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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  67 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ސެޕްޓެމްބަރ CRJ-04/2022/67 : 14 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 10:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   11:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  66 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަަނ ދުވަހު ބޭއްުވނު މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 08 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3

ކާލުމާއި މާލޭ ސިޓީގެ މާލެ އާއި ވިލިމާލޭގެ މަގުތަކާއި، ޕާކުތަކާއި ޢާއްމު ތަންތަން ކުނި ކަހައި ސާފުކޮްށ ކުނި ނަގައި އު
ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކ ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ) ވެމްކ  ( އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާމެދު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4

 ްތ މުރާޖާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮ
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5

 ޒިޔާރަތް ޕާކު ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުްނ. ލޮނު
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .6

 މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިަޓރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެިވފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުން. 
 ދަންނަވާލުން.  ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ންނަވާލަން ދަ  މޭޔަރ .7

 
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1

 66ވަނަ އައިޓަމް،  2ގައި އިން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކުރިން މިއަދުގެ އެޖެްނޑާރިޔާސަތުން  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ށް ހުށަހެޅިފައިވާމިއަދަ

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައެއް އިދާރީކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްލަން ޖެހޭތީ ދެން އޮންނަ ރަސްމީ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް 
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ފެންނަ  އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރަނގަޅުނަމަ އެގޮތަށް ބޭފުޅަކު އިއުތިރާޒް ނުކުރާނަމަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްނުކޮށް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން

  ެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. މެމްބަރުންޖަލްސާއަްށ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން،ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން  ނަމަ

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .2
 ޖާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް މުރާ 

 
 މިހާރުވެސް ވާނީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވިފައިކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ކޮމިޓީތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްފަހު އަލުން

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވާނީ ކޮމިީޓތައް ބަދަލާއިއެކު އަދި މިހާރުގެނެވިފައިވާ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުއްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
 ބަހާލެވިފައިވާގޮތް ޮފނުވިފައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

 
ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކުރިން ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މިކަން ގެނެވުމުންވެސް މިކަމާއި އިތުރަށް ހުރިހާ 

ކައި މަޑުޖައްސާލީކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ތިއްބަވައިގެން ގޮްތަތކެއް ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަ
ނިންމަވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެްއވިއެވެ. އަދި އެންމެންގެ ބައިެވރިވުން ލިބޭނޭ ޮގތަށް މިހާރު ވަނީ ކޮމިޓީތައް ަބހާލެވި އެކަާމއި 

ޅިފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީތައް ފާސްކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް މަޝްވަރާކުރެވިފައި ކަމުން އެންމެ ފަހުން ހުށަހެ
 ޝުޖާޢު މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާީއދު ކުރެއްވިއެވެ.

 
މިީޓތައް ގޮތްކަމުގައިވާ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެންމެ ފަހުން ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކޮތާއީދު ކުރަށްވާފައިވާ  ޝުޖާޢު ،ސައިފް ހުށަހަޅުއްވާ

  ފާްސވިއެވެ.  އަޤްލަބިއްޔަތުންވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ މޭޔަރ ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން  އެކުލަވާލުމަށް
 

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
 މާލޭ ސިޓީގައި ކޮމިއުނިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުން. 

 ވަނީ މިއުސޫލަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙުވެސް ވާނީ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އަތްފުޅަށް އެރުވިފައިކަމަށާއި، މިކަން ބައްލަވާ ޕޮލިހުގެ ބޭފުޅުންވެސް
ރުމަށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް މި އުސޫލުފާސްކުމި އުސޫލަށް ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައިކަން މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 އްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢު ހުށަހެޅު

މިއިދާރާގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީން ޢާއްމު އުނދަގުލާއިބެހޭ އުސޫލެއްވެސް ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައިކަން ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ވާހަކައިގައި 
ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިޢަވާއިދާ އެއްކޮށް  މިކަންފެށުމުްނ ވަރަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއްވެސް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 އިންޓަރގްރޭޓްކުރެވިއްޖެނަމަ މިކަމުގެ އިފެކްޓް މާބޮޑަށްވެސް ފެނިގެންދާނެކަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިގޮތުގައި މި އުސޫލާއި ޤަވާއިދު ކޮމިޓީން ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާ ދެ އުސޫލު އެއްކޮށްލާފައި ރަނގަޅު އެއް އުސޫލެއް 
އެކުލަވާލެވިއްޖެނަމަ މިކަން މާ ފުރިހަމަ ވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ޤަވާއިދު ކޮމިޓީން ދެން އަންނަ ޖަލްސާއަކަށް 

ނަމަވެސް މިވީ ދުވަސްކޮޅުގެ ތަޖުރިބާއަށްބަލާ މިކަން ހިނުގން ނިންމަވާލަދެއްވުމަށްަފހު ހުށަހަޅައި ދެއްވުމަށްވެސް އެދިލެއްވިއެވެ. 
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ޔަރގެ ންމުކަމަކަށްވާތީ މިއަދުގެ ޖަްލސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަންވެސް މޭމުހި
 ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ކޮމިއުނިޓީ ޮމނިޓަިރންގ އާދަމް ރަމީޒް، ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުޖާއުެގ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިެއވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރ 
 ފާސްކުރުމަށް ފެންަނ ަފރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުަމށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުްނ، ޖަލްސާައށް ސެކިއުރިޓީ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލު

 ބެވި ފަރާތްތަކުގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ. ވަޑައިގެން ތިއް

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .4
 .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  އުޞޫލާމެދު  ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  ދިނުމުގައި  ކުއްޔަށް  ޕާކު  ލޮނުޒިޔާރަތް 

 މިމައްސަލައިގައި ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްސާގައިވެސް ވާނީ މަޝްވަރާކޮށްފައިކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެްއވިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ ަޖްލސާގައި 
އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަށް އެކަނި މަޝްވަރާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  5ހަމައެކަނި 

ނަމަ ފަހުވަގުތު ސަރުކާރަށް ބޭނުންވެއްޖެ ާހލަތެއްގައި އެަތން ނެގިދާނެކަމަށް ޮއންނަ ޮއތުން ބަަދލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 
އަދި އެމާއްދާ އެގޮތަށް އޮންނާތީ ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް މައްސަލަ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 

 ހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.ޖައްސާކަން ފާ

ދަން އާއްމު ފާރަތްތަކުން އެދިގެން، ތަން ލިބި އެތަން ބޭނުންކުަރން ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، އެތަން ހ ކައުންސިލަރ 
 ފައިސާދައްކާފަހުންވެސް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ތަން ނަގަންޖެހިއްެޖ ހާލަތެއްގައި ތަން ނެގޭގޮތަށް އޮންނަ އޮތުން ބަލައި ނުގަނެވޭކަން 

 ން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ މާއްދާ ބާއްވަން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެންނަކަ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ، ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާރކް ކައުންސިލަރ ސައީދާ، ސައިފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން 
ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އުނިކޮްށ، މި މާއްދާ އުނިުކރުމާއި ގުޅިގެން ދެންހުރި މާއްދާަތކުގެ  5ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރަުމންދާ އުޞޫލުގެ 

ޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ރިއިބާރާތްކުރުމަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަަދލުތަކާއި އެކު، އުޫޞލު ފާސްކުރުމަށް 
  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤންވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. 
 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. .5

 ސް.ޖީ ގެ އަރިހުން މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެއްވުމަށް އެ

ނަމަވެސް ބައެއް ކުދިކުދި ކަންކަން ބަދަލުވެފައި ހުރިކަން މި ބަޖެޓް ކުރިންވެސް ވާނީ ހިއްސާކުރެވިފައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
 ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ތަފްސީލުތައްވެސް އެސް.ޖީ ހިއްސާކޮށްދެއްވިއެވެ. 

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤންދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ މިއަ
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 މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.  އިތުރު ކަމެއް ފާގަހަކޮށްލަން ނެުތމުން

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:00 މިހާ ހިސާބުން       

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   

 01 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 04 މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 05 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 06 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 09 ސަލީމްއަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 11 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 12 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ

 14 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 ޝުޖާއު  އިބްރާހިމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 16 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 17 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ

 18 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 15

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 


