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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    81  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2022ޑިސެމަްބރ  CRJ-04/2022/81 : 21 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:03 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    80  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްބަރ   14 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

  2023ވަނަ އަހަރުގެ ްބލޮކު ގުރާންޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ަބލައި    2023މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  

  .ވަނަ އަހަރުގެ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ަބޖެޓް ރިވިއުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުން

 ކ ޕަރޭޓް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4

 ލީގަލް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޞޫލާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ދަންނަވާލުން.    ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .5

 
 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1

އެގޮތުން  އިސްލާ   އެޖެންޑާއަށް  މިއަދުގެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މޭޔަރ  ޖެހިފައިވާކަން  ގެންނަން  ތަކެއް  ްބލޮކް   2023ޙް  އަހަރުގެ  ވަނަ 
އަދިހަމައެއާއި އެކު ލީގަލް ގްރާންޓް ަބކެޓްއަށް އިތުރު ވަގުތު ޭބނުންވާތީ އަންނަ ހަފްތާއަށް ލަސްކޮށްލަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ކަރުދާހަށް އިސްލާޙުތަކެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭތީ އެ އައިޓަމްވެސް ލަސްކޮށްލަން ޖެހޭކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޔުނިޓެއް ޤާއިމުކުރުމާއި ގުޅެ  
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 ވަޑައިގެން   ހުޅުވާލުމުން  ރިޔާސަތުން  ވ ޓުދެއްވުމަށް  ފަރާތްތަކުން  ތާއީދުކުރައްވާ  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  އެގޮތުން އެ ދެ އައިޓަމްނުލާ
 .      ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން މެމްަބރުންގެ ހުރިހާ ތިއްެބވި

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    80  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޑިސެމްބަރ   14 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޑިސެމްަބރ   14 ދުވަހު  ޖަލްސާގެ   80ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު 
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   80ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދު  2022  ޑިސެމްަބރ  14ނެތުމުން  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. 

 ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި ގުޅޭ: .3
ތާގައި އަޑުއިވިގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމުގައިވާ ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނިހަދަން ކޮންމެސް ރަށަކަށް ހުއްދަ ލިިބގެން ދިޔަކން ނިމިދިޔަ ހަފް

ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނި އުފައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާތާ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމާއި އުފާކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ކައުންސިލުން  
އަދި ލިޔެކިޔުމުން އެއްވެސް ޖަވާެބއް ދީފައިނުވާކަން މޭޔަރ   ވެގެން ދިޔައިރުވެސް އެކަމަށް ހުއްދަ ނުދީ ވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަހަރު

 އިވާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކުކންފުނި ހެދުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް ހުރިހާ އިޖުރާޢައްތައް ފުރިހަމަކޮށްފަ
އެގޮތުން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދެން ކުރިއަށްދާނީ ކިހިނެތްތ  އިދާރާއަކީ މިއިދާރާކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ނިންމިދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. 
ފާހަގަކުރެ މޭޔަރ  ކުރެވިފައިވާކަން ޑެޕިއުޓީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ޮބޑެތި  ުބރަ  ވަރަށް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  ގޮތުގައި  އްވި 

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން  އެކުވެސް  އާއި  އެލް.ޖީ.އޭ  އަދި  ފިނޭންސް  އާއި  މިނިސްޓްރީ  އިކޮނޮމިކް  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ކަމަށް މާލޭ ސިޓިކައުންސިލަށް ހުއްދަ ނުދެއްވާ އިތުރު އެހެން ކައުންސިލަކަށް ހުއްދަދިނުން މިއީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި

ސިޓީކައުންސިލްއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ލ ކަލް   މުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ހ ދުރިޔާސީ އިންތިޚާާބއި ދިމާކޮށް ވ ޓު
ޮބޑު  ނުހަނު  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  ރައްޔިތުންނަށް  އެގޮތުން  ތެރިކަމެއްކަމަށާއި  ބޭނުން  ނުހަނު  އުފެއްދުމަކީ  ކުންފުންޔެއް  އޮތ ރިޓީ 

ން އިސްނެގުމުންވެސް މިކަން ނުވެ އޮތްކަން ލުއިފަސޭހައެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެތީ މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ކައުންސިލު
ކުންފުނި ހަދަން ހުއްދަ ނުދީ އޮތް އޮތުން އެއީ މި ކައުންސިލް ހިނގުމަށް އަޅާ ހުރަހެއްކަމުގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ދެކޭކަންވެސް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ރގެ ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ހިތާމައަކީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މިކަމަށް ހުއްދަ ނުދީ އޮތުންކަމަށާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަ

ށް ަބދަލު ނަވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ކުރަން މިއިދާރާއިން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޤަވާއިދަށާއި ޤާނޫ
ގެންނަމުން ގެނެސް ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އަނުބރާ ފޮނުވާލާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން މިކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް 

ށްނުދީވެސް  ދޭންޖެހޭ އެއްާބރުލުން ސިޓީކައުންސިލަށް ދިނުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްކޮ
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އޭގެ ސަަބުބން މިއިދާރާއިން ކުރަންހުރި އެތައް ކަމަކަށް ުބރޫއަރަމުންދާކަން އަހަރުދުވަހަށްވުރެ ގިނަވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
 ފާހަގަކޮށް މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލިއެވެ.

 ދަންނަވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ސަަބަބކީ މިފަދަ ޮބޑު ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލަށް މަރުހަާބ
ވެސް  ކަމެއް މި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހާސިލްކުރި ކައުންސިލަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް ވީމާކަމުގައި ފާހަގަކުކރެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަ

 187މިދިވެހި ރާއްޖޭގައި    އި ޖެހެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.މިކަމަކީ މާ މޮޑުކަމެއް ކަމުގައި ދެކި ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުގަ
އަދި ވެ.  ރަށްއޮތްކަމަށާއި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ލ ކަލް ކައުންސިލް އޮތ ރިޓީއެއް ހެދުމަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ

ކުރުމުގެ ކުލަ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުންމީ ވަރަށް ދެރަކަމެއްކަމުގައިވެސް  އެންމެ ރަށަކަށް މި ކުކންފުނިހަދަން ހުއްދަދީގެން ލާމަރުކަޒީ  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާާބދީގެ ޮބޑުަބއެއް އުޅެމުން މިދަނީ މާލޭގައިކަމަށާއި ނަމަވެސް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލަށް މިކަން ކުރުމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލްތައް ާބރުވެރިކުރުމަށް   އްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަމެއުނދަގޫ ކުރަމުންދިއުމަކީ  
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު މާލޭގައި އޮތް އޮތުމަށް ސީދާ ސަރުކާރުން ހުރަސްއަޅަމުންދާކަމުގައިވެސް ސައިފްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ަބަބީބ މިއެފުރުސަތު މިސިޓީ ކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ނުދީވާތީ ކަމަށާއި މިކަން ކުރުމަށް ނުހިނގާކަމުގައިވެސް ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ސަ
ސަރުކާރުން ޭބނުންވަނީ މާލެ ސިޓީކައުންސިލަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ހުއްދަދެއްވައި އެކަން ކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.  

ނުކުރެވޭކަން   ނުކޮށް ކަންކަން  ހިއްސާ  ކައުންސިލަށް  މި  މަޢުލޫމާތު  ކަމެއްގެ  އެއްވެސް  ކަމެއްކުރާއިރު  މާލޭގައި  ދެއްކުމަށްކަމަށާއި 
ކައުންސިލާއި  ރަށެއްގެ  އެ  ކުރާނަމަ  ކަމެއް  އެސިޓީއެއްގައި  ޤާނޫނުގައި  އަދި  ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ.  ކަންކުރަމުންދާކަންވެސް 

 ކަމަށް އޮންނަ ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނުކުރެވޭނެ މަޝްވަރާކޮށްފައިނޫނީ އެކަން
ނުދެއްކުން  ކައުންސިލަރ   ވާހަކަ  ނިޒާމުގެ  ލާމަރުކަޒީ  މި ސަރުކާރުން  މިއަދުންފެށިގެން  ވިދާޅުވީ،  ރަނގަޅުވާނެކަން ޝުޖާއު  އެންމެ 

ލަމްގެ ހުއްދަ އިނދެގެންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައިވެސް އެ ރަށްރަށުން ގ ތި ދެވެނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ އަސް
މުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މުޅި ސިޔާސަތު އަނެއްކޮޅަށް އޮޅާލީ މާލޭ ސިޓިކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތައް ސަރުކާރަށް ނުލިިބގެންކަ

ކައުންސިލް ތަކަށް ލިެބންޖެހޭ ކަމަށާއި   ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޤާނޫނުގައި ުބނެފައިވާ ގޮތުގައި މަގުމަތީން ނަގާ ޖޫރިމަނާގެ ލާރިވެސް
  ނަމަވެސް އެ ލާރިވެސް ކައުންސިލްތަކަށް ނުލިޭބކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކުންފުނިހަދަންވެސް ހުއްދަ މި ވީހާދުވަސްވީ 

ތްފައި ބިނދިފައިވާގޮތަށް ކަންވެސް  އިރުވެސް އަދި ކިރިޔާމިދެވުނީ އެންމެ ކައުންސިލްއަކަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެވެސް ދީފައިވަނީ އަ 
 އެގޮތުން މިމައްސަލައިގައި ސިޓީކައުންސިލުން ކ ޓަށްދާން ފެންނަ ކަމުގައި ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

   
 ކުނި ނެގުމުގެ މައްސަލައިގައި ވެމްކ އާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާއި ގުޅޭ:

އަށް ހަމަވާކަމަށާއި މީހުން ނެގުމާއި އެހެނިހެން އިދާރީކަންކަންވެސް    26 އެއްަބސްވުން މި ހިނގާ ޑިސެމްަބރު  ވެމްކ އާއި އެކުވެފައިވާ
 މިހާރު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެސް.ޖީ މިކަމާއި އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅިގެން މިހާރުވާނީ ކުނިކެހުމަށް ނަގަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށްމިހާރު ވާނީ އިޢުލާ ން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 
އަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކުރިއަށްދާނެކަން  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  އިންޓަވިއު  ނަގަން  މުވައްޒަފުން  ހަފްތާގައި  ފެށޭ  ދި ކުރެވިފައިކަމަށާއި 

ޑިސެމްަބރ އަށް އަންނަ އިރު ފުލީ   26އަދި  ވެހިކަލްތައް ހަޔާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަންވެސް ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  
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އިން ރެމިކަންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެވިފައި އޮންނާނެކަންވެސް ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކައުންސިލުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެ
ހުސް މައިޒާންފަދަ  މަގުމައްޗާ  ނަގާނީ  މިކައުންސިލުން  ނަމަވެސް  ނުނަގާނެކަމަށާއި  މިކައުންސިލުން  ކުނި  ނަގާ  ޖާގައިގައި   ގޭގެއިން 

އި ގޭގެއިން ނަގާކުނި ނެގުމުގެ ކަންކަން އަދިވެސް ކުރާނީ ވެމްކ އިން ކަމަށާަބހައްޓާފައި ހުންނަ ކުނި ނެގުންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
    އެއީ މިއިދާރާގެ މަސައްކަތެއްނޫންކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ކޮށްފައި މޭޔަރ ފާހަގަކކުރެއްވި ގޮތުގައި ގޭގެއިން ކުނި ކަލެކްޓް ކުރުމުގައި މިހާރު ވެމްކ އިން އަމަލުކުރަނީ ވަކި ތަނަކަށް ގޭގޭގެ ކުނި ޖަމާ
ހިތަށްއެރިވަގުތެ ވެމްކ އިން  ކުނިތައް  އެ  ނުނަގާ ހުންނަކަމަށާއި  ަބއެއްފަހަރު  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނަގަމުންދާކަމުގައި  އްގައި 

މަގުމަތި ސާފުކުރަން  ނަގާ  ނަމަ  ހުންނަ  ކުނި  އެގޮތަށް  ކައުންސިލުން  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް  ހުންނަކަންވެސް 
ތްތަނުގައި ގޭގެއިން ކަލެކްޓް ކުރާ ކުނި މަގުމަށްޗަށް ނެރެފައި ނުެބހެއްޓުމަށް ވާނެކަންވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށްއޮ
 އިޢުލާނެއް ކުރާނެކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކައުންސިލެއްގެ އިޙުތިޞާސް ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަކީ
ން އެކައުންސިލެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ވެމްކ އަށް ދީފައި އިންނަ އިރު މިކައުންސިލު

ކަމެއް  ަބލައިގަނެވޭނެ  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  އެއީ  ނަގާނަމަ  އަގެއް  މިނޫންވެސް  އަދި  ފީއާއި  ގޭޓް  ދިއުމުން  އުކާލަން  ކުނިތައް  އުކާލާ 
 ކަމުގައި ފަހަހަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވެމްކ އިންވެސް މިކަން ޤޫަބލުކުރަންޖެހޭކަން ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ. ނޫން

ވަޒީފާ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ިބރުދައްކަމުންދާކަން  އެތަނުން  މުވައްޒަފުންނަށް  ވެމްކ ގެ  ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  މޭޔަރ 
އިޢުލާނަށް  ހުޅުވާލާފައިވާ  މިއިދާރާއިން  އެގޮތުން  ކުރެއްވިއެވެ.  ފަހަގަ  އަންގާފައިވާކަން  އެފަރާތްތަކަށް  ގެނއްލޭނެކަމުގައިވެސް 

 ސް ކުރިމަތިލެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެފަރާތްތަކަށްވެ
ކަން ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، މާކުޑަ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ކުނި މިކައުންސިލުން ނަގަމުންދާ

  ނީ ވެމްކ އިންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކުނި މިހާރުވެސް ނަގަން ޖެހޭފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ގޭ ީބސީ ތަކުން ނަގަމުންދާ 
ން ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، މިކަން މޮނިޓަރ ކުރެވޭނީ ސީ.ސީ ޓީވީ ބަހައްޓައިގެންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެ

 އްވިއެވެ.  ނޫންނަމަ ކޮންމެ ގެއަކުންވެސް ކުނިތައް މަގުމައްޗަށް އުކަމުންދާނީކަމުގައި ފާހަގަކުރެ
އެއްވެސް    ކައުންސިލަރ އައިފާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވެމްކ އިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުނި ަބހައްޓަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި

މުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ދުވަހަކު ރަނގަޅަށް މަގުތައް ސާފުނުކުރާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވެމްކ އިން ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރަ
 މިކަން މިގޮތަށް ކުރަންޖެހުނީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މިގެންދަނީ  މިހާތަނަށް  ކޮންސްޓްިބއުލަރީ  ޕޮލިސް  ކަމެއްކަމަށާއި  މަނާ  ެބހެއްޓުމަކީ  މަގުމަތީގައި  ކުނި  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  ރިޔާސަތުން 
ނެރޭ  އުކާލަން  ކަހަލަ  އެކި  ެބހެއްޓުން  ގެންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަގުމަތީގައި ކުނި  ކުރަމުން  އެވައަރ  ކަމަށާއި   ނަސޭހަތްތެރިވަމުން 

އެކަން ފަރނިޗާ ކަމުން  މަނާކަމެއް  އެއީ  ެބހެއްޓުން  އެއްޗެހި  މަގުމަތީގައި  ވެފައި  މަސްކަމަށް  ރ ދަ  އޮތް  ކުރިއަށް  ެބހެއްޓުން   
ކުރިއަށް  އެކަން  އެންގުމުން  ކޮންސްޓަިބއުލަރީއަށް  ސްޕެޝަލް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  އެންފ ރސްކުރުމަށް 

އެ ކަމަށާއި  ކަމަށް ގެންދާނެ  ގެންދެވޭތ   ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ރަނގަޅަށް  ވީހާވެސް  އޮންބ ޑްކޮސްގެން  އެންމެން  ބަލަނީ  ހެންނަމަވެސް 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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 މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ރާވާ ހަރަކާތް ޭބއްވުމަށް މިހާރު ވިސްނަވާފަ އޮތީ 
އް ހަތެއް ވާ ވީކެންޑުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި އިވެންޓާ ގުޅޭ ކުޑަ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވުމަށް އިވެންޓު ކޮމެޓީގެ ޗެއަރގެ ޖެނުއަރީ ހައެ

 އަރިހުން އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

ފްކޮށް އާާބތުރަ ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ަބރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާ ގުޅުވައިގެން އަަބދުވެސް މިސްކިތްތައް ފޮޅާ ސާ
މާލޭގެ  ފިލުވަމީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަކުންވެސް ވަރަށް ޮބޑު އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން

 ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް އެޭބފުޅުންގެ ކޮންޓްރިިބއުޝަންއާއެކު މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް
ވެ. ތިން މަރުހަލާއަކަށް ރައްޔިތުން އެހީ ތެރިކަން ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް މި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެ

ކިތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު ހައެއް ހަތެއް ޖެނުއަރީގައި އާޓިފިޝަލް ީބޗުގައި ސްޓ ލްތަކެއް ވަކިވަކި މިސްކިތްތަކަށް ހާއްޞަކޮށް އެ މިސް
ވިއެވެ. އެކަމަށް ޭބނުންވާނެ ފައިސާއާއި މަސައްކަތް ތަކެތީގެ ގޮތުންވެސް އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅު

އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން މިސްކިތްތައް   މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށައް މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދި ދުވަހުން ފެށިގެން ަބއެއް
ކަމަށް  ގެންދަވާ  ކުރަމުން  ަބއްދަލު  ކުންފުނިތަކަށް  ކުރެވޭ  ފާހަގަ  އެގޮތަށް  ކަމަށާއި  ފ ރުކޮށްދޭ  އެހީތެރިކަން  ކުރުމަށް  މަރާމާތު 

މިސްކިތް ހުރި  ސަރަހައްދުގައި  ހިމެނޭ  ކުންފުންޏެއް  އެ  ކުންފުނިތަކުން  ަބއެއް  އަމިއްލަ ވިދާޅުވިއެވެ.އެގޮތުން  މަރާމާތް  ތަކުގެ 
ލު ކުރުމަށް ޚަރަދުގައިކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ަބއްދަ

ރިކަން ފ ރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް ހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަގުދު ފައިސާ އަދި އޮންލައިންކޮށްވެސް އެހީތެ
މިހަރާކާތުގައި  ރައްޔިތުން  އެ  ޕާސްކޮށްދެއްވާ  މެސެޖް  ރައްޔިތުންނަށް  ދާއިރާގެ  ކައުންސިލަރުން  އެ  ކައުންސިލަރުންވެސް  ހުރިހާ 

 ަބއިވެރިވުމަށް ާބރު އެޅުއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

އެއްވެސް ޓެލެތ ން  ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  މިހަރަކާތުގައި   ރިޔާސަތުން  ތަކުންވެސް  ޓީވީ  ކަމަށާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް 
އަދި ސަންގު ޓީވީ ކަމަށާއި އަދި   13ަބއިވެރިވުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް އެއްަބސްވެފައިވަނީ ޕީ.އެސް.އެމް ޗެނަލް  

 މަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެހެން ޓީ.ވީ ތަކުންވެސް ޝައުޤްވެރިކަންފާޅު ކުރައްވާ ކަ

އި ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ފާތިޙު ވިދާޅުވީ މިހަރަކާތަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެހީތެރިކަން ފ ރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށާ
ކޮމެ ެބހެއްޓުމަށް  ފެންނާނެހެން  އެނައުންސްމެންޓެއް  ހިމެނޭ  މައުލޫމާތު  މިކަމުގެ  މިސްކިތްތަކުގައި  އިތުރުން   ޓީގައި މީގެ 

 މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލެ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި އިވެންޓަށް ނަމެއް ފާސްކުރުމަށް "ޗާލު މިސްކިތް" މި ނަން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސެޕްގައި ޗާލުމާ
ގެންދަވޭނެ ކުރިއަށް  ގުޅުވާލައިގެން  އަމާޒާ  އެ  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ކައުންސިލަރުންނަށް އޮންނާނެ  އެހެންކަމުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް 

 ފެނިވަޑައިގެންނަވާނަމަ އެ ނަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދޭވެނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މިކަމަށް ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ.
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ޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އެމް.ޕީއެލް އިން އެދުނު ގޮތަށް އެމް.ޕީއެލް އާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. ޑެޕިއު
ދު އިއްޔެ އެޭބފުޅުންނާ ޗާޓު ހިއްޞާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި މިއަދު އެޗާޓާއެކު އެގްރިމެންޓުގެ ފަހުގެ ޑްރާފްޓް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި އުއްމީ

 އެވެ.  ގައި އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއި ކުރެވިގެން ދިއުން ކަމަށް ވިދާޅުވި 1ކުރަނީ ޖެނުއަރީ 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:03 މިހާ ހިސާުބން
 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

  
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން. 

 

 01 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ ޗުއްޓީ (އަހަރީ )  ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 02 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

 03 އައިފާންއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު   ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު   ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ

 06 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ

 07 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް  ކައުންސިލަރ

) އޮންލައިންކޮށް ( ކައުންސިލަރ  08 ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ އަލްފާޟިލާ  

 09 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު ކައުންސިލަރ

) އޮންލައިންކޮށް (  ކައުންސިލަރ  11 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  

 12 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

) އޮންލައިންކޮށް (  ކައުންސިލަރ  13 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ 

 14 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު  ކައުންސިލަރ

 15 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ

 16 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް ކައުންސިލަރ



7 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

 02 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ

 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 ޑިސެމްަބރ 21

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލާ ސުލްތާނާ ހަމީދު  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

 02 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ  އެސ ސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ 


