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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    46  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 މާރިޗް  CRJ-04/2022/46 : 30 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:40ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

     10:00 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

 މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    45  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  މާރިޗު  23 .2

 ފާސްކުރުން.ޔައުމިއްޔާ 

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ވްސް އާ ދެމެދު  ޑިސް މ ލްންޑް ، ޑަޗް ޑޮކްލޭފަރާތްކަމުގައިވާކުރާ  ޓީ ޑިވެލޮޕްއި ރާއްޖޭގައި ފްލ ޓިންގ ސިމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ

   ރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ސޮއި ކުވޭ އެމް.އ .ޔޫގައިޤާއިމްކުރެ

 ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .4
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  45ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

 ވަނަ  04  ކައުންސިލްގެ   ސިޓީ  މާލޭއެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމުން    އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

 އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.   ކައުންސިލަރުންގެ  13ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްެބވި    އެޖެންޑާ  ޖަލްސާގެ  އާންމު   ރަސްމީ  ވަނަ  46  ދައުރުގެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    45  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  މާރިޗް     23 .02
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  45  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  23

 ގެންނަން ނެތުމުންއިސްލާހެއް    އެއްވެސް   ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.ރިޔާސަތުން  އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއް މަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ   ޖަލްސާގެ   ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  45  ދައުރުގެ   ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ   ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  މާރިޗް  23

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންކައުންސިލަރުންގެ  13ވަޑައިގެން ތިއްެބވި ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ދެމެދު   އާ   މ ލްޑިވްސް   ޑޮކްލޭންޑްސް   ޑަޗް ،  ފަރާތްކަމުގައިވާ   ޑިވެލޮޕްކުރާ   ސިޓީ   ފްލ ޓިންގ   ރާއްޖޭގައި   ކައުންސިލާއި   ސިޓީ   މާލޭ .  3

 .   ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   ކުރުމާމެދު   ސޮއި   ޔޫގައި . އ  . އެމް   ޤާއިމްކުރެވޭ 

 

 އް ކަމަށާއި އެއީ މައްސަލައެންމެ  މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހުސަހެޅިފައިވަނީ އެތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ  މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާސަ

 ދެމެދު   އާ   މ ލްޑިވްސް  ޑޮކްލޭންޑްސް  ޑަޗް،  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ޑިވެލޮޕްކުރާ  ސިޓީ  ފްލ ޓިންގ  ރާއްޖޭގައި  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލޭ

ކަނިންމު  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  ކުރުމާމެދު  ސޮއި   ޔޫގައި.އ .އެމް  ވޭޤާއިމްކުރެ ވިދާން  މިޅުމަށް  ކައުންސިވިއެވެ.  ލަރުންގެ ކަމުގައި  

ކުރިން ަބއްދަލުކުރަން ތަށްޓަކައި ަބއެއް ކަންކަން ދަންނަވާލަނަން ކަމަށާއި ޑަޗް ޑޮކްލޭންޑްސް ސީ.އީ.އ  މީގެ ތިން ހަތަރު ދުވަސް  މައުލޫމާ

ގެންދިއުމުގެ ކުރިއަށް  މުގެ މަޝްރޫޢެއްއެޅުގ ސިޓީ  އްގައި ފްލ ޓިން ފަޅެ ތޮޅުއަ  ލޭފުޅުންގެ މި ޕްރޮޖެކްޓް މާއި އެޭބޑައިގެންނެވި ކަމަށާވަ

ށް ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭ އްސާކުރެއްވި ކަމަހިގެ ކަންތައްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތް  އިންތިޒާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކައާއި މި މަޝްރޫއު

ދަތިވެފައިވާ ޑަށް ގެދޮރުގެ މައްސަލަ  އަށް ދާ ކަމަށް ވަންޔާ މާލޭ ސިޓިގެ ރައްޔޔިތުންނަކީ އެންމެ ޮބރޫޢެއް ކުރިގައި މިކަހަލަ މަޝްތޮޅުއަ

ފަރާތަ އެއްވެސް  ސޮލިއު ފަރާތްކަމުގައިވާތީ  ހައުސިންގ  ޕްރޮވައިކުން  ކުރަޝަންއެއް  މަސައްކަތް  ސިޓީ ންޔާޑްކޮށްދިނުމުގެ  މާލޭ   
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ދިނުކައުންސިލު އެހީތެރިކަން  އެކަމުގައި  ދެންނެވިން  ވިމަށް  ކަމަށް  މާލޭން  ރައްޔިތުދާޅުވިއެވެ.  ހައްޤުގެ  ހުރި ކޮށް  ގައިންގެ  ދެވެން 

 މާލޭ ރުމާއި މިކަހަލަ ކަންކަމަކީ ތ  އެންޝުއަރ ކުއެފ ޑަަބލް އަގުތަކަށްވޭ  ގު އެއީ ޔުނިޓްތައް ވިއްކާ އަ ޕްރޮޖެކްޓުގައި  ކަމެއްގައި އެ 

 ޓީ ކައުންސިލާއި ޑަޗް ޚިޔާލް ހުށަހެޅީ މާލޭ ސިވާތީ  ށް  ރިކަމަކަހުޤްވެރިކަން  ވާން ޝައުސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަމުގެ ބައިވެރިއަކަށް  

އެކީ  ޑޮކްލޭ ޕްރޮޖެކްންޑްސްއާ  މަސައްކަތްކުރުމަށް    ޓުގެމި  ގޮތުގައި  ހުކައުންސިލުންޕާޓުނާއެއްގެ  ގުޅޭ   އެކަމާ  ކަމަށާއި  ށަހަޅާ 

 ކުރިއަށް ދާނެ ވިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު ވިދާޅުދުނިން ކަމަށްހުށަހަޅާ ދެއްވުމަށް އެއުންސިލަރުންގެ ޚިޔާލަށް  ކަ ޑްރާފްޓެއް  އެމް.އ .ޔޫއެއްގެ

ވިއެވެ. މަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށް ދަންނަވާފައި ކަން ވަރަށް ތައްޔާރީ ވަމުންދާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެޭބފުޅު  އެއީ އިނގޭކަން  

ދެކެ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަ މިއީ ވަރަށް ކުރީންސުރެ   ވިދާޅުވިއެވެ. ހަޤިގަތަކަށް އް ކަމަށްގަތެއް ނުފެންނަ ކަމެވެސް ހަޤީވޭ 

ތް ކޮށްދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އްޤުގައި މަސައްކަ ހަސިލުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެވަންޔާ އެކަމުގެ ަބއިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކައުން

ތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފައިނޭންޝިއަލީ އޮވުމެއް  ަބއިވެރިށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް  ށް ވާނެ ކަމަވޭ ކަމަކަކޮށްދެ

 ރައްޔިތުންނަށް ހައުސިންގ ގެ ވިސްނުމަކީލުއުންސިކަނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.   ުބރައެއް އުފުލަން  ން މާލީން ކައުންސިލުކަމުއެހެން

އެއީ ކަށް ވުން  ންމެ ރަނގަޅަށް ވާ ކަމަޓީއެއް އެނިޭބ އޮޕޮޗުެބންޔާ އެ ލިއްގަމުގައި ވިޔަސް ލި އެމޫދުގަ ވިޔަސް  އެއްޝަންއުސޮލި

ގެ ސިލުކައުންލިއަރެންސް  ލީގަލް ކުގެ  ފްޓުރާ.ޔޫގެ ޑްމި އެމް.އ މެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ންވާ ކަނުން އެންޝުއަރ ކުރަން ޭބކައުންސިލު

މާލީ އުންސިލު ަބއިންޑްވާ ކަންތައްތަކެއް  މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ލީގަލީ ކަރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އިއްޔެ ފޮނުއްވާފައިވާ ކަލީގަލް ފާރމުން  

ން މު އެހެންކަވިއެވެ.  ޅުންނަ ކަމަށް ވިދާވެސް އޭއްވެސް އިމްޕްލިކޭޝަންއެއް ނާތީ ލީގަލީ އެހެންގޮތް ގޮތުންވެސް ނޯންނާން ނޫނީގޮތު

.ޔޫގަ ސޮއި ކުރުމުން ރިއަށް ދާނީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމް.އޯލަފާފުޅެއް ދެއްވީމަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކުއަށް  ލަރުން މިކައުންސި

ށް ދިއުން ކައުންސިލަށް އަދި މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ށް އެހީތެރިކަން ދީ ވިން ވިން އަކަނެއް ފަރާތަން އައެއް ފަރާތު

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

.ޔޫ ކިޔާލާ އެމް.އޯ.ޔޫ ރޭގަ ލިުބމުން މި އެމް.އޯމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މި  އިްބރާޙިލަރ ކައުންސިލަރ  ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސި

ދިރާސާތައް ކަަބއެއް  ކައުމަށާއި  ކޮށްލިން  ކޮމިކަމުގައި  ކޮށްދެންސިލަށް  އޮތީ  އެހީތެރިކަވެން  މޭޔަރމެން  ކަމަށާއި  ެބއްލެވިން  ގެ އްތޯ 

ހާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ     ކަމަށާއިދާ އިވިގެންކުރުމުގެ ވާހަކަ އަޑުގައި ގެ ިބނާއި ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން އަަބދުވެސް މޫދުވާހަކަފުޅުގަ

ހިރާއްޖެއަކީ ވަރަސް  ށް ދިވެހުރި ވާހަކަތައް ޙާއްސަކޮގުޅުންދާ   ވަރަށް ޮބޑަށް ދެކެވޭ ވާހަކައެއް މޫށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކުކަމަރިވެ

ވާނާ ގައުމަކަށް  އޮތް  ތިމާވެއްޓެއް  ހާއްޞަކޮޒުކު  އަޑީގައި    ށްތީ  މޫދު  ކުރުމާއި  ިބނާ  ގެ  މަމޫދުގައި  ޭބއްވުމަކީ ންޒިަބއެއް     ލްތައް 
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ންކަމުން މި ޕްރޮޖެކްޓް  ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެމަށްކައެއްވާހަކަށް ދައްކަމުން ދާ  ރަށް ޮބޑަށް ދިވެހިންނަ ވަ ކަން ތަކުގައި  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރި

ވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް  މާލޭ  މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ ކުރެށާއިކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަމަ ހަޤީގަތަކަށް ވުމަށް  

ޭބގެ ފަރާތުންކޮށްސިޓީ ކައުންސިލު ުބރައެއް ނެތް ކަމަށާއި ޑަޗް ކަންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން  ނުދޭން  އުންސިލަށް މާލީ 

ޓުކުރެވޭނެ އެހީތެރިކަން ފަޅުގައި ފްލޯޓިންގ ތަނެއް ވެގެން އެ އުޅެނީ ސާމްޕަލް އެއް ގެ އަޅާ އެތަން މާކެން ބޭނުންން އެޭބފުޅުކުންފުނި

ދާޅުވިއެވެ. މާލޭ ކެޓް ކުރުން ކަމަށް ވިތަން ދައްކައިދީ މާލޫމާތު ދީ އެށް އެގޭ ތަކުގެ މައުފަޅަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ  ބަހައްޓައި

އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި  އެކު  އެޭބފުޅުން  ކައުންސިލުން  އިރު    ސިޓީ  ކުރާ  ދުނިސޮއި  ފެންވަރުގައިމިއީ  ޓެކްނޮލޮޖީ ޔޭގެ  ޒަމާނީ  އެންމެ    

ޔިތުންނަށް ލޭގެ ރައްމީގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު މާ  ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންވާއިރު  ގ ސިޓީ ކަމަށްން ފްލޯޓި  ޤާއިމްކުރެވޭންކޮށްގެންޭބނު

ށް އެ ޭބފުޅުންނަވެސް  ކުން ަބލާއިރުލަޔަފާރީގެ އެންގަހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިވަރަށް މުތުމަކީ  ދެވޭނެ މެކޭނިޒަމްއެއް އޮ

 ތޯ ކޮށްދެވޭނެ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮަބއިނީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުންހަދަ  .އޯ.ޔޫ އެއް އެމްތެއް ކަމަށާއި  ޭބ ފުރުޞަޓު ކުރުމަށް ލިޮބޑަށް މާކެ

ލަން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ތޯ ަބކޮަބއި ތް މަންފާއަކީތުންނަށް އޭގެން ލިެބން އޮޔިމާލޭގެ ރައްމަށާއި އެ އެމް.އޯ.ޔޫ މި ހަދަނީ ކަބަލަން 

ދޭން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް   ވީހާވެސް ޮބޑަށް ތިލަކޮށް  ލޫމާތުއުޖޮއިންޓު ކުންފުނީގައި މި މަ   ދިވެހިޕެނީގަ ނޫނީޑަޗްކޮން  އަޅުގަނޑުމެން

ކަމަށާއި  ބޭނުން ނުސިޓީ  މާލޭވާ  އެއްާބރުލުން  މިކަން  ނުދީގެން  ުބން  ޭބނުންނުފުރުޞަތު  ނަން  ވީ  ކަމަށް  ދޭން  ވިދާޅުވިއެވެ. ވާ 

މަށާއި ކަ  ން ހުށަހަޅާތާއީދުކުރަޔޫއަށް  .އޯ.ހާރު މި އޮތް އެމްށްވާތީ މިކަ  ދޭންޖެހޭނެ ކަމައެއްާބރުލުން  ކައުންސިލުން ވެހިކަމަކީ މި  ޯބހިޔާ

ރިއުޅެން ގަ ދިއް ނޫން ކަމަށާއި ގެދޮރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި މޫދުކަމެޖެހޭ ލަން އުފުލުންއް މި ކައުންސި ުބރައެއެއީ މާލީ 

މެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވާ ކައްވެސް އުޅުމަކީ އެކަށީގެންއިލާތަނުންފުޅުވާ އާޓީގައި ދިރިއުޅެން ޭބގ ސިންނުންފުޅުވާ ނޫނީ ފްލޯޓި ޭބ

ކަމަށް   ށްދޭން އެދޭމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް  ވެސް ތިލަކޮތު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާލޫމާހާވެސް ޮބޑަށް މި މައުނޑުމެން ވީއަޅުގަ

ށް ވުން ކަމަ ހިންގާ ފަރާތް ފެއިލްޖެކްޓު ނުހިނގުމަކީ  ށާއި މި ޕްރޮޫބލްކުރާ ކަމަ ނގަންޖެހޭ ކަމަށް ގަ ޅުވިއެވެ. މި ޕރޮޖެކްޓު ހިދާވި

 ވިއެވެ. ވިދާޅު

 ސަޢީދާފްލ ޓިން ސިޓީގެ ޚިޔާލަށް ތާއިދުކޮށް އަދި މިޕްލޭންއަކީ މާލެ ސިޓީއަށް ގެނެވޭ ވަރަށް ޮބޑު ތަރައްޤީއެއްކަމަށް ދެކި ކައުންސިލަރ  

 ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އެއްާބރުލުން ދެއްވުމަށް ދެންނެވިއެވެ.  ރަޝާދު
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ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބ ފުރުސަތަކީ ކޮާބކަމަށާއި   މިކަމުން  މޫދުގައި ވިޔަސް އަދި ލޭންޑްގައި ވިޔަސް ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ބޭނުން ވަނީ

ށް ކައުންސިލަރ ކަމަލްގެ އެއްާބރުލުމާއި ފުރިހަމަ ތާއިދް ލިޭބނެކަމެއަދި ރައްޔިތުންގެ ބ ހިޔާވަހިކަމަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި މިކައުންސި

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢަލީ ނަހުލާ

 އުންސިލް ޖަލްސާއިން ނިންމެވި ގޮތް  ކަ 

 މިއަދުގެ  ދެމެދު  އާ  މ ލްޑިވްސް  ޑޮކްލޭންޑްސް  ޑަޗް،  ފަރާތްކަމުގައިވާ  ޑިވެލޮޕްކުރާ  ސިޓީ  ފްލ ޓިންގ   ރާއްޖޭގައި  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  މާލޭ

 މިއަދުގެ   އެއްސެވުމުން  ވ ޓަށް  ރިޔާސަތުން،  ހުށަހެޅުމަށް  ހުށަހެޅުނު  އެދި  ކުރުމަށް  ސޮއި  ޔޫގައި.އ .އެމް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޖަލްސާއަށް

 .ފާސްވިއެވެ މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާޤުން މެންަބރުންގެ ވަޑައިގަތް ަބއިވެރިވެ ސާގައިޖަލް

 

 މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން  .03

 ސޮލިއުޝަނަކަށް  ކޮންމެ  ލިޭބނެ  ހައުސިން  ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ  ފުރުސަތެއްގައި  ކޮންމެ  ލިޭބ  ބޭނުންވަނީ   ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ

.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަމަށް  ކިޔާނެކަމެއް  މަރުހަާބ  ކައުންސިލްއިން  ސިޓީ  ގެދޮރުއެޅުމަކީ  މޫދުގައި   ކިޔުންކަމަށާއި  މަރުހަާބ

 ބަދަލުކުރަން   އެނޫންނަމަ   ޭބއްވިދާނެކަމަށާއި  ގަނޑީގައި  ާބއްވާ  ޖަލްސާ  ރަސްމީ  ކައުންސިލް  މިހާރުވެސް  ރަމަޟާންމަހުގައި

  .ވިދާޅުވިއެވެ މޭޔަރ ަބދަލުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް  ންފުޅުނަމަޭބނު

 

  .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ޝުޖާޢު އިްބރާހީމް ކައުންސިލަރ ޭބއްވުމަށް  ޖަލްސާ ރަސްމީ ކައުންސިލް އިރަށް ޖަހާ 10 ހެދުނު

 

 އެހެން  އިތުރުން  މީގެ  އަދި.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަމުގައި  10:30  ބުދަދުވަހެއްގެ   ކޮންމެ  ޖަލްސާތައް  ރަސްމީ   ކައުންސިލްގެ  ރ ދަމަހުގައި

 ނެތި   ހުޓުމެއް  ގަޑިއިރު  24  ދާނީ  މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ  އޮފީހެއްކަމަށާއި  ނުލެއްޕޭނެ  އަކީ  ކައުންސިލް  ސިޓީ  ހިލާފަށް  އޮފީސްތަކާއި

 ކޮށްދެއްވައި   ްބރ ޑްކާސްޓް  ހިލޭ  ދެއްވަމުން  ހީެބއްތަރު  ޮބޑު  ޓީވީން.ވީ  ގުޅިގެން  މުާބރާތާއި   ޤުރްއާން.  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަމަށް  އަށްކުރި

 ދާކަމަށް   ކުރިޔަށް  މުާބރާތްތައްވެސް  ވަރުގެ  ކުޅި .  ވިދާޅުވިއެވެ  މޭޔަރ  ކަމަށް  ވާނެ  ފެންނަގޮތައް  ޓީވީން  ކިޔެވުން  ކުދިންގެ  ހުރިހައި

 . ވިދާޅުވިއެވެ މޭޔަރ
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 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ނިންމަވާލެއްވިކަންގައި ޖަލްސާ  10:00 މިހާ ހިސާުބން

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 

 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 ނަރީޝް އަޙުމަދު އަލްފާޞިލް ) ޗުއްޓީ( މޭޔަރ ޑެޕިއުޓީ

 02 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ މޭޔަރ 

 02 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 03 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 04 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 05 އައިފާން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝީދު ނިޒްލީ ޢާއިޝަތު ލްފާޟިލާއަ ކައުންސިލަރ

 07 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 08 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 09 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ  ކައުންސިލަރ

 11 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 13 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 15  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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30 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ ) ޗުއްޓީ (  

 04 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022 މާރިޗް 30

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އިރާޝާ އައިޝަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02 މުޤްޞިތު ޒުަބއިރު  އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


