
1 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

`    
 

 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    91  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 މާރޗް CRJ-04/202023/91 : 01 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 9:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:45 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    90ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެބުރުވަރީ   22 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލ ކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގެ  
 މަހަށް ފަސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  04ކުލި ނެގުން 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .4
 ހިމަނާފައިވާ ަބއެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި

 ނިންމުން.  
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .5

 ވިލިމާލޭގައި ަބގީ ސާރވިސް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި ގުޅޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   
 ން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. އިދާރީ ގޮތު .6

 ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އޮފީސްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ަބހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

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

 ނުވަތަ   އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް   ގުޅިގެން  އެޖެންޑާއާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު ރަސްމީ  ވަނަ  91  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  މާލޭ

 ކައުންސިލްގެ  ސިޓީ  މާލޭ   ނެތުމުން  ގެންނަން  އިސްލާހެއް  އެއްވެސް.  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ  ފުރުޞަތު  ހުށަހެޅުމަށް  ނަމަ  އޮތް  އިސްލާހެއް

 ތިއްެބވި   ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ހުޅުވާލެއްވުމުން  ފުރުޞަތު  ފާސްކުރުމަށް  އެޖެންޑާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު  ރަސްމީ  ވަނަ  91  ގެދައުރު  ވަނަ  04

 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ

 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    90  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެބުރުވަރީ     22.  2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 90ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެުބރުވަރީ  22

 22ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

މު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ ރަސްމީ ޢާއް  90ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  ފެުބރުވަރީ

 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރީތައްވަމުން އަންނަ ވިލިމާލޭގައި އަލަށް ޤާއިމް ކުރާ ލ ކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގެ   .3
   ( ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   )ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ މަހަށް ފަސްކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން   04ގުން  ކުލި ނެ

މައްސަލައަކީ ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މި  

ޖަލްސާއިން  ކުރީދުވަހުގެ  ހުށަހެޅުމަށް  ޖަލްސާއަށް  މިއަދުގެ  ނިންމަވާދެއްވުމަށްފަހު  ގޮތެއް  ކޮމިޓީން  ސާރވިސް  ވިލިމާލެ  މިކަން 

 ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ.   ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަން ކޮމިޓީގެ

ވިދާޅުވީ މޭޔަރ  ގޮތަށް  ޑެޕިއުޓީ  ކުރެވުނު  ފާހަގަ  ޖަލްސާގައިވެސް  އެދުވަހުގެ  ކޮމިޓީންވެސް    4،  ލަސްކުރުމަށް  ކުލިނެގުން  މަހަށް 

ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ  އެގޮތަށް  ކަމަށާއި،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.އިއްތިފާޤުވެފައިވާ  ކަމުގައި  ހުށަހަޅާ  ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް  މޭޔަރ    ވެސް 

އި ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއާއި ގުޅިފައިވާ އިތުކަމެއްވެސް މަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެއީ މާލޭގައި ހުރި ލ ކަލް މާރުކޭޓާ
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އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް   1ހަމަވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މުއްދަތު އަދި    އަށް  31ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ އެގްރީމަންޓް މާރޗް މަހުގެ  

ފެނި  މަށްއެފަރާތްތަކަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާލޭގައި މި ހިންގާ މާރުކޭޓްތަކުގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ލުޔެއް ދިނު

ކުލި   30ދިލެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނެގޭ ކުލީގެ %ވަޑައިގަންނަވާނަމަ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އެ

ނަމަވެސް   އެހެން  އެދިލެއްވިއެވެ.  ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް  އެކަން  ފެނިވަދައިގަންނަވާނަމަ  ކޮށްދިނުމަށް  މަސްދުވަހުގެ   4އަގުހެޔޮ 

 މުއްދަތަކަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މަހުގެ ކުލީގެ ލުޔެއް ލިިބގެންދާ ފަދައިން މާލޭގެ ލ ކަލް މާރުކޭޓް   4ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވިލިމާލޭގެ ފަރާތްތަކަށް  

% ކުލިން  ފަރާތްތަކަށްވެސް  ހިންގާ  މާރުކޭޓް  ވަގުތީ  ދިނުމަށާއި    30އަދި  ލުޔެއް  ކޮށްދިނުމަށްވެސް    1ގެ  އިތުރު  ދުވަސް  އަހަރު 

މިފަދަ ގޮތަކަށް ކުލިން އަގުހެޔޮވެގެން ދިއުން މިއީ އެފަރާތްތަކުންވެސް ވަރަށް އެދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ތާއީދު

 ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވާކަން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 4 ަބއެއް ޭބފުޅުން ހިތްޕުޅުގައި، ވިލިމާލެއަށް  ގެ ވާހަކަތަކަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސްޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ނަޙުލާ  

އެގޮތުން ގެ ލުޔެއްދިނީ ކީއްވެތ  ސުވާލު އުފެދިދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    30މަހުގެ ކުލި މަޢާފްކޮށްދީފައި މާލޭގެ ފަރާތްތަކަށް %

ލ  ވިލިމާލޭ  ކަމަށާއި  މާރުކޭޓްތަކެއް  ލ ކަލް  ހިންގަމުންދާ  މިހާރުއްސުރެންވެސް  ދިޔަ މާލެއަކީ  ހަވާލުކުރެވިގެން  އަލަށް  މާރުކޭޓަކީ  ކަލް 

  ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކުލިނު ގޮތުގައި  ފާހަގަކުރެއްވި  ޒަމީރު  ކޮން    ނަގާކައުންސިލަރ  ވަރަށް   4ލަސްކުރެވުނީ  ނިންމާލުން  ފާހަގަކޮށްލާފައި  ކަން  މަހެއްގެ 

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތަކުގެ ކުއްޔަށް ގެނައި ަބދަލުވެސް ވަރަށް ޮބޑަށް ަބލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައިވެސް    މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

   ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ލިމާލޭ ސަރވިސަސް ކޮމެޓީގެ ަބއްދަލުވުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް، ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލ ކަލް މާރުކޭޓްގެ ގައި ވި  2023ފެުބރުވަރީ    22

ހިމެނޭގޮތަށް   މަސް  ފެްބރުވަރީ  މާރުކޭޓް   4ކުލިނެގުން  ދެ  ހިންގަމުންދާ  މާލޭގައި  އަދި  ހަމަޖެއްސުމަށާއި،  ނުނަގާގޮތަށް  ކުލި  މަހުގެ 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި   01އަދި ދަރުތުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،    ކައުމުގައިވާ ލ ކަލް މާރުކޭޓް

އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި   ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުންގެ ލުޔެއް ދިނުމަށް،    30މަސްދުވަހަށް ކުޔަށް %  4އަދި މާރޗް މަހުން ފެށިގެން  

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް 
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ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް   .4

 )އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.( ނިންމުން.  

ހުށަހެޅިފައިވާ   ޖަލްސާއަށް  މިއަދުގެ  އެގޮތުން  ކަމަށާއި  ފާސްކުރަމުން  މިދަނީ  ބަހާލައިގެން  ަބއިަބޔަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ   3ސެޕްގައިވާ 

ރު ކަންތައްވެސް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅީކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޭޕަ 

 ނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތްދެއްވާ ޝާހިދުގެ އަރިހުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. ފައި

ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަފްސީލު ޕާޕަރ އެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   3ލިމާލޭގައި  ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޭޕަރުގައިވާނީ ވި

އަދި އޭގެ ިބޑް ރޮޖެކްޓްސްތަކުގެ ޑީޓެއިލްސްތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް އިމްޕްލިމަންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ގެންދާނެ އުސޫލުތަކާއި  އަދި އެ ޕް

 ޑޮކިއުމަންޓްސްތައް ހުށަހެޅިފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ހަމަޖައްސާފައިއެވަނީ ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އިންވެސްޓްކޮށްގެން  މަޝްރޫޢުތައް  ަބޖެޓްގައި   މި  މިއިދާރާގެ  ކުރަން  މިމަސައްކަތްތައް 

އެވެ. ފައިސާނެތުމާއި އަދި ަބޖެޓްއިން ފައިސާ ޚަރަދުނުކޮށް މިކަންކޮށްފިނަމަ ަބޖެޓްއަށްވެސް ލުއިތަކެއް ލިިބގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ޅުމާއި، ވިލިމާލޭގައި ތަންކޮޅެއް ކުދި ފުޑް ކިއޮސްކެއް އަދި މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ތިން ކަމަކީ ވިލިމާލެގައި އައުޓްޑ  ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އެ

އަދި މި ތިން ކަންތަކަކީވެސް ކައުންސިލަށް ހެދުމާއި އަދި ވިމަންސް މާރކެޓް އެ ިބލްޑިންގ އެޅުން ކަމުގައި ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ތިން ފ މިއުލޭޓްކުރެވިފައިވާ  މައްޗަށް  ގޮތްތަކެއްގެ  ލިޭބނެ  ހިންގުމަށްޓަކައި ކަންތައްކަ  އާމްދަނީ  ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ވިދާޅުވިއެވެ.  ން 

މީގެ އިތުރުންވެސް މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ލޭންޑް ލޮކޭޝަންތައްވެސް ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހުންނާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ފުރިހަމައަށް ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާދެއްވިއެވެ. ތަފްސީލު ވަރަށް 

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން މިވަނީ ސަރުކާރުން ހިފައްޓާފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ  . ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިއިދާރާގެ 

ކުރާނެތ  އަދި މިކަންކަން ކުރިއަށް  އެގޮތުން ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ފާސްނުކޮށް އޮތުމުން މިކަމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ނޭދެވޭ އަސަރެއް 

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.  ގެންދެ ކުރުމުގައިވެސް  ވިދާނެތ   ަބއްދަލުކުރި  މިކައުންސިލުން  ވިލިމާލޭގައި  ފުރަތަނަވެސް  އެންމެ  މިކަންކަމަކީ 

 ޅުވިއެވެ.އެފަރާތްތަކުން އެދެމުން ދިޔަކަންކަން ކަމުގައި ސައިފް ފާހަގަކުކރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އަދިވެސް ނުވެ އެތީކަމުގައިވެސް ވިދާ

ރ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލައްކަ ދުވަހު ތިެބވިއްޖެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފަހަރަކު އެއްވެސް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް މޭޔަ

 ކުރުން ފޮނުވާނީކަމުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކޭސްަބއި ކޭސް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްވެދާނެކަމުގެ އުއްމީދު އޮތުމުން އެގޮތަށް އަމަލު

 ނޫން ގޮތެއް ނެތްކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ހިތާމަކުރާކަމެއް  އެއީ  ގުދުކުރުން  ގުދުކުރާ  ފައިދޮށަށް  އެފަރާތުގެ  ސިޓީކައުންސިލް  މާލޭ  ސަރުކާރުން  ވިދާޅުވީ  ސައިފް  ކައުންސިލަރ 

އާދޭސްކޮށްގެން ކަންކުރާ އުސޫލުން ކަންކުރުން އެއީ   މިކައުންސިލުންކަމަށާއި، މިއީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ުބނެފައިވާ ގޮތްނޫންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ންވެގެން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ސެޕްގައިވާ ކަންކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އައިގެން ރައްޔިތުން ވަރަށް ޮބޑަށް ޭބނު

ހަމައެފަދައިން ހިމަނާ ކަންތަކަކީވެސް  ތިން  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޖަލްސާއަށް  މިއަދުގެ  އެގޮތުން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަމުގައި  ކަންކަން  ފައިވާ 

އިވާތީ އިއުލާންކޮށްގެން ިބޑް މެދުވެރިކޮށް މިކަން ކަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފަރައްޔިތުން ވަރަށްޮބޑަށް އެދޭ ތިންކަންތައްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ދަންނަވާކަމުގައި  ޝުކުރު  އަށް  ރައްޔިތުންނަށް މޭޔަރ  މިކަން  މިއަހަރު  ކުރެވެމުންދާއިރު  އިއުލާން  މިކަން  އަދި 

 މަސައްކަތް ކުރެވޭނެވަރަށް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށްވެސް އިސްކަންދެއްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރވެސް މިކަން ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލަރ ސައީދާ  

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ިބޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕޭޕަރުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން މަޝްރޫޢު ކަމުގައިވާ ވިލިމާލޭ އައުޓްޑ ރ އެގޮތުން،  

ފުޓްސަލް ކ ޓް، އައުޓްޑ ރ ފުޑް ކިއޮސްކް އަދި ވިމެންސް މާރކެޓް މި ތިން ޕްރޮޖެކްޓް ޕޭޕަރުގައިވާގޮތަށް އިޢުލާންކޮށްގެން ކުރިއަށް 

 އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ   ވ ޓަށް   ރިޔާސަތުންފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،  ގެންދިއުމަށް  

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން

 

މަޝްވަރާކޮށް   .5 އުޞޫލުތަކާއިމެދު  މިންގަނޑުތަކާއި  ގުޅޭ  ކުރުމާއި  ތަޢާރަފް  ސާރވިސް  ބަގީ  ނިންމުން. ވިލިމާލޭގައި     ގޮތެއް 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. (   އިދާރީގޮތުން )  

ރ  މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި މިކަމަށްވާ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރެވެމުންކަން މޭޔަ 

ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ގައި މި މަސައްކަތް ފެށުމުގެ    2023މާރޗް    09ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  

އިތުރަށް   މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އަގުތައް ފާސްކުރުންކަމުގައި ވިދާލުވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަށްވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް ދަނީ އެސް  ތަފްސީލުކޮށްދިނުމަށް އެސް.ޖީގެ އަރިހުން އެދިލެއްވިއެވެ. .ޖީ 

އާއި  ަބގީ  އުފުލާ  މުދާ  ހެދިފައިކަމަށާއި  އުސޫލެއްވެސް  ވަނީ  ގޮތުން  އިދާރީ  މިކަމަށްޓަކައި  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.   ކުރެވެމުންކަން 

ގޮ ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތަކަށް  އެންިބއުލާންސް  އަދި  ަބގީ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ފަސިންޖަރ  ހުރިކަން  ަބގީ  ކުދިން ތަށްވެސް  ސްކޫލް  އަދި 
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އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށްވެސް    2އަހަރުން މަތީގެ ޭބފުޅުނަށް އަދި    65ޔުނިފ މްގައި ތިއްަބވާނަމަ ހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށާއި އަދި  

އުސޫލުގައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ތަފްސީލުކޮށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  އަދި މީގެ އިތުރުންވެސްހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

 ހުށަހަޅާދެއްވާފައެވެ. 

ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ަބގީ ގެ ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ަބގީ ގެނެސް މުވައްޒަފުންނަގާ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށް 

ަބސްތަކެއް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޔަކުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން   ރެޑީވިތަނުން ޓަސްލާފައި ނިންމެވީ މ ޓަރުލީ

މަދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި ކައުންސިލުން މިކަން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށްފައިވަނިކޮށް ރައީސް އިްބރާހީމް މުޙައް

މި ދިމާކ ށް  ކެމްޕެއިންއާއި  ރިޔާސީ  މިކަމައިގެން ޞ ލިހު  ނުަބއްލަވާ  މިކަމަށް  ނަމަވެސް  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ސައިފް  ކަންކުރީކަމުގައި 

ކެއް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ދިއުން ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ވަރަށް އެކަށޭނެ އަގުތަ 

 ވީހާ އަވަހަށް ފަށާ ރައްޔިތުންނަށް އެޚިދުމަތްފެށުމަށް ތާއީދުކުރާކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން

 ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ފެށިގެން ދިއުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރި އިހުސާސެއް ކުރެވޭ ރައްޔިތުން އެދެމުންއައި

ވުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކީ ވަރަށް ކުޑަ އެހާމެ ފަސޭހައިން ކަމެއް އެތައްދުވަހަކަށްފަހު ކާމިޔާުބ

ނަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ އަގެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އާމްދަނީ އެއް ހ ދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރުމުގެ ަބދަލުގައި މިކަން ރައްޔިތުން 

އަދި ދޮރުން ދޮރަށް ހިދުމަތްލިޭބނެ ގޮތްވުންވެސް އެއީ ވަރަށްޮބޑު ފަސޭހައެއްކަން ރާކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުން ކު

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ކައުންސިލަރ ރީހާން ފާހަގަކުރެއްވީ އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިމަނާލުން

 އަދި އެކަމަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އެދޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މަށް ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޕްރައިވެޓް ހަޔާއެއް ކަމުގައިވަނަމަ މިހާރު އިން އަގަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ޮބޑުކޮށްލު

ވެ. ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ަބޖީގެ ސީޓިންގ އަށް ަބލާ ޕްރައިވެޓް ހަޔާ ޮބޑުކުރުން ފެންނަކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެ

ފަސޭހަ އަދި މިއީ އާއްމުގޮތެއްގައި ކުޑަ އަގެއްކަން ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޮބޑުކޮށް ޭބއްވުމަށްފަހު ކުޑަކުރުން އެއީ 

 ކަމެއްކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުޑަކ ށް ފަށާފައި ޮބޑުކުރުން އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށްނުވެދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ން ނަމަވެސް ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މިއަގުތައް ޮބޑުކުރަ 

ގޮތުގައިކަ ކުރާކަމެއްގެ  ގޮތުން  ޚިދުމަތެއްދިނުމުގެ  ކުޑައަގެއްގައި  ރައްޔިތުންނަށް  މިކަމަކީ  އެއީ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމުގައި   ން ނުފެންނަ 

 އަދި މިކައުންސިލަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެއްގޮތަށް ހިންގާ ކައުންސިލެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
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އެކަނި  ނަގައިގެން  ހަޔާރއެއް  ޕްރައިވެޓް  ކަމަށާއި،  ތާއީދުކުރެވޭ  ވާހަކައަށް  ޒަމީރުގެ  ކައުންސިލަރ  ވިދާޅުވީ  ސައިފް  ކައުންސިލަރ 

ސް ހިނގާފައި ދިއުމަށްވުރެން މާ ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ ސަސްޓެއިނަބިލިޓީއަކީވެސް އޮންނަ ދަތުރުކުރުންވެ

 އެއްޗަކަށްވީތީ ނަހުލާ ހުށަހަޅާގޮތަށް ތާއީދުނުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

އިތުރުކުރުމަ  11.7ހުށަހެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ  އެގޮތުން،   މާއްދާ  ވިލިމާލޭ ސާރވިސްކޮމިޓީން ވަނަ  ގަޑިތަށް  "ޕީކް  މާއްދާގައި  އެ  ށާއި 

މާއްދާއަށް  ގުޅޭ  އަގުތަކާއި  އަދި  އިތުރުކުރުމަށާއި،  މިމާއްދާ  ކުރަންވާނެއެވެ."  އިޢުލާން  ދުރާލާ  ފާސްކޮށް  ކައުންސިލުން   ކަނޑައަޅައި 

ރުފިޔާ ނަގާ ގޮތަށް އިސްލާޙު    15ސީޓްގެ ަބގީ    12ދި  ރުފިޔާ އަ  10ސީޓްގެ ަބގީ    6ރުފިޔާ،    6ސީޓްގެ ަބގީ    4އިސްލާޙެއްގެ ގޮތުގައި  

ތްތައް ގެނައުމަށާއި، އަދި ހަމައެއާއި އެކު އިތުރު މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާ

ވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،  ހިލޭ ޚިދުމަތްލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ކުރުމާއި އެކު ހުށަހެޅިފައި

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން

 

ކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއިގުޅޭގޮތުން  ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އޮފީސްތަ  .6

   )އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ( މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

ފޭސް   ފްލ އިން   2ހުޅުމާލެ  މިކައުންސިލް  ކުރުމަށް  ދަތުރު  މުވައްޒަފުން  ކައުންސިލްގެ  ދޭތެރޭ  އާއި  މާލެ  ހިމެނޭހެން  ހުޅުމާލެ  އާއި 

ފާސްކޮށްގެން ވާނީ ދެ ަބހެއް ގެނެސް މިކަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިކަން މޭޔަރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު މިކަން 

ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެސް.ޖީގެ އަރިހުން މޭޔަރ އެދިލެއްވިއެވެ. އެސް.ޖީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިއީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިތުރަށް  

ހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދަތުރު ތަކެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެހެން އޮފީސްތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ކުޑައެއްޗެއް ޚަރަދުކޮށްގެން މި ަބ

 އަދި މިއީ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ރު ކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ދަތު

އެއްސެވިއެވެ. އަދި  ހުއްޓާނީ  މިަބސްތައް  ހުއްޓާ ސަރަހައްދުތަކަށްތ   ަބސްތައް  މިހާރު  ރެންޑަމްކޮށް  ވިދާޅުވީ،  ކައުންސިލަރ ސައިފް 

 ށް އަންނަގަޑީ ގައާއި ނިމޭ ގަޑީޖައި އެކަނިތ  މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނަގާނީ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.  އޮފީހަ

 ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް އުސޫލުފާސްކުރަން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ގޮސް އައިސް  އެގޮތުން، ހުށަހެޅިފައިވާ އުޞޫލަށް އިސްލާޙެއްގެ ގޮތުން "މާލޭ ސިޓީ

އަތުން   ވުމަށް ފީ ނެގުމެއް ނ ންނާނެއެވެ." އަދި ހަމަ އެގޮތަށް "އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަފަރާތްތައްކުގެ



8 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ        
                           

 

ވާ އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަށް،  ފީ ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން." މި ދެ އިސްލާޙާއި އެކު ހުށަހެޅިފައި

 .މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންަބރުންގެ ވ ޓަށް ރިޔާސަތުން

 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.  .7

ވަރަށް  ކައުންސިލަރުންވެސް  ހުރިހާ  ަބއްދަލުވުމަށް  ރައްޔިތުންގެ  ޭބއްވޭ  ފުރަތަނަ  މިއަހަރު  ކުރިން  ނިންމަވާލެއްވުމުގެ  މޭޔަރ 

   ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގެން ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެ ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ. 

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  10:45 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

  ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

 01 އަލްފާޟިލާ އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ 

އުންސިލަރ ކަ  02 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  

 03 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 04 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލަރ

 07 ނާޡިމާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު   ކައުންސިލަރ

 08 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 09 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން  ކައުންސިލަރ

 11 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 12 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ 

 13 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 14 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް (  މެޓާނިޓީ ލީވްކައުންސިލަރ ) 

 02 މުޙައްމަދު އަރީޝްއަލްފާޟިލް  )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ ) ޕެޓާނިޓީ ލީވް ( 

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 މާރޗް 01

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 02 ސުލްތާނާ ޙަމީދުއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ   ސީނިއަރ


