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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    92  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

 2023 މާރޗް CRJ-04/202023/92 : 08 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް
 9:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
    10:05 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ  

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    91ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  މާރޗް   01 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 
 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.    އިދާރީ ގޮތުން  .3

މާމެދު އަމަލު  ޕޭ ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ހުއްޓިފައިވާ ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އެޓެންޑެންސް އެލަވެންސް ދިނު
   ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.  .4

 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .  1

 ނުވަތަ   އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް   ގުޅިގެން  އެޖެންޑާއާ   ޖަލްސާގެ  އާންމު ރަސްމީ  ވަނަ  92  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  92  ގެދައުރު  ވަނަ  04

 . ފާސްކުރެވުނެވެ އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ
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ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    91  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  މާރޗް      01.  2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   ވަނަ 91ވަނަ ދައުރުގެ    04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2023  މާރޗް   01

 01ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން  

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    91ވަނަ ދައުރުގެ    04ވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  ވަނަ ދުވަހު ޭބއް  2023  މާރޗް

 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ އެޓެންޑެންސް އެލަވެންސް ދިނުމާމެދު އަމަލު  ޕޭ ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަންދެން ހުއްޓިފައިވާ   .3
   ( ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   )ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. 

މި   ވިދާޅުވީ  މޭޔަރ  މަސައްކަތްތައްވެސްމައްސަލަރިޔާސަތުން  ކުރެވުނު  މިއިދާރާއިން  ގޮތާއި  ހިނގާފައިވާ  ކަން  އެސް.ޖީ   އިގައި 

  ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވިއެވެ. 

އެސް.ޖީ ވިދާޅުވީ، މިކަމަކީ މި ދައުރުގެ ޖައުންސިލް އިސްވެ ތިއްަބވައިގެން ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި މިކަން ޖަލްސާއިން 

އެސް.ޖީ ވިދާޅުވީ މިކަމާއި ގަކުރެއްވިއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓްގައި ހިމަނާ މިހާރު ފާސްވެފައިވަނީ އެ ަބޖެޓްކަން ފާހަ  2023ނިންމަވާ  

. ގުޅިގެން ޕޭ ކޮމިޝަންއަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައިކަމަށާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށްވެސް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވިފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

މިއާއި ގުޅިގެން  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އަދި އެގޮތުން ޕޭ ކޮމިޝަން އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައިވެސް އިންނަވަނީ އެއް ޭބފުޅެއްކަން

ޖޫން ގައި ޕޭކޮމިޝަންއިން މިއިދާރާއަށް ޖަވާުބ ފޮނުވާފައިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލު   26އެފަރާތުން   

ކަން ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އަންގާފައިވާކަން ގެންނަމުންދާ ވާހަކައާއި އެކި އެކި އިދާރާގެ ކަންކަން އެއްހަމައަކުން ކުރަމުންދާތީ މިފަދަ ކަން

 އެ ސިޓީގައި އެފަރާތުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ގޮތުން އިތުރަށް ވާހަގަދައްކަން ބޭނުންވާކަން   އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންޮބޑުވުމާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ތައް މިކަމުގައި އުޅޭތީ މިކަމާއި ގުޅޭ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަން ކުރެވެން އަންނަނީ ޕޭ ސްޓްރަކްޗަރގެ ދަށުން ކަމަށާއި މިކަމަށް ސިވިލް ސާރވިސް  

ގެ މުއައްސަސާ ތަކުގައި ތިއްަބވާ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަތައް ހާމަކުރަން މުވައްޒަފުނަށް މިކަން ކުރިމަތިވަނީ ކީއްވެތ  އަދި އެގޮތުން ސަރުކާރު 
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ކުގެ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެފަރާތްތަކަށް ޭބނުން މުސާރައެއް ނެގޭނެ އުސޫލެއްވެސް އޮތްކަން ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލްތަ 

ކަން ކުރެވެން އޮތް ގޮތަކަށް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ާބރު ކެނޑެމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މި

 ދޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ އެންމެން އެއްހަމައެއްގައި ދާންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށާއި  

 ހުރިހާ އެލަވަންސްއެއް ދޭން ޖެހޭނެކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޒަފުންނަކީވެސް ވަރަށް ުބރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާަބއެއް ކަމަށާއި ސިވިލް ކައުންސިލަރ ޒަމީރު ފާހަގަކުރެއްވީ، މިއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައް

ދީގެންކަން  އެއްާބރުލުން  ޕޭކޮމިޝަންގެ  އަންނަނީ  ގެނެވެން  ަބދަލެއް  ކަހަލަ  އެއްވެސް  މުސާރައަށް  މުވައްޒަފުންގެ  ސާރވިސް 

ނެ އެއްވެސް ޤާނޫނެއް ހުރަސްނާޅާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް މިފައިސާ ަބޖެޓްގައިކަނޑައެޅި މިފައިސާ ނުދެވޭ

އަދި ހަމައެއާއި އެކު   އަދި އެފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު ހުރަސް ނާޅާނަމަ މިކަން ނުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ތަކުރާރުކޮށް މި އެލަވަންސް  އިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  އިސްތިސްނާވާކަމުގަ  އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ދިނުމުގައިސިޓީކައުންސިލްތައް  

 ދިނުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. 

ހުއްދައެއް  އެދިފައިވީނަމަވެސް  މިކަން ކުރުމުގެ  ގޮތުގައި، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަން ކުރުމަށް ދެފަހަރު  މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި 

 ވެ. ނުދިނުމުން އެކަން ނުފެށިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ

ނުގެނައުމަށް  ަބދަލެއް  އެއްވެސް  އޮނިގަނޑަށް  މުސާރައިގެ  ވާގޮތުން  ސާރކިއުލާގައި  ނެރެފައިވާ  ފާހަގަކުރެއްވީ  އެސް.ޖީ 

އެސް.  ބޭނުންވަނީކަމުގައި  ހުއްދައެއް  އެފަރާތުގެ  އޮތުމުން  ަބޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް  ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ޖީ ަބޔާންކުރައްވާފައިވާކަން 

 ވިއެވެ. ފާހަގަކުރެއް

ފިނޭންސް  އެގޮތުން  ތަކުރާުުކުރެއްވިއެވެ.  ނުކުރާކަން  މަނާ  މިކަން  ޤަވާއިދަކުން  ޤާނޫނަކުން  މިކަން  ވިދާޅުވީ  ޒަމީރު  ކައުންސިލަރ 

  މިނިސްޓްރަރުގެ ފައިުބޑައްވެއްޓި އެފަރާތުގެ ަބހެއް ހ ދަން އިތުރަށް ނުޖެހޭނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވީ މިކަން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން މިކަމުގައި ދިމާވެދާނެ ކަމަކަށް

 ލިޔެގެން މިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމުގައި ފާހަގަކކުރެއްވިއެވެ. 
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ން ޖަވާެބއް މިއަށް ގެނެވޭތ  ަބލާ ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް މިކަން ގެނައުމަށް މިއަދު މި ަބހުސް ކުރެވުނު ގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ވަގި  ޖަލްސާގައި  ހަފްތާގެ  އަންނަ  ކުރުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  އިތުރަށް  މިކަމަށް  އަސި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ރިޔާސަތުން  ފެންނަކަމުގައި 

 ވިއެވެ. ގޮތްތަކެއް ނިންމާނީކަމުގައިވެސް ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރެއް

  ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:05 މިހާ ހިސާުބން

 އިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ބަ 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01  އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް ( މެޓާނިޓީ ލީވްކައުންސިލަރ )

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް  ކައުންސިލަރ )ޕެޓާނިޓީ ލީވް( 

 04 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް މުޙައްމަދު  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު  )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި(އުންސިލަރ ކަ

 06   ޔުމްނާ އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

  ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ 

)އޮންލައިން( ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ  01 އަލްފާޟިލާ އަޙުމަދު ނަރީޝް 

 02 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 03 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް  ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު  ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ   ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން  ކައުންސިލަރ

 08 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 09 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަްބދު ކައުންސިލަރ 

)އޮންލައިން( ކައުންސިލަރ   10 ޢަލީ  ނަހުލާ އަލްފާޟިލާ 

 12 އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަޫބަބކުރު ކައުންސިލަރ
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 07 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް  ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

 
 2023 މާރޗް 08

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 02 ސުލްތާނާ ޙަމީދުއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ   ސީނިއަރ


