޮށް ފެްނނަ ފަރާތްތަކުން ވޯުޓދެއްވުމަށް، 

ށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ ރިޔާސަތުން ވޯޓަ

 އަޣްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެުޅން ާފސްވިއެވެ.

 – 4 ދައުރު

 ބައްދަލުވުން
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ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅު ހުއްދަ އަދި ފައްތިޔާގެ އުސޫލު،  .1

ށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންަނ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަްށ، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަ

ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ 

 އަޣްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެުޅން ާފސްވިއެވެ.

ްނތަކާއި، ޕާކިންގ ޒޯންތަކާއި، މާލެއާއި، ވިލިމާލެ މަގުތަކާއި، އާންމުތަންތަނާިއ، ހުސްބި .2

މާރުކޭޓުތަކާއި، ބާޒާރުމަިތ ކުނިަކހާ ކުނިނަގާ ުކނި އުކާލުމާއި، ައދި ބަނދަރުތަކާިއ، ފަޅުތެރެއިްނ 

ކުންޏާއި، ޕާރކުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ޖަމާކުރާ ކުނި ނެގުމާއި، އުކާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާޭލ 

 ތާއ ދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަްށ ސިޓ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުްނ 

 ފާސްވިއެވެ.

ރ 3000/-ރ ރުފިޔާއިން 1500/-ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ޒޯންތަކުގެ އަގު  .3

ށް ފ  ބޮޑުކުރުމަށް ފެންނަ ފަާރތްތަކުން ޯވޓުދެއްވުމަށް، ރިޔާސަުތން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ އަ

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
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ށް ފެންނަ  މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލްގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންަޓށް ޚާއްސަ ސެކްޝަނެއް އުފެއްދުމަ .4

ފަރާތްތަކުން ވޯޓުދެއްވުމަށް، ިރޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 
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ދޫކޮށްފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމާއި ލޭންޑް ސެކްޝަނުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމަށް  .1

ގަނެ ވިއްކުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް ނަގަމުން އަންނަ ރޭޓުތަކުގައި ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުަށހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

 ެގ އަޣްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ާފސްވިއެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުން

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލޭ ސިޓ ގެ ފަރމާޒް ވ ކެންޑް މާކެޓު ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގެ  .2

ތަޢާރަފާއި ނަން މިބައިގެ ދަށުްނ ޤާނޫނުގެ ރަނގަޅު މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުން، ހުށަހެޅިފައިާވ 

 ުކރުމުގެ އިޚުތިޔާރް އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމެޓ  އަދި އެއްލައްަކ ގަސް އަގަށްވުރެ ކުޑައަގަކަށް ބަދަލު

ކޮމެޓ އަށް ދިނުން، އިދާރ  އެންމެހާ ކަންކަން ސެކެޓްރ  ޖެނެރަލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް 

ވަނަ މާއްދާއަށް "ބ" އިތުރުކުރުން އެގޮތުން މޭޒު/ޖާގަ ދޭނެ ފަރާތް  5ގެންދިއުން އަދި އުޞޫލުގެ 

ނ  އެދި ހުށަހަޅާ ފޯރމް ތަރުތ ބުންނެވެ. މި އަކުރު އިތުރުކޮށް އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަނޑައަޅާ

އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަްށ، ިރޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ފާސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުށަހެޅުން 

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާބެހޭ  .3

އުޞޫލު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަްށ 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުްނ  އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް 

 ފާސްވިއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މާލޭގެ މަގުތަކާބެހޭ އުޞޫލް އަދި ޤަވާޢިދު އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް    .4

ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކާއެކު ދެން ޮއންނަ ރަސްމ  ޖަލްސާއަކަށް އެެޖންޑާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުމަށް އެިދ 

ހެޅުމަްށ، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ހުށަހެޅުނު ހުށަ

 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ިމހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
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ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްއާ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހާ އެއްގޮތަށް ބިޒްނަސް  .1

ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ްޕރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ުބރުގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

ޕްރޮޖެކްޓްސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން 

 ގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތުފާުޤން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފަިއވާ މާލޭގެ މަގުމަތ ގައި މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ އުޞޫލްތަކާއި މާލޭެގ  .2

މަގުމަތ ގައި މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކަށް ހުަށހެޅުނު އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް އެދި 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022
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 ހުށަހެޅުމަްށ، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ހުށަހެޅުނު

 މެންބަރުންގެ އަޣްަލބިއްޔަތުން ިމހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ިޑވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެޓާ ގުޅޭ ގޮޮތން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހުގައި -މާލޭ ޕަބްލިކް ހައުސިންގ ރ  .3

ތުން މާލޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް އަޅައިދޭ ފްލެްޓތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް ހައުސިންގ ކައުންސިލްގެ ފަރާ

އަށް ޚާއްޞަ ފްލެޓްތަކެއް ކަނޑައެޅުން ހިމެނުމާއެކު މިގެނެވުނު އިސްލާޙާއެކު ހުށަހެޅިފައިވާ 

ެގ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަްށ، ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދު

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތުފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަާހ ިދމާކޮށް ޤުރުޢާން އަދި މަަދހަ މުާބރާތެއް މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުްނ  .4

ހުށަހެޅުމަށް، ރިޔާސަތުްނ ހިންގުމަށް ކުރަންޖެޭހ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަެހޅުނު 

ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުެގ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތުފާޤުްނ 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
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ވާ ވަނަ އަހަރުގެ ބްލޮކު ގުާރންޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި 2023މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޭނންސްއިން  .1

ވަނަ އަހަރުގެ މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ރިވިއުކޮށް ހުށަހެޅުނު  2023އަދަދަށް ބަލައި 

މައިޒާން  ކަންތައްތައްކަމަށްވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ސުނާމ  ބިނާ

ރު ހެދުމާިއ ރ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހިމެނުމާއި ޖުމްހޫރ  މައިދާނުގެ ފައްވާ

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިގައި ހަދާފައިވާ ބަސް ސްޓޮޕް އަދި ބާރު ބޮޑު އެހެން ސަރަޙައްދެއްގައި 

ބަސް ސްޓޮޕެއް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނުމާއި އާއްމުންނަށާއި އެކިއެކި 

ގ ރޫމްއެއް ޢާއްމު ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބޭނުންތަަކށް ބޭުނންކުރެވޭނެ ގޮަތށް އެއް ފްލޯރއަށް މ ޓިން

ބައިގައި އިމަރާތްކުރުމާއި ވިލިމާލޭގެ ފައިބަރު ދޯނި މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދު ބަންދުކޮށްފައި 

 ބެހެއްޓުމަށް ހަދަންޖެހޭ ސްޓްަރކްޗަރ ހެދުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނުމާއި އޮފ ސް އިމާރާތް އެޅުމަށް

އްކަތް ކުރުމާއި ގަލޮޅު ސުކޫލް އަދި މާފަންނު ސުކޫލަށް ނަގަންޖެހޭ ލޯން ނެގުަމށް ކުރަންޖެހޭ މަސަ

މަހަކު ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ އެހ އެއް ދިނުމާއި އަދި ހުޅުމާލޭގެ މަސްޖިދުއް ޝައިޚް ޤާސިމް 

ބިން އާލްޡާނ  މިސްކިތުގެ ުވޟޫ ކުރާ ސަރަޙައްދުގައި ފާޚާނާ ބަރިއެއް ހެދުމުގެ ޚަރަދުތައް 

ކުެރވުނު ކަންކަން ހިެމނޭ ގޮަތށް ުހށަހެޅިފައިވާ ބަޖެްޓ ފާސްކުރުމަށް ހިމެނުމަށާއި މަތ ގައި ފާހަގަ

 ނިންމުނެވެ. 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 

____ 

 
ކައުންސިލްގެ ރައ ސް/ނައިބް ރައ ސް ބަދަލުވުންފަދަ ބަދަލެއް  އިންތިޚާބުކުރުމާއި އަދި *** )ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވަކިވުމާއި/

  އައިސްފައިވާނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށް މިބައިގައި ހިމެނުމަށް(  
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 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓ   .12
 ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު  ❖

 

 

 މަޤާމް  ނަން #

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝިމާޒާ އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 1

 މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލާ ވިރާޝާ އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 2

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ިޝފާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 3

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ބަދޫރާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 4

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޒާހިރާ އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 5

 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޔޫސުފް  ކޮމިޓ  މެމްބަރުއ.ތ.މ  6

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ަނޢ މް  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 7

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަފ ޤާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 8

 އަލްފާޟިލާ ބަދޫރާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 9

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ލައިޒާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 10

 هللاއަލްފާޟިލާ ސަމިއްޔާ ޢަބްދު އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 11

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސޯނިޔާ އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 12

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަހުލާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 13

 އަލްފާޟިލާ ޚަދ ޖާ ޖަމ ލު  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  ނައިބު ރައ ސާ 14

 އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިރުމ ނާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 15

 އަލްފާޟިލާ ރަޝ ދާ ރަޝާދު  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  ރައ ސާ  16

 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ަޢބްދުލްޤަްއޔޫމް  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 17

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިމާ  އ.ތ.މ ކޮމިޓ  މެމްބަރު 18
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 ކޮމެޓ  ބައްދަލުވުންތައް  •

 
 

ބަްއދަލުުވމު ގެ 
 ނަންަބރ

ޙާޟި 
ރު ވި 
 ޢަދަދު 

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 – 4ދައުރު 
 28ބައްދަލުވުން 

15 
 ރ5000އއ.ފެރިދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަބަސް ފަހާ ކޯހުގެ ބަޖެޓްއަކަށް  -1

 .ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ

 – 4ދައުރު 
 29ބައްދަލުވުން 

17 
އިދާރ  ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ނައިބް ރައ ސާ ވިރާޝާ މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާ އަށް ފަހު  -1

 އައްޔަނު ކުރެވުނެވެ.

 ރ ބަޖެޓް އެއް ފާސް ކުރެވުނެވެ.5000ލޯގޯ ފައިނަލް ކޮށް ބަޖެޓް  -2

 – 4ދައުރު 
 30ބައްދަލުވުން 

ބަޖެޓް ކޮމިޓ އަށް މެމްބަރު ޝަހުލާ، އ މާން، ރަޝިދާ، ޛަދ ޖާ އަދި ފާތުމަތު ނައ މް ބަޖެޓް  -1 18
 ކޮމިޓ އަށް މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމުނެވެ. 

 – 4ދައުރު 
 31ބައްދަލުވުން 

16 - 

 – 4ދައުރު 
 32ބައްދަލުވުން 

  

 – 4ދައުރު 
 33ބައްދަލުވުން 

17 
ގައި ކުރިޔަްށ  11،12ދަބަސް ފެހުމުގެ ކޯހުގެ ހަރަކާަތށް ތަނެއް ހަމަެޖހުމުން އެކަން ަމހުގެ  -1

 ގެންދިއުމަށް މެމްބަރުންގެ ތާއިަދްށ އެއްސެވުމުން މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ. 
 

 – 4ދައުރު 
 34ބައްދަލުވުން 

18 

ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން މެމްބަރު ޝިމާޒާގެ ނަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރ ގެ ފޯކަލް   -1
 ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަޤްަލިބއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

 14:00ން  13:00މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށް ދިޔުުމގެ ކުރިން ރިޔާސަތުން ވަނ  މެްނދުރު  -2
ވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު ވޯޓަްށ އަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހުށަެހޅުއްވިއެ

 އެއްސެވުމުން މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 35ބައްދަލުވުން 

18 
ނުރަސްމ  ޖަލްސާ ބޭއްވިގެންދާނ  ސޯޝިއަލް ސެންޓަރުގެ ސެމިނާ ހޯލްކަމަށާއި ކޮންމެ  -1

މެމްބަރުންގެ ވޯުޓން ފާސްވި  12ޖަހާއިރުކަން  2މެންދުރު ހަފްތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުަވހުގެ 
 ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
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 – 4ދައުރު 
 36ބައްދަލުވުން 

18 

އަންހެނުންގެ ދުވަހުެގ ހަފްލާގަިއ  މެމްބަރުންގެ އަޤަލބިއްޔަތުން އެ އަވަށެއްގެ ކުލައެްއ  -1
ލައަކުން ިދގު ހެދުން ތުރުކުރެއްވުމަްށ ތަމްޞ ލް ކުރައްވާ މެމްބަރުްނ އެ އަވަށެއްގެ ކު

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

މާރޗްގައި އޮންނަ ދަރުސް އޮންނާނ  ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު  25ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވ   -2
މާރޗްގައި މާލޭގެ ކާނިވާ  18ސަރަހައްދުގައި މެމްބަރު ސަމިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށުންކަަމށާއި 

ބު ރައ ސާ ވިރާޝާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އަދި ސަރަހައްދުގައި މެމްބަރު ލައިޒާ އަދި ނައި
މާރޗްގައި ވިލިމާލެ މުޙްޔިއްދ ން ސްކޫލްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފަވާކަމަްށ  19

 ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވިެއވެ.

 – 4ދައުރު 
 37ބައްދަލުވުން 

17 
 އަންހެުނންގެ ދުވަހުގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ފާސްުކރެވުނެވެ.ރޯދަމަހުގެ ފަހުން  -1

 ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސެވި އޮފ ސް ބަލައިގަތުމަށް މެމްބަރުންގެ އަޤްލައިބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.   -2

 – 4ދައުރު 
 38ބައްދަލުވުން 

ވޯޓަށް  މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު ކަސަބު ހިރު ގަތާ ކޯހެއް ބޭއްވުމަށް ރިޔާސަތުން -1 17
 ހުށަހެޅުމުން މެމްބަރުންގެ އަޤްަލިބއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ. 

 – 4ދައުރު 
 39ބައްދަލުވުން 

17 

ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ސިޓ  ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރު  -1
ސަމިއްޔާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިކަމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުންެގ 

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.   
ށް ގެންދިއުމަށް އާއި ދޭތެރޭ ޖަލްސާ ކުރިޔަ 13:00އިން  11:00ރަމަޞާން މަހުގައި  -2

 ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ާފސްވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 40ބައްދަލުވުން 

17 

މާލޭ ސިޓިގެ އ.ތ.މ ކޮމިޓ ގެ ހުސްވެފައިވާ ކޮމިޓިގެ ރައ ސާގެ މަޤާމަށް ރައ ސަކު އިންތިޚާބު   -1
ވޯޓް ިއން  މާލޭ ސިޓިގެ އ.ތ.މ  9ކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުން މެމްބަރ ޝިމާޒާ ކުރިމަތިލާއި 

 ކޮމިޓ ގެ ރައ ސް ކަމަށް މެމްބަރ ޝިމާޒާ ހޮވުނެވެ.

 މަދަހަ މުބާރާތަށް މެމްބަރުން ނެުގން:  -2

 މެމްބަރު ސޯނިޔާ. 1
 . މެމްބަރު ޝިފ2ާ
 . މެމްބަރު ބަދޫރ3ާ
 . މެމްބަރު ޝިރުމ ނ4ާ
 . މެމްބަރު އާމިނަތު އަބްދުލް ަޤއްޔޫމ5ް
 . މެމްބަރު ޝަފ ޤ6ާ

 – 4ދައުރު 
 41ބައްދަލުވުން 

18  
 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ އަހަރ  ދުަވސް ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. -1

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ އަހަރ  ދުަވސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމިޓ އެއް އެކުލަވާލާ ނިންމުނެވެ.  -2

 މެމްބަރު ސޯިނޔާ، މެމްބަރު ސަމިއްޔާ، މެމްބަރު ޝަހުލާ، މެމްބަރު ބަދޫރާ މެމްބަރު ހަދ ޖާ،  ➢
 – 4ދައުރު 

 42ބައްދަލުވުން 
 ފާްސކުރެވުނެވެ.އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ލޯގޯ  -1 17

 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ކުލަ )ޓ ްލ ކުލަ( ފާސްކުރެވުނެވެ. -2

 ބޭފުޅަކަށް އެވޯޑް ދެއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. 1ކޮމިޓ ގެ އަހަރ  ދުވަހު ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  -3

 ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުންނަށް ރޯދަ ވ ްއލުމެއް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. -4



  ރިޕޯޓް  ތަފްސ ލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ަވނަ 2022

 މާލޭ ސިޓ ކައުންސިލް 

89 

 – 4ދައުރު 
 43ބައްދަލުވުން 

އ ދު ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ހަވ ރެއް ހޯމް މިނިސްޓްރ  އާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  -1 16
 ނިންމުނެވެ.

ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން ހަވ ރުގައި ސްޓޯލެއް ބެހެއްޓުމަށާއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު  -2
 ޝަހުލާ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުެނވެ.

މެއި ގައި އިވެންޓެއް  13 ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ -3
 ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ.

ރަންކުލައިގެ ޗޭސްގައި ކަޅުން ޕްރިންޓްކުރުމަށްފަހު އަހަރ  ޖަލްސާއަށް ތުރުކުރެއްވުމަށް  -4
 މެމްބަރުން ނިންމެވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 44ބައްދަލުވުން 

 ވާހަކަތަކެއް ނުހިމެނޭ މައްސަލަ ހުރިހާ ޔައުމިއްޔާގައި -1 16

 ޔައުމިއްޔާތަކާއި އެޖެންޑާތައް މެއިލް ކޮށްލަދެއްވުމަށް އެދިލެއްވި. -2

ތިންވަނަ މައްސަލަ ދެން އަްނނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭުންނފުޅުވާކަމަށް މެމްބަރު ޝިފާ  •
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 – 4ދައުރު 
 45ބައްދަލުވުން 

)ހަލައްކަ ރުފިޔާ( ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި  600000އަހަރ  ދުވަހުގެ އިވެންޓަށް  -1 17
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާފސްވިއެވެ. 15ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި 

ފަންސާސް )ހަތަރު ލައްކަ  450000އޮފ ސް އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ މުދަާލއި ތަކެތި ހޯދުމަށްޓަކައި  -2
ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގެންތިއްބެިވ 

 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އަޤްލަބިްއޔަތުން ފާސްވިއެވެ.
 – 4ދައުރު 

 46ބައްދަލުވުން 
ރުފިޔާގެ އެންމެ ކުޑައަދަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުްނ  275600އަހަރ  ދުވަހުގެ އިވެންޓް އަށް  -1 16

ބޭފުޅުން ތާއ ދު  10ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އަދަދު ފާްސކޮށްލުމަށް ވޯޓަކަށް އެއްސެވިއެވެ. އަދި 
 ކުރެއްވިއެވެ. 

ބައިވެރި ވެވޭނޭ ކަންކަމުގައި މެމްބަރުންނަށް  3ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދާއިރު ދޭ ނުވަތަ  -2
ރައ ސާ ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރި ކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ހެދޭނެކަން އެލް.ޖ .އޭއިންވެސް 
ފާހަގަ ކޮށްފައިވާތ  އެކަން އިްސލާޙުގެ ތެރެއަށް ލުމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. މިޕޮއިންްޓ 

ދާއެކު ފާސްވވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން މެމްބަރުންގެ ތާއ  9ފާށްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އެހުުމްނ 
 ނިންމެވިއެވެ. 

 – 4ދައުރު 
 47ބައްދަލުވުން 

17 - 

 – 4ދައުރު 
 48ބައްދަލުވުން 

މެްމބަރުންގެ ތާއ ދާއެކު ފާސްވވިކަމުގައި  9މިޕޮއިންޓް ފާށްކުރުމަށް ޯވޓަކަްށ އެހުމުން  -1 18
 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 – 4ދައުރު 
 49ބައްދަލުވުން 

ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް މިަކްނ   އ.ތ.މ.ކ މެދުވެރިވެގެން ދަބަސް ފަހާ ކޯހެއް ހިންގުމަށް  -1 17
ދަސްކޮށްދ ގެން ސިޓ ކައުންސިްލއާއި ގުޅިގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުަށހެޅުއްވިއެވެ. 

 މެމްބަރުންގެ ތާއ ާދއެކު ފާސްވިއެވެ.   13ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 

ފޮތި ދަބަސް ހަދިޔާކުރުމާއި މެދު  ކައުންސިލާއި ކޮމިޓ  ގުޅިގެން މާލޭސިޓ ގެ ގޭބ ސ  ތަކަށް -2
 މެމްބަރުންގެ ވޯޓަށްއެހުމުން ޖަްލސާ އަށް ވަޑައިގެން ގިނަ މެމްބަރުންގެ ތާއ ދާ އެކު ފާސްވިއެވެ.
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ގައި ފުޑް ސްޓޯލް ހިންގުމަށާއި އ ދު ތެރޭގައި އެޗްޑ ސ  އާއި އެކު ކުރިޔަށްދާ  2އަދި  1ޖުލައި  -3
ވަނ ނަމަ މިކަންކަްނ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި މެދު  އިވެންޓްގައި ފުޑްސްޓޯލް ލިބިްއޖެކަމުގައި

މެމްބަރުންގެ ތާއިދު އޮތްތޯ ެބލުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވިއެވެ. އެގޮތުން ވަޑައިގެން ތިއްބެިވ 
 މެމްބަރުންގެ  އަޤްލަބިއްޔަތުން ާފސްވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 50ބައްދަލުވުން 

ށް ާފސްކުރާ އިރު ވެބްސައިޓެއް އ.ތ.މ.ކ ގެ ނަމުގައި ކޯަޕރޭޓް ކޮމްޕެނ އެއް ހެދުމަ  -1 18
ހާސް ކަމަށާއި އެގޮތަށް ިމކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  50ހެދުމަށްވެސް ފާސްކުރުމަށާއި ބަޖެޓް

ވޯޓުދެއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ެމމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުްނ 
 ފާސްވިއެވެ. 

އިޑް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި މެދު  ކުރެވުނު ކޮމިޓ ގެ މެމްބަރުންނަށް ފަސްްޓއެ -2
 ރ ގެ ބަޖެޓް އެއް ފާސް ކުރެވުނެވެ. 30000މަޝްވަރާތަކުގެ 

 – 4ދައުރު 
 51ބައްދަލުވުން 

މެމްބަރުންގެ ތާއ ދާއި އެުކ  10ކޮމިޓ ތައް އުފެއްދުމާއި މެދި ފެްނނަ ކަމަށް ވޯޓަށް ހުށައެޅުމުން  -1 18
ފާސްވިއެވެ.) ރ  ކްރިއޭޝަން ކޮމިޓ ގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކަކ   މެމްބަރު ސޯނިޔާ، މެމްބަރު 

 ޝަހުލާ، މެމްބަރު ފާތުަމތު ނައ މް އަދި މެމްބަރު ޝިފާ(
ބަޖެޓް ކޮމެޓ  ) މެމްބަރު އަމިނަތު އަބްދުލް ޤައްޔޫމް، މެމްބަރު ރަޝިދާ ރަޝާދު، މެމްބަރު 

މަތު ނައ މް އަދި މެމްބަރު ޝަހުލާ ކަމުގަ އާއި އަދި މުޤައްރިރަކ  ފާތުމަތު ނާޒިމާ، މެމްބަތު ާފތު
މެމްބަރު ރަޝިދާ( ރެކްރިއޭޝަން ކޮމިޓިގައި މެމްބަރު، ސޯނިޔާ، ޝަހުލާ، ފާތުމަތު ނައ މް 
އަދި ޝިރުމ ނާ، ފާތުަމތު ބަދޫާރ، އަދި ރަޝ ދާ ރަޝާދު ކަމުަގއި ހަމަ ޖެއްސެވިއެވެ. އަދި 

 އި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.މުޤައްރިރަކަށް ސޯނިޔާކަމުގަ
 ސޯޝިއަލް ކޮމިޓ  ބަދޫރާ، ޒާހިރާ، ޝަފ ޤާ އަދި އައިންތު އަދި ޝިރުމ ނާ

ސްޓ އަރިންގ ކޮމިޓ  ރިޔާސަތުން ރައ ސާ ޝިމާޒާ، ނައިބު ރައ ސާ ވިރާޝާ، މެމްބަރު ޝަފ ގާ، 
 މެމްބަރު ރަޝ ދާ، މެމްބަރު ސޯނިޔާ، އަދި މެމްބަރު ޝިފާ

 ލައިޒާ ،ެމމްބަރ ޝިފާލ ގަލް ޓ މް މެމްބަރ 

 – 4ދައުރު 
 52ބައްދަލުވުން 

ފިޔަވަތި ކުދ ންގެ ހިތާނ  ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެ އެކުދިންނަށް  އެއް ރޭންޖަކުން ހުރިހާ ކުދިންަންށ  -1 16
ހަދިޔާ ދިނުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްވިއެވެ.

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކާއި ޕެކް ކުރެވޭ  30000ފިޔަވަތި ކުދ ންގެ ހިތާނ  ކޭމްޕްެގ ހަވ ރު ސަޔަށް  -2
)އަށްޑިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއް  80000ވަރު ކަމަށް ބަލައި  50000ތަކެއްޗަށް 

ފާސްކޮށްލުމަށް މެމްބަރުންގެ ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ 
 ތުން ފާސްވިއެވެ.އަޤްލަބިއްޔަ

ޢ ދު ދުވަހުގެ ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް މެމްބަރުންގެ ތާއިދު ޮއތްޯތ  -3
ބެލުމަށް މެމްބަރުންގެ ވޯަޓށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުްނ 

 ފާސްވިއެވެ.
 – 4ދައުރު 

 53ބައްދަލުވުން 
16 - 
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 – 4ދައުރު 
 54ބައްދަލުވުން 

ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށާއި ނުރަސްމ  ޖަލްސާ ކޮންމެ  11:00ރަސްމ  ޖަލްސާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ  -1 17
ގައި ކުރިޔަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  16:00އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވ ރު 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްިވއެވެ. 
 – 4ދައުރު 

 55ބައްދަލުވުން 
މ ޓިންއެއްގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަތަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި  -1 17

 މެމްބަރުްނގެ ވޯޓް އިން ފާސްކުރެވުނެވެ. 15ލިޔެކިޔުމެއް ފޮޓޯވެސް ނުނެގޭނެ ކަމަށް ހުށައެޅުއްވި

ގައި ކޮމެޓ ގެ އ.ތ.މ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރ ސިފާ ބޯހިމެނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހެދަވާ ދުވަސްތަކު -2
 16އެލަވަންސް ދިނުމާމެދު ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުށައެޅުއްވުމުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުންގެ އަޤްަލބިއްޔަތުން ާފސްވިއެވެ. 

ކަމުގައި ތާއ ދު ކުރެއްވުމަށް  10:30ރަސްމ  ޖަލްސާ އަދި ނުރަސްމ  ޖަލްސާ ބާއްވާ ގަޑިޔަކަށް  -3
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤް އިން ރަސްމ  ޖަލްސާ  16ހުށައެޅުއްވިއެވެ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވ  ވޯޓަށް 

 ކަމުގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 10:30އަދި ނުރަސްމ  ޖަލްސާ ބާއްވާ ގަޑިޔަކަށް 
 – 4ދައުރު 

 56ބައްދަލުވުން 
ހިމަނުމަށް ވޯޓަށް ރަސްމ  ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށް ވޯޓް ނުދޭ މ ހުންގެ  ނަންތައް ޔައުމިއްޔާގައި  -1 18

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި  10އެއްސެވިއެވެ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވ  
އިވެންޓުތަކުގައި ބައިވެރިވާ މެްނަބރުން އަދި ނުވާ މެންބަރުންގެ ަނންތައް ރިޕޯޓްގައި ހިމެނުމަށް 

ވިއެވެ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވ  ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ހުށައެމަށް ިރޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވައި ލެއް
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤް ފާސްކުރެވުނެވެ. 10

ވޮލަންޓިއަށްކޮށް ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެންޓްތަކުގަިއ ޑަބްލިއު.ޑ .ސ  މެންބަރުން  -2
 18ބައިވެރިވެގެން ކުރަން ރިޔާސަތުން ވޯަޓށް ހުށައެޅުއްވުމުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 

 އަޤްަލބިއްޔަތުން ާފސްވިއެވެ.މެންބަރުންގެ 

އަންހެނުން ތަރައްޤ އަށް މަސައްަކތްކުރާ ކޮމެޓ ގެ ރަސްމ  ކާޑް ބަދަލު ކުރަށް ހުށައެޅުމާއި ،  -3
މެންބަރުންގެ ތާއ ދާއެކު އެަކން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ުކރަން ފެށުމަށް ޖަލްސާއަްށ 

 .  މެންބަރުންގެ އަޤްަލބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ 18ހާޒިރުވި 
 – 4ދައުރު 

 57ބައްދަލުވުން 
"ޑިސައިބިލިޓ  ކައުންސިލް ވޯޓް ޑޭ" ގައި ޑަބްލިއު.ޑ .ސ  މެމްބަރުން ބައިވެރިވުމަށް ރިޔާސަތުން  -1 18

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.  14ވޯޓަށް ހުށައެޅުއްވުމުން ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 
ދުމަށް ޑަބްލިއު.ޑ .ސ  ރަސްމ  ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމަށްޓަކައި "ވަްޓސް އަޕް" ގްރޫޕެއް ހެ  -2

މެމްބަރުންނަށް މަޝްވަރާކޮށް ތާިއދު ކުރައްވާތޯ ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން 
 މެމްބަރުންގެ ތާއ ދާއެކު ފާސްވިއެވެ. 13ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 

 – 4ދައުރު 
 58ބައްދަލުވުން 

17 
އުޫލމާތު ދިނުމާއި ރައްޔިތުްނ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގަިއ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭގޮުތން މަ -1

ހޭލުންތެރި މުޖްތަމައެއް ބައިވެރިުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި މެމްބަރުންެގ 
ރ ބަޖެޓް އެއް ކަނޑައަޅައި ހެނދުނު  70000ތާއ ދު ހޯދުން އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް 

ސަތުން ވޯަޓށް ހުޅުވާލެއްވުމުްނ ައށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރިޔާ 18:00އިން ހަވ ރު  10:00
 މެމްބަރުންގެ ތާއ ާދއެކު ފާސްވިއެވެ. 15ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 

މާލެ ސިޓ  ޑަބްލިއު.ޑ .ސ  މެމްބަރުންނާއި މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާިއ   -2
ބަޖެޓް އެއް ރ 10000ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް  ކެުއމަކާއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވަްނ 

ފާސްކުރަން ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 
 މެމްބަރުންގެ ތާއ ދާއެކު ފާސްވިއެވެ. 11
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 – 4ދައުރު 
 59ބައްދަލުވުން 

ސަހުލާ އަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިވެންޓް ކޯޑިނޭޓް ކުރުމަށް މެމްބަރ  -1 18
 ހަވާލު ކުރެވުނެވެ.

 ސޯޝަލް މ ޑިއާ ކޮންސަލްޓެންޓް އެއް ނެގުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ. -2

 – 4ދައުރު 
 60ބައްދަލުވުން 

18 - 

 – 4ދައުރު 
 61ބައްދަލުވުން 

18 - 

 – 4ދައުރު 
 62ބައްދަލުވުން 

18 - 

 – 4ދައުރު 
 63ބައްދަލުވުން 

ހުށައެޅުން ދެން އަންނަ ޖަލްސާ އަށް ހުށައެޅުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް 6 - 18
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އަޤްލަބިއްޔަތުން  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 64ބައްދަލުވުން 

17 - 

 – 4ދައުރު 
 65ބައްދަލުވުން 

ދަބަސް ފެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އިމާދުއްދ ން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ފޮތި  -1 18
ހުށައެޅުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާޤުން  މިހުށަހެޅުން 

 ފާސްވިއެވ

 – 4ދައުރު 
 66ބައްދަލުވުން 

18 - 

 – 4ދައުރު 
 67ބައްދަލުވުން 

18 - 

 – 4ދައުރު 
  68ބައްދަލުވުން

ޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިސަމް"  16ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރ  އިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ " -1 18
ހުށައެޅުމުން މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓ  އިން ބަިއވެރިވުމަށް ގައި 

 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  އިއްތިާފޤުން  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4އުރު ދަ
  69ބައްދަލުވުން

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެދުނު ނުރަސްމ  ޖަލްސާ ބާއްވަން ހުށައެޅުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ  -1 18
 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  އަޤްލަިބއްޔަތުން   މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ހުށައެޅުމުން ިމއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ހުޅުމާލެ ދޮރުން ދޮރަށް އިވެންްޓ ފަސްކޮށްލުމަށް  -2
 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  އިއްތިާފޤުން   މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
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 – 4ދައުރު 
  70ބައްދަލުވުން

18 
ރައ ސާ މަރިޔަމް ޝިމާޒާ އަދި ނައިބް ރައ ސާ ވިރާޝާ މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް  -1

 ޓ  ފެންނާތ ވެ ކޮމެޓ ގެ ޖަލްސާއަށް ސި

ހުށައެޅުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  އަގްލަބިއްޔަތުން   މިހުށަހެޅުން 
 ބޭފުޅުން މަޤާމް އިން އެކަހެރި ވުމަށް ފާސް ކުރެވުނެވެ. 2ފާސްވިއެވެ. އަދި 

 – 4ދައުރު 
  71ބައްދަލުވުން

ގަވައިދަށް އިސްލާްހ ހުށަެއޅުމަށް  މިހާރު އިްނ މާލެ ސިޓ  ޑަބްލިއު.ޑ .ސ  ގެ ިހންގާ  -1 18
ގަވައިދު މުރާޖާ ކުރުމަށް ހުޅުވަ ލެއްވުމަށް  ހުރިހާ މެމްބަރުން ތިބެގެން  އެކަން 

 ކުރުމަށް ގަވައިދަށް  ހުރިހާ ޕޮއިންޓް ތައް އިސްލާހް ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.
 – 4ދައުރު 

  72ބައްދަލުވުން
18 - 

 – 4ދައުރު 
  73ންބައްދަލުވު

ނައިބް ރައ ސާ ވިރާޝާ މުޙައްމަދު ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް ހުށައެޅުއްވުމުން މިއަދުގެ  -1 18
 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިުހަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ުހށައެޅުއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރައ ސާ މަރިޔަމް ޝިމާޒާ ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓް  -2
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާްސވިއެވެ.

ރައ ސް އަދ ނައިބް ރައ ސް އައްޔަނު ކުރެވެންދެން  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން މެްމބަރ ޝިާފ  -3
ސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް އަށް ވަގުތ  ގޮތުން ަހވާލު ކުރަްނ ހުށައެޅުއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން މިހުަށހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 – 4ދައުރު 
 74ބައްދަލުވުން

18 - 

 – 4ދައުރު 
  75ބައްދަލުވުން

16 - 

 

 ކޮމެޓ ގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް  ❖
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 ކޮމިޓ ގެ ލިބޭ އާމްދަނ އާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  ❖

 

 

 ކޮމެޓ އަށް ލިބޭ އާމްދަނ އާއި ޚަރަދުގެ މަޢުލޫމާތު  ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތްކުރާ  2022

  ތަފްޞ ލް    ޖުމްލަ

 އާމްދަނ      

 އެހ  ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ  7,597,938.00      

 ޖުމްލަ އާމްދަނ    7,597,938.00      

 
 ޙަރަދު      

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  1,082,467.74      

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު   24.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   578,018.00         

 ހޯދާތަކެތި  އޮފ ސް ހިންގުމަށް  168,047.41         

 ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދު އޮފ ސް ހިންގުމަށް  1,911,298.90      

 އިސްތިރާކާއި ސަބްސިޑ   ސަރުކާރުންދޭ އެހ ،  9,600.00              

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   343,753.40         

 ބާކ    3,504,728.55      

 

ހަރުމުދައު ވާނަމަ ހަރު މުދަލުގެ ތަފްސ ލް އަންހެނުންގެ ކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި   
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ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ކ  ވަނަ އަހަރަ 2022މިކައުންސިލުގެ 
ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން، ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އެކަންކަމުގެ އެކަށ ގެންވާ މިންވަރެއް ހާސިލްކުރެވުނެވެ. 

. ނުކުރެވި ހިންގެން ހުރި މަޝްވޜޫޢުތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނަތ ޖާއެއްގެ ގޮތުން މުހިއްމު ބޮޑަތި މަޝްރޫޢުތައް ކާމިޔާބުކުރެވުނެވެ
 ވ މެވެ. ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގައި ދެންނެ  އަންނަ އަހަރު ހުރި ކަންކަން 

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކ  އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި 
ތް އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާهللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކ ރިތި

ـــينލައްވައި، ކާމިޔާބ  އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ـــــ   آمــ

 1444ޖުމާދަލް އާޚިރާ  27
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