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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގު  60ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ބއުރ
ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން :ކައުންސިލް ި
ބރާއި ތާރީޚް 21 CRJ-04/2022/60 :ޖުލައި 2022
ޖަލްސާގެ ނަން ަ
ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި09:30 :
ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި10:00 :
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް :މޭޔަރ ،ޑރ .މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 .1އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  59ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
 06 .2ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 .3އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 .4އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށްދޭނެ އަގަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 .5ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ.
ވިލިމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަންގެ ގޮޅިއަކަށް ނަގާ ކުލި  ( 700ހަތް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 .6މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.
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 .1އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
ބވީ  12ކައުންސިލަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް
މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ ތިއް ެ
އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.
ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން އެޖެންޑާ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.
.02

 06ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  59ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  59ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
 06ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން
ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  59ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
 06ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.
ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއް ެ
 03މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އުފެއްދުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އުފެއްދުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި މިކަމާމެދު މައުލޫމާތު އަރުއްވަމުން ވިދާޅުވީ
ބއް އުފެއްދުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި
މި ދައުރުގެ ކުރީ ކޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސޝަލް ކުލަ ެ
ބ
ބތަކެއް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ކުލަ ު
ބތަކަކީ އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކުގައިވެސް ހުންނަ ކުލަ ު
މުވައްޒަފުންގެ ކުލަ ު
ބޑަށް މާނަކުރެވެނީ ކުޅިވަރު
ބ ޮ
ބހޭ އިދާރާއަށް ކުލަ ު
ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުމުން ރެޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި މިކަމާ ެ
ބޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހުނު ކަމަށާއި އެކިކަހަލަ ލިޔެކިޔުންތައް
ބއް ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިކަމުގައި ވަރަށް ޮ
ކުޅެން އުޅޭ ކުލަ ެ
ބއިވެރިވެވޭ ސޝަލް
ހުށަހަޅައިގެންވެސް ރެޖިސްޓްރީވެފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނީ މުވައްޒަފުން ަ
ބއް ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގައި ދަތިތައް ދިމާވުމުން
އެކިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ އިޖްތިމާއީ ކުލަ ެ
ބފުޅުންގެ މަޝްވަރާއިން އިނގުނީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން އުޅެފިކަމުގައިވަނީނަމަ ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދާނެ
އެ ޭ
ބދަލުކޮށް ޖަމްމްއިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި
ބދަލު ނައިސް މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ަ
ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ މަޤްޞަދުތަކަށް ަ
ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ނަމަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ދެންނެވިއެވެ.
ބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ވާނީ އެސސިއޭޝަނެއް ގޮތުގައި
ލި ު
ފާސްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
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ބނުންކޮށްގެން މާސިކަ ޖަމްއިއްޔާ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް
ބރިވިއޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ވާ އަކުރުތައް ޭ
އެ ް
ވިދާޅުވިއެވެ .މި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހެޅުމަށާއި ޖަލްއިއްޔާގެ
ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މާސިކަ ޖަމްއިއްޔާ ކިޔުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ،ރިޔާސަތުން ވޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  13މެން ަ
ަ
 .04ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށްދޭނެ އަގަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް .ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އޮންލައިންކޮށް ޖޮއިންކޮށް އިންނެވުމާއެކު ޑެޕިއުޓީ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން
ކޮމެޓީގައި ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތައް ހިއްޞާކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަރީޝް ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގެއް ކަމުގައި ކުނި އުކާލުމަށް ނަގާ
ފަންސާސް ( )50/-ރުފިޔާ އާއެކު މަހަކު އެއްހާސް ފަންސާސް ( )1050/-ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް ކޮމެޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް
ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކޮމެޓީން ދިރާސާކުރައްވާ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް ވަނީ މަސައްކަތް ނިމި ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައިކަމަށާއި އެހެންކަމުން
ބދާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން
ބހައްޓައިފިކަމުގައިވަނީނަމަ އެތަނަށް ގެއްލުންތަކެއްވެސް ލި ި
އެތަން މާގިނަ ދުވަހު ވިޔަފާރި ކުރަން ނުދީ ަ
ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ކުއްޔަށްދޭނެ އަގެއް ފާސްކޮށް ކުއްޔަށްދޭން ހުޅުވާލުމަކީ މުޙިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކައުންސިލަރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ލކަލް މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ދޫކުރާއިރު ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް
އިސްކަންދޭގޮތަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލަން ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޭނީ މިހާރުވެސް އަމަލުކުރަމުންދާ ލކަލް މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޭ
އުޞޫލާއެއްގޮތަށްކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަލާލާފައިވާ ކޮމެޓީއަށް ފެންނަނަމަ މާކުސްދިނުމުގައި ވިލިމާލޭ
ބ ގޮތަށް އުޞޫލް އެކުލަވާލެވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރަށްވެހިންނަށް އިތުރު މާކްސްއެއް ލި ޭ
އެހެންކަމުން ،ވިލިމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ލކަލް މާރުކޭޓް ކުއްޔަށް ދޭނެ އަގެއް ކަމުގައި ކުނި އުކާލުމަށް ނަގާ ފަންސާސް ( )50/-ރުފިޔާ
އާއެކު މަހަކު އެއްހާސް ފަންސާސް ( ( 1050/-ރުފިޔާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ،ރިޔާސަތުން ވޓަށް
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެން ަ
އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަ
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 .05ވިލިމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑަންގެ ގޮޅިއަކަށް ނަގާ ކުލި  ( 700ހަތް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށް ކުޑަ ކުރުމަށް ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން.
މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދާއީރާގެ ކައުންސިލަރ އެހެންނަމަވެސް ކައުންސިލަރ ވަޑައިގެންނެއްނަމަވެސް އެޖެންޑާ ފާސްވެފައިވަނީ
ބހުސަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވެވިއެވެ.
މި މައްސަލާއިގެން ކުރިއަށްދާންކަމުން ަ
ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ކޮމިއުނިޓީ ގާޑެންއިން މިހާރު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ  1000ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުން މިހާރު
ދިމާވެފައިވާ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިތަނުން ނެގޭ ފައިސާ އަދަދު ކުޑަކުރުމަށް އެދެމުންދާތީ މިހާރު ނެގޭ ކުލި މަހަކު  500ރުފިޔާއަށް
ކުޑަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ގާޑެންއެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކަން އެއީ ވަރަށް
ބޔަކަށް ޢާއްމުދަނީ
ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ރީތިކޮށް ހިނގައިގެން ދާތަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެަ .
ބފުޅުންނަށް ކައުންސިލަށް ވެވެން އޮތް
ބނެ ގޮތަކަށް އެ ވިއްކައިގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ޭ
ލި ޭ
އެހީތެރިކަމެއް ވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެޖެންޑާގައި  700ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން ،ވިލިމާލޭގެ ކޮމިއުނިޓީ
ގާޑަންގެ ގޮޅިއަކަށް ނަގާ ކުލި މަހަކު  ( 500/-ފަސް ސަތޭކަ ) ރުފިޔާއަށް ކުޑަ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ،ރިޔާސަތުން
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެން ަ
ވޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ަ

ބން  10:00ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.
މިހާ ހިސާ ު
ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން
#

މަޤާމް

ނަން

 01ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މޭޔަރ

 02އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް

ކައުންސިލަރ

 04އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު

ކައުންސިލަރ

 05އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް

ކައުންސިލަރ

 06އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

ކައުންސިލަރ

 07އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ރަޝާދު

ކައުންސިލަރ
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 08އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

ކައުންސިލަރ

 09އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް

ކައުންސިލަރ

ބދުﷲ ނާޞިރު
 10އަލްފާޟިލް ޢަ ް

ކައުންސިލަރ

ބރާހީމް މުޙައްމަދު
 11އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ

ބކުރު
ބ ަ
ބރާހީމް އަ ޫ
 12އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ

 13އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް

ކައުންސިލަރ

 14އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން

ކައުންސިލަރ

ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.
 01އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް

ކައުންސިލަރ ( ސަލާމް )

 02އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ

ކައުންސިލަރ ( ސަލާމް )

 03އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޟަމީރު

ކައުންސިލަރ ( އަހަރީ ޗުއްޓީ )

ބރާހީމް މުޙައްމަދު
 04އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ ( ސަލާމް )

 05އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ

ކައުންސިލަރ ( އަހަރީ ޗުއްޓީ )

ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން
#

ނަން

މަޤާމް

01

ބ ޖަލީލް
އަލްފާޟިލް މުޖުތަ ާ

ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް

ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ
#

ނަން

މަޤާމް

01

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ

އެސސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ
 21ޖުލައި 2022

ކައުންސިލް ބިއުރ

1622

3016612

secretariat@malecity.gov.mv

