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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    77  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022 ނޮވެމަްބރ CRJ-04/2022/77 : 23 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:25 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   76  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ނޮވެމްަބރ  16 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ   .3

ހުޅުވާލައި ޢާއްމުންނަށް  ހ ދުމަށް  ފަންޑު  ޭބނުންވާ  މަރާމާތުކުރުމަށް  މިސްކިތްތައް  މަހަށް  ރަމަޝާން  އޮތް  ގެން  ކުރިއަށް 
 ޓެލެތ ންއަކާއިއެކު ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 އިވެންޓްސް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4
 ސާކުރުން. ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއް 2022ނޮވެމްަބރ  24

 ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .5
ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ތެޔޮ ފީފާތައް ަބރުކޮށްގެން އުޅަނދުތައް ވަންނަ މައްސަލައާއި ެބހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް  

 ގޮތެއް ނިންމުން. 
 . އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .6

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު    35އަދި    30،  25އި  ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގަވަނަ ދުވަހު    2022ނޮވެމްަބރ    24
ރ ގެ އެލަވަންސްއެއް ދިނުމަށް ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާތީ،  500/-މިކައުންސިލަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި ކޮންމެ އަހަރަކަށް  
 މުޅިކައުންސިލްގެ އެންޑ ޒްމަންޓަކަށް ހުށަހެޅުން.  

 ދަންނަވާލުން.   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ 
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
އެޖެންޑާއަށް   އަދިމިއަދުގެ  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން  ފާސްކުރުމަށް  ނެތްނަމަ  ތާއީދުކުރައްވާ   އިސްލާހެއް  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ 

      ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. 
 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    76  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ނޮވެމްބަރ   16 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    76ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ނޮވެމްަބރ  16
 16ހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  ފާސްކުރުމަށް އިސްލާ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    76ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ނޮވެމްަބރ
 ޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަ

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   އިދާރީ ގޮތުން  .3
އިއެކު  ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޝާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހ ދުމަށް ޢާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޓެލެތ ންއަކާ 

         ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

މަޟާން މަހުގައިވެސް ޭބއްވުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭރު އެކަން ނުވެ ވަނީ މިކަމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރަ
މޭޔަރ  ކަމުގައި  ދިމާވެފައިމުވުން  ކަންކަން  މިނޫންަބއެއް  އަދިވެސް  ހުޅުވިފައިނެތުމާއި  އެކައުންޓެއްވެސް  ވަކި  ނަމުގައި  މިއިދާރާގެ 

ރު އެކަމުގައި ހުރަހެއް ނެތްކަމަށާއި ފައިސާ ހަދިޔާކުރަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ އެކައުންޓަށް ދެވޭނޭ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާ 
ޢާއްމުންގެ އެހީއަށް ހުޅުވާލުން އެއީ ވަރަށް ތަރުހީުބ ލިޭބނޭ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ގޮތްވެފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 އަންނަންވާއިރަށް މިކަމާއި އުޅެގެން މިކަމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިޭބނޭކަންވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަދި ރަމަޟާންމަސް 

ދޭކަން ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމުގެތެރޭން ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ފަންކާގެ ަބދަލުގައި އޭސީ ހަރުކޮށްދެއްވުމަށް އެ
 .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އެވެ. ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ މިއިދާރާއިން ވަރަށް ޮބޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވި
އެއްކަމެއްގެ   އެންމެޮބޑު  އޭގެތެރެއިން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ހުރިކަމެއްކަމުގައި  ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް  ވަރަށްގިނަ  މިކަމަކީ  ގޮތުގައި އަދި 

މަސައްކަތްތަކެއްވެސް   ގިނަގުނަ  ވަރަށް  މިކަމުގައި  އެސް.ޖީ  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ނުލިުބން  މުވައްޒަފުން  ސިވިލް  ކުރާނޭ  މަސައްކަތް 
ހިފަހައްޓަމުންދާކަންވެސް   ނުދީ  ސަރުކާރުން  މުވައްޒަފުން  ކުރާނެ  މިކަމުގައިމަސައްކަތް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކޮށްފައިވާކަން 

ވަރަށްގިނަ ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ މިކަމުގައި  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތާއީދުކުރާކަމެއްކަމުގައި  ވަރަށް  ޭބއްވުން  ހަރަކާތެއް  މިފަދަ  އަދި 
ރަށް ކަކުން އެހީތެރިވުމަށް އެދެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން މިފަދަ އެހީތެރިކަން މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ވަ ފަރާތްތަ



3 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

އަދި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައި އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ނުދެވިވާކަންވެސް ޝުޖާއުގެ ޮބޑަށް ބޭނުންވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 އަދި މިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަރަށްޮބޑަށް ތާއިދުކުރާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވާހަކައިގަ

ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް މިއިދާރާއަށް ދީފައިވާ ަބޖެޓްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މިސްކިތަކަށް ކައުންސިލަރ  
އްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެލިޭބ ކުޑަމިންވަރުން ފާހާނާތަކުގެ ޮބކިތައްވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ަބހާލުމުން ޖެހެނީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރެ

ކުރަންހުރި ަބދަލުކޮށްނުލެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ވަރަށްޮބޑަށް މިކަމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިސްކިތްތަކުގައި ތަފްސީލީގޮތަކަށް  
ށް ކޮންމެ މިސްކިތަކަށް މާލީގޮތުންޭބނުންވާވަރުވެސް އަދި އަމަލީ ގޮތުންނާއި މާލީގޮތުންވެސް ބޭނުންވާ މިންވަރު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮ

 ފާހަގަވެފައިވާގޮތަށް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ދިނުން ފެންނަކަމުގައި ސައިފްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އުޅުނު ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށާއި ފަށަންވާނީވެސް އެގޮތަށް ތައްޔާރުވެގެންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި ކަންކުރަން  
 އަދި ކުރިންވެސް މިކަން ކުރަން އުޅުނީ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށްކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޑަށް ތާއީދުކުރެވޭ ކަމެއްކަމަށާއި އެގޮތުން އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި މިކަމަކީ ވަރަށް ޮބކައުންސިލަރ  
އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ވަރަށްމުހިންމުކަން  ގެނެސްދިނުން  ހައްލެއް  ދަތިތަކަށް  މައްސަލަތަކާއި  މިދިމާވާ  އަންހެނުންނަށް 

  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.މިމަސައްކަތުގެތެރެއިން އެކަންވެސް ހައްލުކޮށްދީ ޑިވެލޮޕްކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަން

ޓްގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާޢުގެ ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ަބޖެ
ފާހަ ޝައްކުވާކަން  ދޭނެކަމާއިމެދު  ަބޖެޓްއެއް  އެކަށީގެންވާ  މިކަމަށް  ޖަހާފައިވީނަމަވެސް  ޚަރަދު  އަދި މިކަމަށްދާ  ކުރެއްވިއެވެ.  ކަ 

 މިމަސައްކަތާއިގެން މިކައުންސިލުން ކުރިއަށްދިއުން ފެންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކަމެއްކަމުގައި  ކުރިއަށްގެންދަންޖެހޭ  ދީގެން  އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް  ވަރަށްޮބޑު  މިކަމަކީ  ފާހަގަކުރެއްވީ،  އައިފާން  ކައުންސިލަރ 
 އެކަށީގެންވާ ަބޖެޓްއެއް ނުލިޭބކަން ވަރަށްޮބޑަށް ފާހަގަކުރާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މިކަމަކީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް

 ވަރަށް މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެ ހުރިހާ ޭބފުޅުންގެ ވާހަކައަށްވެސް ތާއިދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު ޒަމީރު ފާހަގަ  ަބލަހައްޓަމުން މިގެންދެވެނީ ވަރަށްގިނަ ކައުންސިލަރ  ވެސް ސިޓީކައުންސިލުން މިސްކިތްތައް 

 ދީފައިވާ ަބޖެޓްއިން އެކަންކަން ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީރެތިކަމާއި އެކުގައިކަން ފާހަގަ

އިން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ވިލިމާލެގައި ހުރި ތިން މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެ
ކަމަށާއި   ބަލަހައްޓާ  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  އިން  ފަރާތުން ސޮނީ  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  ބަލަހެއްޓުމަށް  މިސްކިތް  ދެ  ހުރި  ދެންާބކީ  ނަމަވެސް 

އަދި   ވެ.ވަރަށްޮބޑަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްވާކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާވެސް ލެިބމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ
މަސައް ކޮންމެ  ކުރާ  ކަންކަމުގައި  އަދި މިސްކިތްތަކުގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ބޭނުންވާކަމުގައި  ަބއިވެރިވާން  އަމަލީގޮތުން  ކަތެއްގައި 

 އެވެ. ތެލެތ ންގައިވެސް އަމަލީގޮތުން ަބއިވާން ޭބނުންކަމަށާއި ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން އެކަމުގައި ދެއްވުމަށްޭބނުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވި

ވާ ހުކުރު ދުވަހަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަަބަބކަށްވަނީ   16މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޑިސެމްަބރު  
ދުވަސްކަންވެސް   ނިމިފައިވާނެ  މުާބރާތްވެސް  އެ  ކުޅެނިމި  މެޗްވެސް  ފައިނަލް  ކަޕްގެ  ވ ލްޑް  ނިމި  ޓެސްޓްތައްވެސް  ސްކޫލްތަކުގެ 
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މި   އަދި  ދިމާވެގެންފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަމެއް  ޓާގެޓްކޮށްގެން ތާރީޚަށް  ތާރީޚަށް  މި  ކަމެއްކަމަށާއި  އެހެން  އެއީ  އަދި  ނުޭބއްވުން   
 މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.  

ކޮންމެ  މިކަމުގައި  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތާއީދުކުރާކަން  ވާހަކައަށް  ނަހުލާގެ  ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި  ޝުޖާއު  ކައުންސިލަރ 
ކައުންސިލަރެއްގެ ކައު އެ  ހުންނަވައިގެން  އިސްކޮށް  ކަންކަމުގައި  މިސްކިތްތަކުގެ  ހިމެނޭ  ދާއިރާ  އެކައުންސިލަރެއްގެ  ންސިލަރަކުވެސް 

 ފުރިހަމަ އެންގޭޖްމަންޓް އޮންނަންވާނެކަން ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ. 

ވެސް އަދި އެހެން ކަންކަން ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ   މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރިއަށް ދާއިރު މިކަމަށް ދާނެ ޚަރަދު
ކަން ދާއިރާއެއްގެ ކައުންސިލަރު އެކަމުގައި ހިމްނިގެންކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅޫވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމަށް އަދިވެސް ވަގުތު އޮތް

 ތައްޔާރުވުމަށް މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ. ގަޫބލު ކުރާކަމަށާއި ހުރިހާއެންމެން ގުޅިގެން މިކަމަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ވާ ހުކުރު   2022ޑިސެމްަބރު    16،  ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޝާން މަހަށް މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑު ހ ދުމަށް އެގޮތުން،  
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މަށް،  ދުވަހު ޓެލެތ ންއަކާއި އެކު ފަންޑްރައިޒިންގް އިވެންޓެއް ހިންގުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވު

  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

 އިވެންޓްސް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4
 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.          2022ނޮވެމްބަރ    24
 

އެސް.ޖީ އަދި މޭޔަރ ކޮށްދެއްވަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު މިކަމާއި ގުޅިގެން  
ސްޓާފް  ޭބއްވޭ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ތާރީޚުގައި  ސިޓީކައުންސިލްގެ  ކަމެއްކަމަށާއި  ތާރީޚީ  ވަރަށް  މިކަމަކީ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އަދި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ދީލަތި ސްޕޮންސަރ ތަކެއްވެސް ވަނީ ލިބިފައިކަން ކުރެއްވިއެވެ.  ނައިޓްކަންވެސް ޝުޖާޢު ފާހަގަ
އެވެ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސިވިލް މުވައްޒަފުން ނުހިމަނާ މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅެދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ ކިަބއިން އެދިލެއްވި

ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިހާސަލްއަށް އަދި މިކަމުގައި އެހީތެރި ޭބފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި  ވެދެއްވި ހުރިހާ 
އަދި މިލަކީ ޑްރ  ތަކުގައި ަބއިވެރި ވެވޭނީ ހަމައެކަނި ސިވިލް މުވައްޒަފުންނަށްކަންވެސް  ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ދައުވަތު ދެއްވިއެވެ.  

      ފާހގަކުރެއްވިއެވެ.
 

 ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5
  ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއަށް ތެޔޮ ފީފާތައް ބަރުކޮށްގެން އުޅަނދުތައް ވަންނަ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

   ނިންމުން.
  

ފާހަގަ  ނަޙުލާ  ކައުންސިލަރ  ޝަކުވާއެއްކަން  ފަރާތްތަކެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މައްސަލައެއްކަމަށާއި  ޮބޑުވެފައިވާ  ވަރަށް  މިމައްސަލައަކީ 
ފަޅުތެރޭގައި މާލޭ  ކުރިން  މީގެ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ހާދިސާއެއްކަން  އަލިފާނުގެ  ފަޅުތެރޭގައި  ކކުރިން  މީގެ  އަދި   ކުރެއްވިއެވެ. 
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އެއް އިވާ ތެޔޮ ބ ޓްތަކެއް މިހާރު ވިލިމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަކީ އެއްވެސް ކަހަލަ ހުއްދައަޅާފަ
ވަދެފައިވާކަ  ބ ޓެއް  ތޮޔޮ  ގޮތްނޭންގޭ  ހަފްތާގައިވެސް  މިދިޔަ  އަދި  ފާހގަކުރެއްވިއެވެ.  ބ ޓުތަކެއްކަން  ތޮޔޮ  އަޅާފައިވާ   ން ނެގުމެއްނެތި 
ގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ތެޔޮ ބ ޓުތައް ދެން ލާނެތަނެއް ދެއްކުމަކީ މިއިދާރައިގެ ޒިންމާއެއްނޫންކަމުގައިވެސް ނަހުލާގެ ވާހަކައި

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަރުކާރުންކަމުގައިވެސް  ކުރަންޖެހޭނީ  އެކަން  ގޮތެއް   ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނިންމަވާ  ނިންމުމެއް  މިކަމަށް   އަދި 
 ޮބޑަށް އެދޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާދެއްވުމަށް ވަރަށް 

ހައްލެއް  އަދިވެސް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ކަމެއް  ނިންމާފައިވާ  ގޮތްތަކެއް  މިކައުންސިލުން  މިކަމަކީ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  މޭޔަރ 
 ލިިބފައިނުވާކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ސައިފް އަދި ކައުންސިލަރ  ކަމަށާއި  ކަމެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  ކުރައްވަނީ  ފާހަގަ  އެ  ނަޙުލާ  ކައުންސިލަރ  ގޮތުގައި  ފާހގަކުރެއްވި   
އަދި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާނީ ބުނެފައިނޫން ކަމުގައި ފާހަގަ ރައްޔިތުންނާއި އެހާމެ ގުޅޭ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ގޮތްގޮތަށް މިފަދަތަންތަން ހުރުމަކީ ނުހަނު ޮބޑެތި ގެއްލުން ރައްޔިތުންނަށް ފ ރާކަމެއް ކަމަށާއި މިވާހަކަތަކަކީ އަދި މިފަދަ  ކުރެއްވިއެވެ.  
އާ ވަހަކައެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   މިތަނުން މިއެއްޗެހި ހުސްނުކުރެވޭނެ ސަަބެބއް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ދެއްކިފައިވާ 

 ކުރެއްވިއެވެ.  ގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަނުވިސްނުނުކަން ސައިފް
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ތެޔޮބ ޓުތައް ވިލިމާލެ ފަޅުތެރެއިން   48ފަހު ފުރުސަތު ކަމުގައި ފާހަގަކޮށް އެތަންތަނަށް ލިޔުމުން އަންގާ  ދެއްވާ  

 ހުސްކުރުމަށް ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

  ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުންވާ ކޮންސްޓެިބޔުލެރީ ޕޮލިސްއަށް މާލެ  މުގެ ާބރުޤަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މިފަދަ ކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅު  ނޫނުތަކާޤާ
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ކައުންސި  ދިނުމަށް މަދުވެ ސިޓީލަރ ޟަމީރު  ކުރުން  ކަންތައް  މިކަހަލަ  ސަަބުބން  ވަރަށް   މިކަމުގެ  ކައުންސިލަށް 

 ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޟަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 އްވިއެވެ. ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ ރަމީޒް ތާއީދުކުރެ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ އަދި ކައުންސިލަރ ޒަމީރުގެ

އެތަނުން ނެރުމަށް އަންގަންޖެހޭ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި ހުރި ތެޔޮ އުފުލާ ހުރިހާ އުޅަނދެއް    48މިހާރުން ފެށިގެން  
ކުރެވެންއޮތް ހުރިހާ ކަމެއް ކައުންސިލްގެ ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެިބޔުލެރީގެ އެހީތެރިކަން ހ ދާ ދެންވެސް  ހުރިހާ އެންގުމެއް އެންގުމާ އަދި  

ހުސްކު  48ކޮށް   އެއްކޮށް  އެތަން  ތެރޭ  އެއްސެވުމުން  ގަޑިއުރު  މޭޔަރ  ވ ޓަށް  ޭބފުޅުންގެ  ތާއީދުކުރަށްވާ  ޭބފުޅުންގެ   11ރުމަށް 
 ންސްޓެިބޔުލެރީއާ ވިލިމާލެ ޑިޕާޓްމެންޓް ލީޑްކުރަށްވާ، މުނިސިޕަލް ޑިޕާޓްމެންޓް އަދި ސްޕެޝަލް ކޮއަގުލަިބއްޔަތުން ފާސްވެގެންދިޔައެވެ.  

 ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ. 
 

 . އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ .    6

ދުވަހު    2022ނޮވެމްބަރ    42 ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓާފް ނައިޓްގަ ވަނަ  ގިނަދުވަހު    35އަދި    30،  25އި  ބޭއްވުމަށް  ވުރެ  އަހަރަށް 
އަހަރަކަށް   ކޮންމެ  ޚިދުމަތްކުރެއްވި  ނިންމާފައިވާތީ،  500/ - މިކައުންސިލަށް  ކޮމިޓީން  ކ ޕަރޭޓް  ދިނުމަށް  އެލަވަންސްއެއް  ގެ  ރ 

 މުޅިކައުންސިލްގެ އެންޑ ޒްމަންޓަކަށް ހުށަހެޅުން.  
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ޙިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ފިލާ މައްޗައް ކައުންސިލަށް  އަހަރުން    15އަދި    އަހަރު  25ދަމާގެ ސްޓާފް ނައިޓްގައި  މާ
މޭޔަރ ކަމުގައި  ނިންމާފައިވާ  ކޮމިޓީއިން  ކ ޕަރޭޓް  އިތުރުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    ދިނުމަށް  މީގެ  މައްޗައް   25އަދި  އަހަރުން 

ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައިވެސް މޭޔަރ    ރުފިޔާގެ މަގުން  500ކޮންމެ އަހަރަކަށް    ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ ޭބފުޅުންނަށް
އިނާމު ލިިބގެންދާނެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ވަތަ ނިޔާވެފައި ތިިބ  ރިޓަޔަރ ނު  އަހަރަށް ޚިދުމަތްކޮށް  25ނުވަތަ    15  އަދި  ދެންނެވިއެވެ.

ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުން އާމްދަނީއިން ޚަރަދުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމާއި   ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
 ވާލުކުރެއްވިއެވެ. މާމެދު ކައުންސިލް ދެކޭގޮތާމެދު މޭޔަރ ސު އެހެންކަމުން މިފާސްކުރު

، ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަރަށް މަދު ސްޓާފުންތަކަކާ ކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ަބއެއްކަމާއި
ޚި ދުވަހު  ގިނަ  ގޮތުން  އަގުވަޒަންކޮށްދިނުމުގެ  އެޭބފުޅުންގެ  ގެނަސްދީ،  އުފާވެރިކަން  އެޭބފުޅުންނަށް  ދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އެކުގައިވާތީ 

 ށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ.  މުވައްޒަފުންނަށް މި އިނާމް ދިނުމަ
 

ޑިޕާޓުމެންޓު އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އެ  ހާަބރު ޑިޕާޓްމެންޓަކީ ކުރީގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން އޮންނަ ޑިޕާޓްމެންޓެއްކަމާއި  
އަހަރަށްވުރެ   43  ޚިދުމަތްދީފައިވާ ފަރާތްތަށް ކަމުގައިވަނީނަމަ  އޮންނަނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށުންކަމާއި މުނިސިޕަލްޓީ ޒަމާނުއްސުރެ

ޭބފުޅުން   އަދި މި ދެ ތިން ސްޓާފުންގެ ހައްޤު ގެއްލޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ.    ގިނައިން މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
 ހިމެނޭނީ ކޮން ކެޓަގެރީއެއްގަތ  ކައުންސިލަރ ރަމީޒް ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. 

 
 ކައުންސިލްގެ ފްލ އިން ގޮތެއް ނިންމޭނީ މިކަމުގެ ތަފްސީލް ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީ އަދި އެސް.ޖީ އާ ހިއްސާކޮށް ވެރިފައި ކޮށްފައި ކަމުގައި 

 މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  
އެއްވެ ކޮޅަކަށް ވ ޓު ނުދެއްވީ  ވ ޓު ނެންގެވި ވަގުތު  ނާޒިމާ   48ސް  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ފެންނާތީ  ގަޑިއިރު 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
އިތުރު އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވިގޮތަށް ލިިބފައިވަނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޝަކުވާކަމާއި  

 ވިދާޅުވިއެވެ. ފައިނުވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒް މިކަމާ ގުޅިގެން ލިިބ
 ވެ. އެ މުވައްޒަފާމެދު ގޮތެއް ނިންމިފައިވޭތ  މޭޔަރ ސުވާލުކުރެއްވުމުން އެކަން ނިންމިފައިވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒް ވިދާޅުވިއެ

 ކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ގަސްތުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ހައްޤެއް ނަގާނުލާނެ 
 ޭބފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެންދިޔައެވެ.  12މިކަން މިގޮތައް ފާސްކުރެއްވުމަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ ޭބފުޅުންގެ ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން 

 

 ދަންނަވާލުން.   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ 

 ކުރި މަސައްކަތް އް ފޮނުވާ ގެ ކުލީގެ ޖޫރިމަނާ މާފުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އެތަކެއް ސިޓީތަ 4ސިނަމާލެ 
، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ސިނަމާލެ ފްލެޓުގެ ރައްޔިތުން ކާމިޔާުބ ވެއްޖެ ކަމާއި  ގައި  2022ނޮވެމްަބރު    20

ދެން   ޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.ރުފިޔާ މާފުކޮށްދެއްވި ކަމަށް ަބޔާންކުރަށްވާފައިވާ ކަމުގައި މޭ  540945ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ  
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ކޮށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަލުން ލިޔުއްވާނީ ފްލެޓު ކަމާއި އެ ފްލެޓްތައް އަވަހަށް ނިންމަވާ ފިގާސްތައް ކްލިއަރ    5ހުރީ މާލޭގެ  
 ކަމުގައި މޭޔަރ ދެންނެވިއެވެ.  

ހައްޤުގައި ކައުންސިލުން މިކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ކާމިޔާުބ ވީތީ ވަރަށް އުފާ ކުރަށްވާކަމުގައި އާއިލާގެ    33ގައި ތިއްެބވި    4ސިނަމާލެ  
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

  ދައުވަތު ދެމުން މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުންނަށް  ވެރިންނަށް  ،  ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް
 ދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ. މިއަ

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

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

)އޮންލައިން( ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް 

 03 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  06 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު 

 07 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 09 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 10 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

ލައިން( )އޮންކައުންސިލަރ   11 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް 

 12 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 13 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

 15 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ

 16 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  17 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ 
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 18 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ )  19  އަރީޝްމަދުމުޙައް ލްފާޟިލްއަ 

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ


