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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    62  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 އޮގަސްޓް CRJ-04/2022/62 : 10 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 10:30ލްސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަ

     11:10 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:
   ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    61  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  04 .2

 ފާސްކުރުން.ޔައުމިއްޔާ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

) ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ކައުންސިލް ތަކުގެ ަބޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި،   R-58/2022ޤަވާޢިދު ނަންަބރު:  

ވަނަ    19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " މި ޤަވާއިދުގެ    21ަބޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ( ގެ  

ރ ޖަ، ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ަބޖެޓުގެ " ޖެނެރަލް ލެވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފްނުވާ ގޮތުގެ މަތިން  20މާއްދާއާއި  

ޑިޖިޓުގެ ަބޖެޓު ކ ޑުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ އެއްަބއިން އަނެއްަބޔަށް ަބދަލުކުރެވޭނީ ކައުންސިލުން    3ކްލެސިފިކޭޝަން " ގެ  

ލުން ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ޖެނެރަލް އަށް ކައުންސި  ފާސްކޮށްގެންކަން ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ަބދަލު ގެނައުމުގެ ާބރު ސެކެޓްރީ

   .ނިންމުން

 .  ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  މިއަދަށް  ކަމަށާއި  އަެބތިއްެބވި  ކައުންސިލަރުން  13  ޭބފުޅުންނާއެކު  ތިން  ތިއްެބވި  މިވަގުތު

 ދެ   ނާއިނެތުމުން  ގެންނަން  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް  އެޖެންޑާއަށް.  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ  ފުރުޞަތު  އެ  ޭބނުންފުޅުނަމަ  ގެންނަން  އިސްލާހެއް

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ކަމަށް ފާސްވީ އެޖެންޑާ އްތިފާޤުންއި އިވިފައިނުވާތީ އަޑު ޭބފުޅެއްގެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    61ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް   4  .  02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  04 ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   61ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު  ވަނަ ރަސްމީ 

އިސްލާހެއް ގެންނަން   އެއްވެސް    ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއްޔައުމިއްޔާ  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   61ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  އޮގަސްޓް  04ނެތުމުން  

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަ

) ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ ކަނޑައެޅުމާއި، ކައުންސިލް ތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި،    R/2022-58ޤަވާޢިދު ނަންބަރު:  .  03

  20ވަނަ މާއްދާއާއި    19ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި " މި ޤަވާއިދުގެ    21ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު ( ގެ  

  3، ކައުންސިލުން އެ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ " ޖެނެރަލް ލެޖަރ ކްލެސިފިކޭޝަން " ގެ  ވަނަ މާއްދާއާއި ހިލާފްނުވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ފާސްކޮށްގެންކަން   ކައުންސިލުން  ބަދަލުކުރެވޭނީ  އަނެއްބަޔަށް  އެއްބައިން  ފައިސާ  ހިމަނާފައިވާ  ކ ޑުތަކުގައި  ބަޖެޓު  ޑިޖިޓުގެ 

 ޖެނެރަލް އަށް ކައުންސިލުން ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.    ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މި ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު ސެކެޓްރީ 

މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކުޑަ ްބރީފިންގ  ކަމަށާއި  ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށްވަނަ އައިޓަމްއާއި ގުޅޭގޮތުން    03  އެޖެންޑާގައިވާ  އޮތީ  ދެން

 އަތްޕުޅުގައި   އުންސިލަރުންގެކައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އައިރުން މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.  

ަބޖެޓް    މިކަމާ ކުރަންވީ ތިން އޭރިއާއެއް ހިގުޅޭ  ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، ފ ކަސް  މެނިފައިވާނެކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި އިންނާނެކަން ފާހަގަ 

ޑިޖިޓްތަކުގެ ކ ޑުތައްކަން   6ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިން ޑިޖިޓްގެ ނަންަބރު ތަކުގައިވާ ކ ޑުތައްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ކަމަކަށް  

އުންސިލްގެ ފްލ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަން ޑިޖިޓްތަކުގެ ކ ޑުތަކަށް ކަމަށްވާނަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަ  3ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން  
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ޑިޖިޓްގެ ކ ޑުން ޚަރަދުތައް ކުރާ   6ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރުމަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާކަމަށާއި އެގޮތުން  

ން އެދޭކަން ފާޙަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  ފަދައިން ަބޖެޓް ސެކްޝަނަށް ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް އެކަމުގެ ލީނިއަންސީ ދެއްވު

ޑިޖިޓްގެ ކ ޑަށް ކައުންސިލްގެ އިޒުނައަކާއި ނުލާ ސެކްރެޓަރީ   6އެކަމުގެ ތަފްސީލް ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ަބދަލު ގެނެވޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް   ަބދަލްގެނެވޭނީ ކައުންސ3ިޖެނެރަލްއަށް  ލްގެ އިޒްނައާއި ލައިގެން ކަމުން، ކޮންމެ ޑިޖިޓްގެ ކ ޑަށް 

 އެވެ. ފަހަރަކު އެކަން ކުރުމަށް ދަތިވާނެތީ އެގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށް އެދިލެއްވީކަން ސެކްރެޓެރީ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި

ކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ސުވާލެއް މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާއަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. މި

އ ވަރ ލް މަސައްކަތް ސިލްގެ  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށްތ  ނުވަތަ ކައުން  ،ކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނީތްއޮ

ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ސިލްގެ ޑެއިލީ އޮޕަރޭޝަނަށް މިކަމުން  ތަކަށްތ  އެއްސެވިއެވެ. މުޅިކައުން

ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖަލްސާއެއްޭބވުމަށްވުރެ   ށްކޮންމެ ފަހަރަކު ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ާބއްވައިގެން ކ ޑު ަބދަލުކުރަން ޖެހިދާނެކަމަށާއި އެގޮތަ

 ގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ހަފާއިދާރީގޮތުން މިކަން ނިންމަވައިފިނަމަ ފަސޭހަތަކެއް ފެންނާނެކަން މޭޔާރ 

ން ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ަބޔަކު ަބއްލަވާ ޖަލްސާތަކެއް ކަމު 

ކުރެއްވިއެ ފާހަގަ  ޖެހޭކަން  ދައްކަން  އެވާހަކަތައްވެސް  ފާހަގަކުރައްވާ  ގޮންޖެހުންތައްވެސް  ހުރި  ކައުނަސިލަށް  މާލޭގެ މި  އެގޮތުން  ވެ. 

 އްވިއެވެ.މަގުތަކުން ދުއްވާ ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކެއްގެ ފީއަކީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއްކަމަށް ޤާނޫނުން ުބނާކަން ފާހަގަ ކުރެ

 މިފަދަ ފައިސާ ހ ދުމަށް އެހެން އަދި މިކަން ކަމުގައި ފައިސާގެ މައްސަލަ ވަރަށްޮބޑަށް ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ފަހަރަކު

ޖެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެދެން ޖެހުމުން މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށްޮބޑެތި ުބރޫތައްއަރާ އެހެން ކ ޑުތަކުން ފައިސާ އެކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރަން 

އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެކަން ފާހަގަ ފަދަ ޙާލަތްތައް ވަރަށް ގިނައިން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ އެތައް ޮބޑެތި  

ރުކޮށް ކުރައްވާ، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަކީ މިއިދާރާގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް ވެފައި މިކަންކަން ކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން ތަކުރާ

އުމަށްޓަކައި މިކަމުގައި އިތުރު ަބއުންޑަރީއެއް އަދި ހަމައެގޮތުން، މިކަން ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ޓީއަށް މިކަމުގައި އިނުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅުކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިފަދައިން ކ ޑު ަބދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކ ޕަރޭޓް ކޮމި

ދެވޭނެގޮތަކަށް މިކަން ކުރުމަށް ގެންކުރިއަށް  ކަން  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް މިމިކަން ގެންގޮސް އެ ކޮމިޓީގެ އެންޑ ޒްމަންޓަކާއި އެކު  

މި އުސޫލު މިގޮތަށް ގެންނަން މި ހުށަހަޅުއްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް  ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

 ޚިދުމަތްތަކެއް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަންވެސް ފާޙަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް   އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެއީ ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ ފާހަގަ  ކުރެއްވި 

ވީހާވެސް   އޮތްއިރު،  ކުރަން  މިގޮތަށް  މިކަން  ކަނޑައެޅިގެން  ޤާނޫނުގައި  ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  ފާހަގަ  ގޮތްކަން  އެދޭ  އެޭބފުޅާވެސް 

ޭބފުޅުން ޓްރާންސްޕޭ ހުރިހާ  ކޮމިޓީގައި  ކ ޕަރޭޓް  އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.  އެއީ އެދޭގޮތްކަން ފާހަގަ  ކުރިއަށް ގެންދިއުން  ރެންޓްކޮށް މިކަން 

ފާހަގަ  ޖެހޭނެކަންވެސް  އޮންނަން  އެނގޭނޭގޮތެއް  އެކަންކަން  ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް  ނުތިއްަބވާ  އެގޮތުން  ނުތިއްަބވާނެކަމަށާއި 

 ކުރެއްވިއެވެ.  

 ޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުގެ ވާހަކައަސް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި، ސަބަަބކީޑެ

އެވެ. އްވިގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވެން އަންނަނީ ޕީއ  ހެދިގެންކަމަށާއި އެ ޕީއ  ރެއިޒް ކުރެވެނީ އެ ކ ޑުގައި ފައިސާހުރެގެން ކަން ފާހަގަ ކުރެ

ޅުންހުރި އެފަދަ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ވަރަށްޮބޑަށް ލަސްވެގެންދާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދިހަމައެއާއި އެކު ފައިސާއާއި ގު

ފާސްވެގެން އައުމުން އަދި އެކޮމިޓީން    ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކ ޕަރޭޓްކޮމިޓީކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

 ޝުޖާޢުގެ ވާހަކަތައް ތާއީދުކުރާކަން ފާޙަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް 

 ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ އިްބރާހީމް ޝުޖާޢުގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި ދައްކަވަން ހުރި 

ޑެޕި ވާހަކަތަކެއް  ގޮތަށް ހުރިހާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ  އަދި  ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ދައްކަވައިފިކަން  މޭޔަރ  އުޓީ 

 ފާސްކުރުމަށްވެސް އެދިލެއްވިއެވެ.  

 ކ ޑުތަކުގައި  ަބޖެޓު  ޑިޖިޓުގެ  3  ގެ"    ކްލެސިފިކޭޝަން  ލެޖަރ  ޖެނެރަލް"    ަބޖެޓުގެ  ފާސްކުރާ  އަހަރަށް  އެ  އުންސިލުންކައެހެންކަމުން،  

އެއް ކ ޑުން އަނެއް ކ ޑަށް ަބދަލު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ކ ޕަރޭޓް ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން އެ   ފައިސާ  ހިމަނާފައިވާ

ގެންދިއުމަށް   ކުރިއަށް  މަތިން  ނިންމަވާގޮތެއްގެ  މިއަދުގެ އެއްސެ  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދިކޮމެޓީން  ވުމުން 

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.އަޣްލަިބއްޔަތުން ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ 

 

 . ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4 

އަތްޕުޅުގައިވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ، ސިނަމާލޭ ަބޖެޓް ސެކްޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ މެމ އެއް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ  

މިލިއަންކަންވެސް ފާހަގަ   2.7ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ފްލެޓްތައް ހެދުމަށް ޔޫތްމިނިސްޓްރީގެ ަބޖެޓުން މިހާރު ފައިސާ ަބދަލުވެފައިވާ
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ފާހަގަ   ދެވޭނެކަންހ ދުމަށްފަހު މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރިއަށް ގެންކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން އޮންނަ އުސޫލުން ިބޑްކޮށްގެން ފަރާތެއް

 ކުރެއްވިއެވެ.  

ކައުންސިލުން   އި އަދި ޚަރަދު ކުރާނެގޮތެއްދެވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުން، ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ާބކީހުރި ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށާ

އަދި މަގުތައް މަރާމާތު  ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް މި ފައިސާ  ފާސްކޮށްދިނުމަށް ަބޖެޓް ސެކްޝަނުން އެދިލައްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

ށްދާނީކަންވެސް ފާހަގަ އަދި މިކަމަށް ތާއީދު އޮތްނަމަ މިގޮތަށް ކުރިއަޚަރަދުކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ފެންނަކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

 ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތަށް މިފައިސާ ޭބނުންކކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަން ފާހަގަ

އަދި ގިނަ އަދަދަކަށް ކާނުތައްވެސް ހަލާކުވެފައިވާތީ ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުން ވަރަށް ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

 ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ަބދަލުކޮށްފައިވާ ފައިސާ  ގަލޮޅު ސިނަމާލެ ފްލެޓް ކައިރި އަދި ތައިސޭ ކޮށި ފުޓްސެލް ދަނޑު ތަރައްޤީ ކުރުމަ

ގ އެކަންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހ ދައިގެން އެ ދެ ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމަށާއި އަދި ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން

ާބކީ ހުރި ފައިސާ )  އެދި    މަސައްކަތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް( ރުފިޔާ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގެ 1,138,316.16މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 

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

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

މިހާރު   މިކަން  އެކު  ލަސްވަމުންދިއުމާއި  ހުރެ  ތަކާއި  ސަަބުބ  އެކި  ފާޅުކުރުން  ނަތީޖާ  މުާބރާތުގެ  މަދަހަ  އ ގަސްޓް   25ޤުރުއާނާއި 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ާބއްވާގޮތަށް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 2022

ން ފާހަގަ ކުރައްވާ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އިދާރީ ހިންގުމަށް ަބދަލެއް އައިސްފައިވާކަ

އައިސްފައިވަނީ އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަނުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު މިސްކިތްތައް ގިނަވެފައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ 

ހުން ކަންތައްތަކެއްވެސް  ަބއިވަރު  ކުރެއްވިއެވެ. ވަރަށް  ފާހަގަ  މޭޔަރ  ކުރިމަތިވާކަން  ލަސްތަކެއް  ެބލެހެއްޓުމުގައި  މިސްކިތްތައް  ނާތީ 

ކަ އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައާއި ވިލިމާލޭގައި ހިމެނޭ މިސްކިތްތަކާއި ސަހަރާތަކުގެ މަސައްކަތް އެދެ ސެކްޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވާހަ

 އެންޑ ޒްމަންޓެއް ކައުންސިލުން ދެއްވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. ދެކެވިފައިވާތީ މިކަން މިގޮތަށް ކުރުމުގެ

މުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިގޮތަށް މިކަންކަން ަބދަލު ކުރުމަކީ މަސައްކަތްތައް އަވަސްވެ ހަލުވި ވެގެންދާނެ ކަމެއްކަ

 ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ކުރެއްވި ގޮތުގައި ހުޅުމާލެއަކީ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުން ރައްޔިތުން ވަރަށްޮބޑަށް މަޙްރޫމްވެފައިވާ ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ފާހަގަ  

އެވެ. ތަނެއްކަމަށާއި ޤާނޫނުން ާބރުތަކެއް ލިިބފައިވިޔަސް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ޖާގަ އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވި

ބެލެހެއްޓުން   ލުއި މިސްކިތްތައް  ވަރަށްޮބޑަށް  ދިއުމަކީ  ހަމަޖެހިގެން  ކުރާގޮތަށް  މިކަން  ސެކްޝަނަކުން  ދާއިރާއެއްގެ  އެ  އެ 

ޔަގީންކަން  ކަމުގެ  ަބއްލަވާނެ  އަދި ހުޅުމާލޭ ސެކްޝަނުން ވަރަށް ގާތުން  ކުރެއްވިއެވެ.  ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ  ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމެއް 

 ދެއްވިއެވެ. 

ރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ވަކިން އޮތުމާއި އެކު ވިލިމާލޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް ވަރަށްޮބޑު ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަ ކު

ހަރު އަހައްމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން ކުރާނެކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގިނަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ަބޖެޓްގެ ތާށިކަން ދިމާވެގެން ނުކުރެވޭ ފަ

އްވިއެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެަބދަލު ގެނައުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ަބދަލެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެ

ތަކެއް  ލުއިމުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމަކީ ވަރަށްޮބޑަށް ދިމާވާ ދައްޗެއްކަމުން މިކަމަށް މުވައްޒަފުން ނަގައިދެއްވުމަކީ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑެތި

 ދާނެކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  ލިބިގެން

 ހުށަހެޅުނު   އެދިމަޖެއްސުމަށް  ހަ  ގޮތަށް  ކުރާ  ސެކްޝަންތަކުން  އެސީދާ    ބެލެހެއްޓުން  ސަހަރާތައް  މިސްކިތްތަކާއި  ވިލިމާލޭގެ  އާއި  ހުޅުމާލެ

މެންަބރުންގެ    ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުން  ،ހުށަހެޅުމަށް ވަޑައިގަތް  ަބއިވެރިވެ  ޖަލްސާގައި  މިއަދުގެ  މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން  އެއްސެވުމުން 

  ފާސްވިއެވެ.

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:10 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ



7 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް (ޗުއްޓީ އަހަރީކައުންސިލަރ )

 02 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ( ސަލާމް)  ކައުންސިލަރ

 03 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ( އަހަރީ ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ( އަހަރީ ޗުއްޓީ)  ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 އޮގަސްޓް 10

 09 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 11 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 13 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 15 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 


