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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ    
 ދިވެހިރާއްޖެ.   މާލެ،     

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ  ވަނަ    56  ދައުރުގު   ވަނަ   04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލް ިބއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022  ޖޫން CRJ-04/2022/56 : 15 ޖަލްސާގެ ނަންަބރާއި ތާރީޚް

 09:30ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

     10:15 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  އަޙުމަދު ނަރީޝް މޭޔަރ، ޑެޕިއުޓީ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ  

 . ފާސްކުރުން   އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    55  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2022  ޖޫން  08 .2

 ފާސްކުރުން.ޔައުމިއްޔާ 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .3

ހޮވިފައިވާ   ުބރުގައި  ފުރަތަމަ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ސެކްޝަނާ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ިބޒްނަސް  )ހ( 
ގޮތެ އަށް  ޓަރމްސް  އެގްރިމެންޓް  ހިއްޞާކޮށް  ކައުންސިލަރުންނާ  ތަފްޞީލް  ކުރުމުގެ  އެގްރިމެންޓް  އެއްކޮށް  އް  ފަރާތްތަކާ 

 ނިންމުން. 
ލިިބފައިވާ    ުބރުގައި  ދެވަނަ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން   ސެކްޝަނާ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ިބޒްނަސް)ށ(  

 ޕްރޮޕ ޒަލްތަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .4

ަބދަލުތަކާ މެދު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި  ރެޖިސް  ކޮމްޕެނީ  އޮތ ރިޓީ  ލ ކަލް  ސިޓީ  މާލޭ ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ  ޓްރީ 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   .5
ވިލިމާލޭ   ލިެބމުންދާތީ  ތަކުރާރުކޮށް  ޝަކުވާ  ކަމުގެ  ނުދާ  ލިެބމުން  ރައްޔިތުންނަށް  ޚިދުމަތް  ފާޚާނާގެ  ޕަްބލިކް  ވިލިމާލޭގައި 

ރައްޔިތުންނަށް   031ނަންަބރު ފާޚާނާ ަބރި (، ބްލޮކް    06އިރުމަތީ ފަރާތު މާލެ ހިނގުމާއި އިންވެގެން ހުރި ފާޚާނާ ަބރި ) 
 ށް ކައުންސިލުގެ ޚަރަދުގައި ހެދުމާމެދު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ފެންވަރަ

 .  ދަންނަވާލުން   ވާހަކަތައް   ބޭނުންވާ   ދަންނަވާލަން   މޭޔަރ  .6
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 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.  .01

މޭޔަރ އަދި އެއް ކައުންސިލަރއަކު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރަށުން ޭބރުގައި އުޅުއްވާ ކަމަށް   ކައުންސިލަރުން ހާޒިރުވެ އެަބތިއްެބވި.  15

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލައި އިދާރީ ގޮތުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް އެަބއިން ކަމަށާއި އެއީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުން ޖު

ޭބއްވުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެޖެންޑާއަށް އިތުރު ކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ވަނަ ދުވަހު    17މަހުގެ  

 އަދި އެޖެންޑާއަށް އެހެން އިސްލާހެއް ގެންނަން ޭބނުންފުޅުނަމަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.  ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން  ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  56ވަނަ ދައުރުގެ    04މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  

  އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.

ރަމީޒް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ވިލިމާލޭގައި ފާޚާނަާބރި ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ ޢާދަމް  

އަހަރު ކުރިން ދީފައިވާ ތަނެއް ކަމަށާއި އެޭބފުޅުން އެ   11ހެދުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ ފާޚާނާ ަބރިއަކީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ަބޔަކަށް މީގެ  

ތީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ވާނީ އެ މީހުންނަށް ނ ޓިސް ދީފައި ކަމަށާއި ނ ޓިސް ހަމަވާ މުއްދަތަކީ މި ޚިދުމަތް ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާ

ގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި މައްސަލައަށް ވާހަކަދެއްކޭނީ އޭގެ ފަހުން ކަމަށާއި އެ ޖެންޑާގެ އެ އައިޓަމް  10އަންނަ މަހު 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  އުނިކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް

ފައިނޭންޝިއަލް  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ހުށަހަޅުއްވާފައި  މައްސަލަވާނީ  މި  ހަފްތާގައިވެސް  މިދިޔަ  ވިދާޅުވީ  ޢަލީ  ނަހުލާ  ކައުންސިލަރ 

ހުރި ވާހަކަ އިމްޕިލިކޭޝަންއެއް އޮތް މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެޖެންޑާ ކުރެވިގެން ގެނައުމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަން  

އެހެންނަމަވެސް  މައްސަލަކަމަށާއި  އެއް  މައްސަލައެއީ  ނުކުރާ  އެކަން  ފަރާތުން  ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އެތަން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް    އެަބހުރި 

މަ މި  އެޖެންޑާގައި  ކަމަށާއި  ފޮނުވީ  ކުރުމަށް  އެޖެންޑާ  ހުރުމާއެކު  އެހެންކަންކަން  ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ހުރި  ގޮތުން  އްސަލަ މިކަމާގުޅޭ 

ކަމަށާއި   ކަމެއްގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ  ހުރި  ކަންޮބޑުވުން  ރައްޔިތުންގެ  ހައިޞިއްޔަތުން  ކައުންސިލަރގެ  ދާއިރާގެ  އެހެންކަމުން 

ވަވާ ާބއްމަޝްވަރާކުރަން ބޭނުންވާ ހާލަތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވެންވާނެ ކަމަށާއި މި މައްސަލަ އެޖެންޑާގައި މިކަން ހަމަހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  

  ވިދާޅުވިއެވެ.  ދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ 
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ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ހުށަހަޅުއްވާ   އެޖެންޑާއަށް އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާއި  ރިޔާސަތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވީ

ފާސްކުރުމަށް އެޖެންޑާ  އެއްގޮތަށް  އިސްލާހާ  ކުރެއްވި  ތާއީދު  ޟަމީރު  އަޙުމަދު  ދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ  ވ ޓް  ޭބފުޅުން  ފެންނަ   

ތިއްެބވި  އެދިވަޑައިގަތެވެ.   ތެރެއިން    15ވަޑައިގެން  ފާސްވެއްޖެކަމަށް   14ކައުންސިލަރުންގެ  އަޤްލަިބއްޔަތުން  ކައުންސިލަރުންގެ 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ    55  ވަނަ ދައުރުގެ   04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    2202  ޖޫން   08 .02

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

  ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  55  ދައުރުގެ  ވަނަ  04  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖޫން  0108

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

ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު  ރަސްމީ  ވަނަ  55  ދައުރުގެ  ވަނަ  04 ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  މާލޭ  ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ވަނަ  2022  ޖޫން  08

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްެބވި  ކައުންސިލަރުންގެ ލެއްވުމުން ހުޅުވާ ށްފާސްކުރުމަ

  ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   އަކާއި   ތާރީޙް   ބާއްވާނެ   ބައްދަލުވުން   އާންމު   ރައްޔިތުންގެ   ހަމަޖެހިފައިވާ   ބޭއްވުމަށް   މަހުގައި   ޖުލައި .  3

 . ނިންމުން 

ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް   17ޖުލައި މަހުގެ ާބއްވާ ރައްޔިތުންގެ ަބއްދަލުވުން ޖުލައި މަހުގެ  

ބަންދަށް ފަހު ލިެބނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއް އީދު  ކަމަށާއި އަނެއްކާވެސް ސައްބީސް  ނިންމުމަށް މަޝްވަރާއަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ދަތެއް 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ލިެބނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމަށާއި މި ބަލަނީ ލޮނުޒިޔާރަތް ޕާކުގައި ޭބއްވުމަށް ކަމަށް ބަންދައް ދާނެ ކަމަށާއި އެ ދޭތެރޭ 

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިއުތިރާޒް ކުރައްވާ ވަނަ ދުވަހަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ ކަ  17ލިުބނު ފުރުޞަތުގައު ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއު   

ޖުލައި   ނެތުމުން  ދެއްވުމަށް   17ޭބފުޅަކު  ވ ޓް  ޭބފުޅުން  ކުރައްވާ  ތާޢީދު  ގޮތަށް  ާބއްވާ  ަބއްދަލުކުރުން  ރައްޔިތުންނާ  ދުވަހު  ވަނަ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.   14އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

  ފަރާތްތަކާ   ހޮވިފައިވާ   ބުރުގައި   ފުރަތަމަ   ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ   ގެންދާ   ކުރިއަށް   ހަވާލުކޮށްގެން   ސެކްޝަނާ   ޑިވެލޮޕްމެންޓް   ބިޒްނަސް (  ހ ).  4

 .ނިންމުން   ގޮތެއް   އަށް   ޓަރމްސް   އެގްރިމެންޓް   ހިއްޞާކޮށް  ންސިލަރުންނާ ކައު   ތަފްޞީލް   ކުރުމުގެ   އެގްރިމެންޓް   އެއްކޮށް 
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  ޕްރޮޕ ޒަލްތަކާ   ލިބިފައިވާ   ބުރުގައި   ދެވަނަ   ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ   ގެންދާ   ކުރިއަށް   ހަވާލުކޮށްގެން   ސެކްޝަނާ   ޑިވެލޮޕްމެންޓް   ބިޒްނަސް (  ށ )

 . ނިންމުން ގޮތެއް   މެދު 

 އެއްކޮށް   ފަރާތްތަކާ  އިވާހޮވިފަ  ުބރުގައި  ފުރަތަމަ  ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ހަވާލުކޮށްގެން  ސެކްޝަނާ  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ިބޒްނަސް

ަބހުސަށް   ތަފްޞީލް  ކުރުމުގެ  އެގްރިމެންޓް މިކަމަށް  އެހެންކަމުން  ކަމަށާއި  ހުންނާނެ  ތަކުގައި  ޓެބްލެޓް  ކައުންސިލަރުންގެ  މިހާރު 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ގައިވާ )ހ( )ށ( ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން   4ފާތިމަތް ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމް ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ ނަންަބރު  ކައުންސިލަރ  

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ އިްބރާޙިމް ޝުޖާއު ތާޢީދު ކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަިބއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް   12އެހެންކަމުން މި ހުށަހެޅުމާ އެއްގޮތަށް ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން  

 ކައުންސިލަރުން ތިއްެބވިއެވެ.  03ވ ޓް ދޭން ބޭނުންވާ 

  މަޝްވަރާކޮށް   މެދުގައި   ކައުންސިލަރުންގެ   މެދު   ބަދަލުތަކާ   ގެންނަންޖެހޭ   ކުރުމަށްޓަކައި   ރެޖިސްޓްރީ   ކޮމްޕެނީ   އޮތ ރިޓީ   ލ ކަލް   ސިޓީ   މާލޭ   .5

 . ނިންމުން  ގޮތެއް 

ކަމަށާއި މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ަބދަލު   ވިޔަވަތި ކޮންފަރެންސްގެ ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އުޞޫލަށް ަބދަލު ގެންނަވާފައިވާ

ރެއިން ތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ހަނި ފުރުޞަތުތަކެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ ބ ޑަށް ކައުންސިލަރުންގެ ތެ

 ކައުންސިލުން ޭބރުން ބ ޑް މެންަބރެއް ލުން ލެއްވެނީ އެންމެ ޭބފުޅެއް ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ އެމް.ޑީއަކާ އެކު ދެން އޮންނަނީ މިނިވަންކޮށް

 ނަމަ ކަމަށާއި އިތުރު ކުރަން ބޭނުންނަމަ ހަމަ މިގޮތަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ކައުންސިލަކާ އެކީ ކުންފުންޏެއް ހަދާކަމަށް ވަނީ

ގޮތަށް   ލެވޭ  ބ ޑަށް  މެންަބރެއް  ކައުންއެކައުންސިލަކުން  ވިދާޅުވިއެވެ.  ކަމަށް  ގޮތުގައި އޮންނަ  ކަންކަން  ގެންދާނެ  ކުރިއަށް  ސިލުން 

ދެވިދާނެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މާލޭ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެން

ކަންތައްތަކަށްވުރެ   ގެންދެވިދާނެ  ކުރިއަށް  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ކައުންސިލްގައި  ހަނިކޮށްފައިވާ ސިޓީ  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ދާއިރާ  އެ  ޮބޑަށް 

 ދާއިރާތަކެއް ކަމަށާއި އެހެނިހެން ރަށްރަށް އޭގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިވެފައި އޮތް ކަމަށް ވިޔަސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދަތިތަކެއް 

 މިނިސްޓްރީން މި ގެނައި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިމަތި ކޮށް ހަނިފުރުޞަތު ތަކެއް އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިކޮނޮމިކް

 ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުންފުނި ރެޖިސްޓަރކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާއަށް އެދޭ 

 ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ކަމަށާއި މާލޭ ސިޓީ  ކުރައްވާ  ކަމަށްޓަކައިވެސް ހަމްދު  އިްބރާޙިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މިވަރު ވީ  ކައުންސިލަރ  ލިުބނު ފުރުޞަތުގައި 

ން ކައުންސިލަށް ދިވެރި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލު

އުއްމީދާއެއްކޮށް ލ ކަލް އޮތ ރިޓީ ކޮންޕެނީ އުފައްދައިގެން ކައުންސިލްތަކަށް އާއްމުދަނީ އިތުރު ކުރެވޭނެ ހަރަކާތްތައް ހިންގޭނެ   ވަރަށް

ން ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިއްާބ ހާއްސަކޮށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީދާ އަތް ބޭނުން ވަރަށް ޮބޑަށް ފ ރައިގެން ކައުންސިލުން އުފައްދަ

ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުށަ ކަމަށް  މަޑުޖެހިފައިވާ  ދިޔައިރު  ވޭތުވެގެން  އަހަރު  އެއް  ކުންފުނި  މާލޭ ސިޓީ ހެޅި  ޮބޑަށް  ވަރަށް  އުޞޫލުގައި  މި 

ންތަން ކައުންސިލަށް ހަނިކޮށްފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމް ދޭ ތަ

ރެއަށް އަކީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށާއި އެހެން ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެމާލެ

ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެގެން   ޚިދުމަތްތައް  ދޭ  ކައުންސިލަށް  ލިޭބ  ޢާއްމްދަނީ  ކައުންސިލަށް  މަޤްޞަދަކީ  ނޫންކަމަށާއި  ކުރާން  އެކަން 

މާލޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި ކުންފުނިތަކަށް ޔިތުންނަށް ފ ރުކޮށްދީ ފުރުޞަތުތައް ހ ދުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައް

 ކުރުމަށްކުރެވޭނީ މި ާބވަތުގެ ކަންކަންކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ ގޮތްތައް ބަންދު

 ހަދާފައިވާ ޤަވާއިދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ޚިދުމަތްދިނުމަ ރައްޔިތުންނަށް  ހ ދައިގެން  އާމްދަނީ  މާލެއިން  ފ ރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތްތައް  ދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ށް މާލޭގެ 

ލަރ ސިމަސައްކަތް ކުރާތާ އެއް އަހަރަށް ވުރެ  ގިނަ ދުވަސްވެގެން ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް އެކުންފުނި އުފެއްދޭގޮތް ވެފައިނުވާ ކަމުގައި ކައުން

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ވާހަކަދެއްކެވި މިހާރު ޤަވާއިދެއް ނިކުމެގެން އައި އިރުގައި  މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  

ކީ ޕ ޓެއް ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްމެ ޮބޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެއް ކަމަވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ކަމުގައި  

ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.  ޤަވާއިދުގައި    ނުވަތަ ބަނދަރެއްގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތެއް ކަމުގައި  އަދި އެހެން ފެންނަން ނެތް 

ވެ. ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ ކަމުގައި ޤަވާއިދުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެ  10000ނަމެއްގައި މިކަން ކުރި ނަމަވެސް  

ހޮސްޕިޓަލް އިތުރަށް  މާލޭގައި  ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން  ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ  ތަންތަން،  އަދި  ދޭ  ތައުލީމް  ކިލިނިކް،   ،

 ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއިއެކު ޤަވާއިދުގައި ދަނޑުވެރިކަންގެސްޓްހައުސް ނުވަތަ އެއާޕ ޓު ހިންގަން ބޭނުންނުވާ

 ކުރާނެ ގޮތާއި، މަސް ޕްރޮސެސް ކުރާނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމުގައިވެސް ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ޤަވާއިދުގައި ސިޓީ

އިވާ ވާފަކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި މި ޤަވާއިދުގައިމިވަނީ ރަށެއް ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެކުލަ

 ޤަވާއިދެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.  
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ފް މާލޭގައި މިވާ ަބނދަރުތައް ހިންގުމުގައި ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައި

މެ އޮފީސް  ރައީސް  ހަވާލުވުމަށްޓަކައި  ބަނދަރާ  މިހާރުވެސް  ގެންދަމުންދާތީ ވިދާޅުވިއެވެ.  ވާހަކަދައްކަމުން  އެމް.ޕީ.އެލްއާ  ދުވެރިކޮށް 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކަންކަން ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަން ލިސްޓުގައި ހިމަނަށްޖެހޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މިވާހަކަ   ޑިވެލޮޕްމެންޓާ  ަބއެއް  އިކޮނޮމިކް  ދަންނަވާ  ދެންނެވުމަށްލިޔުމުން  އިތުރުކުރުމަށް  ހިޔާލް   ދާރިރާ  ސައިފް  ކައުންސިލަރ 

އަދި ލ ކަލް  ގަވަމެންޓް އޮޓ ރިޓީއާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެންނަ ކަމުގައިވެސް ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ޤަވާއިދުގައި ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  

ފަދަ ކަންތައްތަކަކީ މާލޭގައި އެތައް ޒަމާނުއްސުރެ ކުންފުނި ތަކަކުން   މިހާރު ހިމެނިފައިވާ ކުނި މެނޭޖްކުރުން އަދި ރިނިއުަބލް އެނާޖީ

އް ހިންގަމުންދާ ކަންކަންކަމުގައި ދެންނެވިއެވެ. ޤަވާއިދުގައި ސ ޝަލް ހައުސިންގ ހިމަނާފައިވާ ކަމުގައި އަދި އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެ

ހިމަނާފަ އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ސައިފް  ކައުންސިލަރ  ހަމައެކަނި ކަމުގައި  ކަމަކަށްއިނީ  ކުރެވޭނެ  ތެރޭގައި  ކަންތަކުގެ  ފަނަރަ  އިވާ 

މުސްތަޤުަބލުގައި ސިޓީތައް ޮބޑުވެގެންދާއިރު އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަށް އަދި އެހެން   އެކަންތައް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޮ ހ ދޭނެ  އާމްދަނީ  އުސޫލުން  ވިޔަފާރި  ސައިފް ކައުންސިލްތަކަށްވެސް  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ދަތިވާނެ  ވަރަށް  ނެތިއްޔާ  ތެއް 

ަބދަލުގެނައުމަށް ފެންނަ ކަ މުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ރައްޔިތުންމަޖްލީހުގެ ކޮމިޓީއާ ވާހަކަދައްކަވައިގެން މިގަވާއިދަށް 

ގައި ކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެކަމަށް ދަންނަވާފައިވާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ ަބހުސްތަކު

 މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ށްދޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަށާދު ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކީ ނަމެއްގައި އޮންނަ އެއްޗެއްކަމާއި މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  ނާޒިމް ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ރީހާން

ކަމަ ކުރެވިފައިވާ  މަސައްކަތް  ލައްކަ  މިއަދާހަމައަށް  އުފެއްދުމުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ. ކުންފުނި  އައިފާން  އަހުމަދު  ކައުންސިލަރ  ށް 

ގޮތް  ހ ދޭނެ  އާމްދަނީ  އަމިއްލައަށް  ކައުންސިލްތަކުން  ާބރުވެރިކުރެއްވުމަށް  ކައުންސިލްތައް  ވިދާޅުވުވަމުންދަނީ  ސަރުކާރުންވެސް 

ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން އެއީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް  ހިކޮށްދޭ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް  މަގުފަ

ޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދެންނެވިއެވެ.   ރައީސުލް  ދެއްކެވުމަށް  ވާހަކަ  ގޮންޖެހުންތަކާމެދު  ދިމާވެފައިވާ  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  މާލެ    އަދި 

ކައުންސިލަރ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި ވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް ަބއްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިިބފައިނުވާކަމުގައި  

 އައިފާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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ދާފައިމިވަނީ ކައުންސިލަށް މިކަން ކޮށްދިނުމުގެ ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް ޝުޖާއުގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށްޮބޑަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށާއި އުސޫލު ހަ

ކައުންސިލުން  ސާރވިސަސްއަކީ  ޔުޓިލީ  ޤާނޫނުގައި  ވިދާޅުވިއެވެ.  އައިފާން  ކައުންސިލަރ  ނޫންކަމަށް  ޭބނުމުގައި  ދެއްކުމުގެ  މަގެއް 

ވާކަމު ކަމުގައި  ޚިދުމަތެއް  މެނޭޖްކުފ ރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ކުނި  މިވަނީ  އުސޫލުގައި  ނަމަވެސް  އެނާޖީގެ ގައިވީ  ރިނިއުަބލް  އަދި  ރުން 

ށް މަސައްކަތްވެސް ކައުންސިލުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް ދަންނަވާފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަރ އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުންފުނި އުފެއްދެވުމަ

އުފެދޭ ކަމަށް ކައުންދިލަރ އައިފާން   އުސޫލު ހެއްދެވިއިރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއިން މިކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ނުކުރީ ކީއްވެކަމުގައި ސުވާލު

އަދި ފުރުސަތު ކިތަންމެ ހަނި ކޮށްފައިވީނަމަވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުންފުނި އުފައްދާ އާމްދަނީ ހ ދުމަށް މަސައްކަތް ވިދާޅުވިއެވެ.  

ތާއީދުކުރަ ވަރަށްޮބޑަށް  ވާހަކަފުޅަށް  ކައުންސިލަރ ޝުޖާއުގެ  އެހެންކަމުން  ޖެހޭނެކަމާއި  އަހުމަދު ކުރަން  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  އްވާ 

 އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

.ޕީއިން ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލީ މ ލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުންކަމާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިސްލާހުކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅީ އެމް.ޑީ

މުހަ ކައުންސިލަރ  އާންމުން ކަމުގައި  ކުޑަކޮށް  އިންވ ލްވްމެންޓް  ސަރުކާރުގެ  ވިޔަފާރީގައި  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ފާތިހް  ސައިފް  އްމަދު 

މަދު ވިޔަފާރީގައި ޮބޑަށް އިންވ ލްވް ކުރުމަކީ އެޕާޓީއިން ކުރީއްސުރެވެސް ކުރައްވަމުންގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުހައް

ނަމަވެސް ދައުލަތު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދިވެހި ރާއްޖެ ހިފާތަން ފެންނަ ކަމަކީ ހިތާމައާއެކު ދަންނަވާ   ސައިފް ފާތިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ފެނަކަ އަދި އާރް.ޑީ.ސީ ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުން ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގި

ކަ މުވައްޒަފުން  އިރަކު  ކަމުގައި ބޭނުން  ނެތް  ސެކިޔުރިޓީއެއް  ޖޮްބ  އެއްވެސް  މުވައްޒަފުންގެ  ކަމަށާއި  ލިިބފައިވާ  ާބރު  ނޑާލުމުގެ 

ންވާ ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުތަށް ފިތިގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލުން ޭބނު

 ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި 

ށް ވ ޓަށް އެއްސެވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލަރ ޝުޖާއުއަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް އަދި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަ

 ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. 

ރީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވި އިތުރު ކަންތައްތަކާއެކު މިހާރު މިހުރި ދަތިކަމާއެކުވެސް މިއޮތްގޮތަށް ނަމަވެސް ކުންފުނި ރަޖިސްޓް

މި  ކުރު އެއާއެކު  ހަމަ  އަދި  ވިދާޅުވިއެވެ.  ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ  ކަމުގައި  ހުށަހަޅާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  މަރުހަލާ  މުގެ 

ޝުޖާއު  އިްބރާހިމް  ކައުންސިލަރ  ހިމަނާކަމުގައި  ލިޔުމަށްވެސް  އިދާރާތަކަށް  ކަމާެބހޭ  ހިމަނާ  ހުށަހެޅުން  ސައިފްގެ  ހުށަހެޅުމުގައި 

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ދެ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވީ ވަކި ކަމެއް ކަމަށާއި ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވީ ވަކި ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ ޮބޑަށް ރަނގަޅީ  

 ފާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުށަހެޅުމެއް ގޮތުގައި ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު

ލާމަރުކަޒީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިޭބ އާމްދަނީއަށް ހަނިވާގޮތަށް ޤަވާއިދު އެކުލަވާލާފައިވާތީ އެކަން ަބދަލުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ  

ން މަސައްކަތް ކޮމިޓީއަށް ރަސްމީގޮތުން ލިޔުމަކުން ދަންނަވައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އަދި ލ ކަލް ގަވަމެންޓް އޮތ ރިޓީއަށް ދަންނަވައިގެ

 ވާހަކަ ކުރުމަށް ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި މިދެފަރާތާއި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ

 ދެއްކެވުމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ނާސިރު ތާއީދުކުރެއްވި،  މިހާރު ހުރި ދަތިތަކާއެކު هللا ހުށަހެޅުއްވި އަދި ކައުންސިލަރ އަްބދުފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު  

ޤުން ލ ކަލް ކައުންސިލް އޮތ ރިޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާ 

 ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ.  

ކީ ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވި އަދި ކައުންސިލަރ ރީހާން ތާއީދު ކުރެއްވި، ރައްޔިތުން މަޖްލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަ

ވަރު ކޮމިޓީ އަދި ލ ކަލް ގަވަމެންޓް އޮތ ރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައި އުސޫލު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހައްޤުވާ މިން

ޭބފުޅުންނާ ދައްކަވަންޖެހޭ ވާހަކަތައް ދައްކަވާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ ހ ދުމަށްޓަކައި އެ

 ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވެގެން ދިޔައެވެ. ޭބފުޅުންގެ ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން  

 ކަނޑައެޅުން   މެންބަރުން   ކުރާނެ   އައްޔަން   ކޮމެޓީއަށް   އެކުލަވާލާ   އުސޫލް   ޤަވާއިދާއި  .6

 ޤަވާއިދާ  ގޮތަށް  ހިމެނޭ  މެންަބރުން  5  ކަމެއްކަމުގައިވާތީ  ގެންދަންޖެހޭ ކުރިއަށް  ޒިންމާދާރުކޮށް  ވަރަށް  މިކަމަކީ   ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  އިތުރު

 ބޭނުންފުޅުވާ  ކައުންސިލަރުން  ހިމެނުމަށް  ގޮތުގައި  މެންަބރުންގެ  އިވާތީނިންމަވާފަ  މޭޔަރ  ސިޓީގެ  މާލެ  ހެދުމަށް  ކޮމިޓީއެއް  ެބހޭ  އުސޫލުތަކާ

 .  ދެންނެވިއެވެ ނަރީޝް އަހުމަދު މޭޔަރ ޑެޕިޔުޓީ ހުށަހެޅުމަށް ނަންތައް

ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަކަށް ކައުންސިލަރ ސައިފް، ޑެޕިޔުޓީ ޗެއާއަށް ކައުންސިލަރ އައިފާން، މެންަބރުންގެ   ނާސިރުهللا ކައުންސިލަރ އަްބދު

 ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ ރަމީޒް، ކައުންސިލަރ އިްބރާހިމް އަޫބަބކުރު އަދި ކައުންސިލަރ ޝަމްނާޒް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

 އެވެ. އިދާރީގޮތުން އެސް.ޖީ ކޮމިޓީގައި އިންނެވުން ުބއްދިވެރިވާނެކަމަށް ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވި
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 ޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  ކޮމިޓީގެ މެންަބރުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީއިން އެަބއި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭ

 ނާސިރުގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަށްވާކަމުގައި ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  هللا ކައުންސިލަރ އަްބދު

ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ޭބފުޅުންގެ ވ ޓަށް ނާސިރު ހުށަހަޅާ ކައުންސިލަރ ޔުމްނާ ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުއްވި  هللا ކައުންސިލަރ އަްބދު

ކައުންސިލަރުންގެ އަގުލަިބއްޔަތުން ކޮމިޓީ ހެއްދެވުމަށް ފާސްވެގެން ދިޔަ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  15އެއްސެވުމުން 

ލީ ނަސީރު ކޮމިޓީގައި ހިމަނުއްވާ، އުންސެލް އަ އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށް މެމ  ލިޔެ އޭގެ އިތުރުން ޑީ.ޖީ އަދި ލީގަލް ކަ

 އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކޮމިޓީއަށް ލުމަށް ދެންނެވުމަށްފަހު ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ޖަލްސާ ކުރުކޮށްލެއްވިއެވެ.  

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:15 ހާ ހިސާުބންމި

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް  މޭޔަރ ޕިއުޓީޑެ

 02 ރަމީޒް އާދަމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 03 މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ  ކައުންސިލަރ

 04 ނާޡިމް ރީޙާން މަރްޔަމް އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 05 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 ނާޡިމާ  ޢާއިޝަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 08 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 09 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ޝުޖާއު އިްބރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 ނާޞިރު  هللاޢަްބދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ
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 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.    

 01 މުޢިއްޒު  މުޙައްމަދު.ޑރ ( މީ ދަތުރުފުޅެއްރަސް) ރމޭޔަ

 2 މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް އަލްފާޟިލް (މީ ދަތުރުފުޅެއްރަސް)އުންސިލަރ ކަ
076 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 

 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2022ޖޫން  15

 13  ނަހުލާ ޢަލީ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 14 އަރީޝް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 15 އަޫބަބކުރު އިްބރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 16 ޟަމީރު އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 17 ސަލީމް ޢަލީ ޝަމްނާޒް  ފާޠިމަތު އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަާބ ޖަލީލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އައިޝަތު އިރާޝާ އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް އެސ 

 02  ފާތިމަތު ޝަފްވާ ފުޢާދު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ކައުންސިލް އެސ ސިއޭޓް


