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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    78  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022ޑިސެމަްބރ  CRJ-04/2022/78 : 01 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:00ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    09:55 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    77  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ނޮވެމްބަރ   23 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .3

 އް ނިންމުން.  ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާ، މަގުމަތީކުރާ އެކިކަހަލަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ
 މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4

 ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅު ހުއްދަ އަދި ފައްތިޔާގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން. 
 ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .5

 ކިންގ ޒ ންތަކުގެ އަގަށް ަބދަލު ގެނައުން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ޕާ
 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .6

މާލެއާއި، ވިލިމާލެ މަގުތަކާއި، އާންމުތަންތަނާއި، ހުސްިބންތަކާއި، ޕާކިންގ ޒ ންތަކާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، ާބޒާރުމަތި ކުނިކަހާ  
ކުނިނަގާ ކުނި އުކާލުމާއި، އަދި ަބނދަރުތަކާއި، ފަޅުތެރެއިން ކުންޏާއި، ޕާރކުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ޖަމާކުރާ ކުނި ނެގުމާއި، 

 ތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  އުކާލުމާ ެބހޭގޮ
 ދަންނަވާލުން.   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ 
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ގެންނަން ބޭނުންވާކަމުގައި މޭޔަރ  އިސްލާހެއް  މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް  މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ފަސްކުރުމުގެ ކުރިން  

އައިޓަމް އޮތް  ވަނައަށް  އަދި ތިން  ގުޅިގެން  އެކަމާއި  ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި  ޑްރާފްޓް  އުސޫލުތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ގޮތުން  ގުޅެ  އާއި 
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ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްލަން ހުރުމާއި އެކު ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ލަސްކޮށްލުމަށް ފެންނާތީ އެ
އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ   ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދިއެގޮތުން އެޖެންޑާގެ އެ އައިޓަމް ނުލާ އެޖެންޑާ  

      ޤުން ފާސްވިއެވެ. ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ހުރިހާ މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާ
 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    77  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ނޮވެމްބަރ   23 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    77ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ނޮވެމްަބރ  23
 23ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    77ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދު  2022  ނޮވެމްަބރ
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން  .3
           މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅު ހުއްދަ އަދި ފައްތިޔާގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން. ވިލިމާލެ އަދި  

 ވެ.  މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެ 

ރު ވަރަކަށް އަހަރު ކުރީން ހެދިފައިވާ އުސޫލެއް ކަމަށާއި އޭ   20އާދަމް ރަމީޒް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މި އުސޫލަކީ މީގެ  ކައުންސިލަރ  
ހެދިފައިވާ   ހުރި އަގުތަކަށް ަބލައި މިހާރު އަގުތަކަށް ވާނީ ަބދަލުގެނެވިފައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއީ ޤަވާއިދުކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން

ފައިވާ ގޮތަށް އަދިމި ހުށަހެޅި  އުސޫލެއްކަމަށާއި މިހާރު ހުރިހާ ޭބފުޅުންނަށްވެސް ފެންނާނެހެން އުސޫލު އޮންނާނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
  މިއިސްލާޙު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

ހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ަބލަން ޖެހުނު ގޮތަކީ މާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ފަޅުގައި އެކިކަންކަމަށް އަގުނަގައިގެން ސައިފް ފާކައުންސިލަރ 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ދެމުންދާތީކަން  ޚިދުމަތްތަކެއް  ކަނޑައެޅިފައިހުރި .  މިއިދާރާއިން  ކުރިން  ވަރަށް  ބެލެހެއްޓުމަށް  އެތަންތަން 

 ކުރިއިރު އަގުތަކެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިހާރު އެވަނީ އެ އަގުތައް ރިވައިޒްކޮށްފައި ކަން ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރިވައިޒް
ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒްގެ ހުށަހެޅުމަށް އަދި  މުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ހުންނާނީ ވަކި ރޭޓެއްކަ

 ކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ތާއީދު

މަރުކަޒީ  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއީ ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ ފަޅުތެރެ އާއި ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ލާ
 ވިލިމާލޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީކައުންސިލަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ނިމިދިޔަ ޖަލްސާގައި 

އެތަން   ނިންމަވާ  ނިންމުމެއް  ގޮތުން  ގުޅެ  ތަކާއި  ތެޔޮބ ޓު  އަޅާފައިވާ  އުޅަ  48ފަޅުތެރޭގައި  އެ  ހުސްކޮށް  ތެރޭ  ނދުތައް ގަޑިއިރު 
އުޅަނދުތައް  އެ  އަދިވެސް  ދިޔައިރުވެސް  ވެގެން  ހަފްތާއެއް  އަދިވެސް  ނަމަވެސް  އެންގުނުކަމަށާއި  ބަދަލުކުރުމަށް  އެހެންތަނަކަށް 



3 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

އަދި މި އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަމަށާއި ނަމަވެސް ވިލިމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  
 ވިލިމާލޭ ފަޅުތެރެ ބޭނުންކުރަން އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކޮން އެއީ  އައިސްފައިވާތީ  ވާހަކަ  ޖެޓީގެ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ޒަމީރު  އަދި ކައުންސިލަރ  ކުރެއްވިއެވެ.  ސުވާލު  ޖެޓީއެއްތ    
 ސިޓީކައުންސިލުން ޖެޓީގެ މަސައްކަތް ކުރޭތ  އެއްސެވިއެވެ.  

ފައި ކައުންސިލަރ ރަމީޒު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޤަނޫނު ބުނާގޮތުން ޖެޓީތައްވެސް ބަލަހައްޓަން ޖެހެނީ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ކަމުގައިވެ 
 ން ވައްޓަލުމަށްފަހު ނެހެދޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިފަދަ އުސޫލެއް ހަދާއިރު އެކަ

މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެކަން އިންނަންވާނީވެސް އެހެންކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެހެން 
 އުސޫލެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޓީ ޖެޓި އާއި ނ ތް ހާަބރ ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ގުޅެގޮތުން އެއްަބސްވުމަށްވަނީ އާދެވިފައިކަން ފާހަގަ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަ
ެބލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޖެޓީ ތަކަކީ ކުރެއްވިއެވެ.   އަދި އެނޫން ގޮތެއްގައި މާލެ އަދި ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުގައި، މާލޭ ސިޓިކައުންސިލްގެ 
 ސާފުވާނޭ އެއްވެސް ގޮތެއް ވާނެތ  ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.  ސޫލުގެތެރެއިން މި އުކޮަބއިކަން 

 ކައުންސިލަރ ރަމީޒު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓިކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ޖެޓީއަކަށް ނަންކިޔާ އިންނާނީ އެދެތަން އެކަނިކަމުގައި 
 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކަމަށާއި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅަފައިވާ ތެޔޮ ބ ޓުފަހަރު ނެގުމަށް އެފް.އެސް.އެމް އަށްވެސް ވާނީ އެދިފައި
މުގައި ނަމަވެސް ދެން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތަށް މިކަނަމަވެސް އަދިވެސް މިހާތަނަށް އެ އުޅަނދުތަށް ނަގާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 އަދި އެކަން ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަޅަންޖެހޭ ކަންވެސް މޭޔަރގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ވިލިމާލެ އަދި މާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ފަޅު ހުއްދަ އަދި ފައްތިޔާގެ   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ަބލައިގަތުމަށާއި،
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން އުސޫލު، މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަިބއްޔަތުން ތް މެންަބރުންގެމިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަ

 ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   ލޭންޑް އެންޑް ބިލްޑިންގ  .4
 . ވިޔަފާރިތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިހުރި ޕާކިންގ ޒ ންތަކުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުން 

ރުފިޔާއަށް ޮބޑުކުރުމަށް ހުށަހަޅާކަމުގައި ފާހގަކުރައްވާ ލޭންޑް   3000/ -ކަމަށާއި މިހާރު    1500/-ޕާރކިން ޒ ންތަކަށް މިހާރުނަގަމުންދަނީ  
 އެންޑް ިބލްޑިންގ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އައިފާން މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

ކޮމިޓިގެ   ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  އައިފާން  ޕާރކިންގ ކައުންސިލަރ  ނަގާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ނިންމާފައިވަނީ  މަޝްވަރާތަކުން 
 ރ އަށް ޮބޑުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެކަން މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.3000/-ސްލޮޓްތަކުން ނަގާ ފީ 
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މަށާއި ނަމަވެސް ޕާރކިންގ ކަންކަން މި ދާ ގޮތް އަދިވެސް  ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފީ އަގުޮބޑު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަ
ކުރެއްވިއެވެ.   ފާހަގަ  އަދި  ނޭންގޭކަން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނުެބލެހެއްޓޭކަންވެސް  ވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  ގިނަ އަދި  ވަރަށް  މިކަމުގައި 

ސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވިގެން ސްލޮޓްތައް ލިިބފައިވާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާކަންވެ
ވާހަކައިގައި  ސައިފްގެ  ނުދެއްވާނެކަން  ވ ޓް  ަބއިވެރިވެ  ަބހުސެއްގައި  އެއްވެސް  ހުށަހެޅޭ  ގުޅިގެން  ކަންތަކާއި  ޕާރކިންގ  ނޫނީ 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ތާއިދުކުރާކަމަށާއި މިހާރު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި ކާބ ތަކެތީގެ އަގުވެސް އަތްނުފ ރާ ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފީ ޮބޑުކުރުމަށް  

 ފަށުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
-ރ ރުފިޔާއިން  1500/-ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަމުގައި ކުއްޔަށްދޫކޮށްފައިވާ ޒ ންތަކުގެ އަގު    މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ަބލައިގަތުމަށާއި،

ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،  ރ އަށް ފީ ޮބޑ3000ު/
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އަޣްލަިބއްޔަތުން ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

 
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   އިދާރީ ގޮތުން  .5

އާންމުތަންތަނާއި، ހުސްބިންތަކާއި، ޕާކިންގ ޒ ންތަކާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، ބާޒާރުމަތި ކުނިކަހާ ކުނިނަގާ  މާލެއާއި، ވިލިމާލެ މަގުތަކާއި،  
ގޮތުން  ކުނި އުކާލުމާއި، އަދި ބަނދަރުތަކާއި، ފަޅުތެރެއިން ކުންޏާއި، ޕާރކުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ޖަމާކުރާ ކުނި ނެގުމާއި، އުކާލުމާ ބެހޭ 

 ން. މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމު
މިކައުންސިލްމިމައްސަލަ އާއި  ވެމްކ   ޖަލްސާއިން އަކީ  ކައުންސިލް  ކުރިންވެސް  ހަމަވަމުންދާތީ  އެއްަބސްވުން  ވެފައިވާ  އެކު  އާއި 

 ނިންމާފައިވާގޮތަށް މިއިދާރާއިން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއްކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 ތުރަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް ކޮމިޓިގެ މުޤައްރިރަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ.  މިކަމާއި ގުޅިގެން އި

 

ން ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މުނިސިޕަލް ކޮމިޓީން މި ރިޕ ޓް ވަރަށްޮބޑަށް ދިރާސާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތު 
 ފާހަގަކުރައްވާ މިކަން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހެދިފައިވާ ރިޕ ޓެއް ކަމުގައި 

 

ދަންނަވާލުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ވިދާޅުވީ، މިހާރުވެސް މިމަސައްކަތް އަގުނަގައިގެން ވެމްކ އިން  އެސް.ޖީއަށް މިކަމުގައި އެއްޗެއް 
ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފައިސާ ޚަރަދު ކޮށްފައި މިކަން ކުރަމުންދާއިރުވެސް ކައުންސިލުންވެސް ވަރަށް ުބރަކޮށް މިކަމުގައި އުޅެންޖެހޭ

ވަރަށް   ނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށްގިނަ ފަރާތްތަކުންވެސް އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއވިއެވެ. މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މިކަމުގައި އިންވ ލްވެ
އަ ގިނަ  އަދި  ޖެހޭކަމަށާއި  ހޭދަކުރަން  މަސައްކަތުގައި  ވަގުތު  ފާހަގަ ގިނަ  ބޭނުންކުރަމުންދާކަން  މިކަމުގައި  ވެހިކަލްތައްވެސް  ދަދެއްގެ 

 އެގޮތުން މިހާރު އެފަރާތަށް މިދޭ އަގަށްވުރެ ކުޑަކޮށް މިއިދާރާއިން ކުރާނަމަ ކުރެވޭނެކަންވެސް އެސް.ޖީ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ.  
މިކަމުގައި ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ނަޙުލާ  މިއިދާރާއިން   ކައުންސިލަރ  ކުރަމުންދިޔަނަމަވެސް  ވެމްކ އިން  އޮވެގެން  އެއްަބސްވުމެއް 

ދާރާއަށް މިމަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެގްރީމަންޓް އައުނުކޮށް މިއިދާރާއިން ކުރާގޮތަށް ނިންމީ މިކަމަކީ މިއި
ކުރިއަ މިކަން  ކަމަށާއި  ޒިންމާއެއް  ހަވާލުވެފައިވާނީ މަތިކުރައްވާފައިވާ  ޒިންމާ  އެއްސަަބަބކީ  ޮބޑު  އެންމެ  ނިންމި  ނުގެންދަން  ށް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   މަޤްސަދުގައިކަންވެސް  މިކައުންސިލަށްކަން  ކުރުމުގެ  ކައުންސިލުން  މި  ރަނގަޅަށް  ވުރެ  ވެމްކ އަށް  އަދި 
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ވެފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ޒ ންއަކަށް  ކޮންމެ  ކުރާއިރު  މަސައްކަތް   މި  ނަހުލާ  އަދި  ރަނގަޅުގޮތްކަންވެސް  އެންމެ  އޮތުންއެއީ  ހިކަލްއެއް 
 30އަދި މިއުސޫލު ފުރިހަމަކަމަށާއި މިކަމަށް ތާއީދުކުރާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިލިމާލެގައި މިކަންކުރުމަށް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ފާ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ިބރު އޮތްކަންވެސް އެފަރާތްތަކުން ފާޅުކުރިކަންވެސް  މުވައްޒަފުން ތިިބކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން ވަޒީ
 ދީގެން ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ ނުގެއްލޭނެކަމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް މިއިދާރާއަށް ަބދަލުވުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް

 އިތުރު ަބޔަކު ނެގުމަށް ނަހުލާ އެދިލެއްވިއެވެ. 
 

ވިއެވެ. މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފްލެޓް ސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ހަދަނީ ކޮން ފަރާތަކުންތ  މޭޔަރ އެއްސެ
ކުރަން ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ ވެމްކ  އިން ކުރަމުންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގްރީމަންޓް އައު ނު

 ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގޭޓްފީގެ ގޮތުގައި އިންނަ ފީ ނެގުމުގެ ކަންކަން އިންނަނީ ކިހިނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 

ކަމަށާއި  އެޭބފުޅުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް  އެއްަބސްވުމުގައި  ތަކުގެ މަސައްކަތަކީ  ޕާރކް  ގިނަ   އެސް.ޖީ ފާހަގަކކުރެއްވި ގޮތުގައި 
ގޭޓްފީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަށް ރުވެސް ކުރަމުންދަނީ މިއިދާރާއިންކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނަމަވެސް މިހާ

 ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވުމުން، އެސް،ޖީ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ކޮންޓްރެކްޓުން ޭބރުން ޗާޖްކުރަމުންދާ އެއްޗެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 

ތިލް ކޮށްފިނަމަ އެފަރާތުން ގޭޓްފީގެ ގޮތުގައި އެނަގާ ވަރު ޮބޑުތަނުން އިތުރުކޮށްފާނެކަމާއި މެދު ކަންޮބޑުވާކަން ސައިފް އެގްރީމަންޓް ާބ
މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އެގްރީމަންޓް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ަބލާ އޮޅުންފިލުވުމަށްވެސް އެދިލެއްވިއެވެ.  

   ބާތިލް ނުކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އަލުން އެ އައު ނުކުރަނީ ކަމުގައި މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ތް ަބދަލުކުރި ގޮތުން މަގުތަކުގައި ކުނި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި ވެމްކ އިން ކުނި ނަގަމުން ދިޔަ ގޮ

ނިކުންނަން  އެކަމަށް  މިއިދާރާއިން  އަންނަމުންދިއުމުން  ޝަކުވާތައް  އެކަމުގެ  ދިމާވެ  އުނދަގޫތަކާއި  މީހުންނަށް  ހިނގާ  ގިނަވެ 
 މަޖުޫބރުވީކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

 

މާލެ މަގުތަކާއި، އާންމުތަންތަނާއި، ހުސްިބންތަކާއި، ޕާކިންގ ޒ ންތަކާއި، މާލެއާއި، ވިލި  މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ަބލައިގަތުމަށާއި،
ފުކޮށް މާރުކޭޓުތަކާއި، ާބޒާރުމަތި ކުނިކަހާ ކުނިނަގާ ކުނި އުކާލުމާއި، އަދި ަބނދަރުތަކާއި، ފަޅުތެރެއިން ކުންޏާއި، ޕާރކުތައް ކުނިކަހާ ސާ

ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،    ލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުރާޖަމާކުރާ ކުނި ނެގުމާއި، އުކާލުމުގެ މަސައްކަތްތައް މާ
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

 

ރިޔާސަތުން ސެކްޝަނެއް އުފެއްދުމަށް ފެންނަ  ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،    ސަމާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގައި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓަށް ޚާއް
 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ

 
 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  09:50 މިހާ ހިސާުބން       
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

  
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ
 02 މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ  )އާއިލީ ޒިންމާ ސަލާމް( ކައުންސިލަރ 
 03 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި(  ކައުންސިލަރ
 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެތެރޭގައި(  ކައުންސިލަރ 

  
 
 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  03 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު  

)އޮންލައިން(  ކައުންސިލަރ  04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  

 05 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 07 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 10 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 11 ރީޙާން ނާޡިމްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް  ކައުންސިލަރ )އޮންލައިން( 

 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 

 18 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 19 މުޙައްމަދު އަރީޝް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ )އޮންލައިން(  
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    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި  މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ޑިސެމްަބރ 01

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ސީނިއަރ


