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މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގު  61ވަނަ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ބއުރ
ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން :ކައުންސިލް ި
ބރާއި ތާރީޚް 04 CRJ-04/2022/61 :އޮގަސްޓް 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  60ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ
 21 .2ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 .3އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.
ބއިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުގައި ަ
ަ
 .4މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.
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 .1އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން.
ބވި ކަމަށާއި މިއަދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެޖެންޑާއަށް
ބތިއް ެ
ބފުޅުންނާއެކު  14ކައުންސިލަރުން އެ ަ
ބވި ތިން ޭ
މިވަގުތު އޮންލައިންކޮށް ތިއް ެ
ބނުންފުޅުނަމަ އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުންނާއި
އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ޭ
ބއްޔަތުން އެޖެންޑާ ފާސްވީ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
ބފުޅެއްގެ އަޑު އިވިފައިނުވާތީ އަޣްލަ ި
ދެ ޭ
.02

 21ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  60ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  60ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
 21ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެއްވެސް އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން
ބއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  60ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ
 21ޖުލައި  2022ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބއްޔަތުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.
ބވި ކައުންސިލަރުންގެ އަޣްލަ ި
ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއް ެ
 03ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބއިވެރިވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ކަމަށާއި
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތްތަކުގައި ަ
ދެން އޮތީ އެޖެންޑާގައިވާ ަ
ބހޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކަރުދާހެއް އަދި ސިޓީއެއް ވާނެ ކަމަށާއި އެއް ކަރުދާހަކީ ޗައިނާގެ
ކައުންސިލަރުންގެ އަތްޕުޅުގައި މިކަމާ ެ
ބފުޅުން ކައުންސިލާއެކު
ކުންމިންގް ގެ ފޮރިން އެފެއަރޒްގެ މުނިސިޕަލް އޮފީހުން ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ކަމަށާއި އެ ޭ
ބސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމަށް އިންޓްރެސްޓް ފާޅުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ކަމަށާއި މިހާތަނަށްވެސް ޗައިނާގެ
ސިސްޓަރ ސިޓީޒް އެއް ަ
ބން ގިނަގުނަ
ބ ު
ބސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރެވި އޭގެ ސަ ަ
ބއެއް ސިޓީސްތަކާ ކުރީ ދައުރު ތަކުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު އެއް ަ
ަ
ފައިދާތަކެއް މާލޭ ސިޓީއަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަ އެ ގޮތަށް ކުންމިންގެ މުނިސިޕަލް އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ރިކުއެސްޓް
ބލައިގެންފިނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ ޑިއު ޕްރޮސެސް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އޭގެން ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ
ކައުންސިލުން ަ
ބހެއް ހދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ބއިވެރިވުމުގައި ކައުންސިލުގެ ަ
ބއެއް ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ަ
ބއިނަލް އަޤްވާމީ ަ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ދެން އޮތީ ަ
ކަރުދާހެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އޭގެ އެއް ޖަމްއިއްޔާއަކީ ވާރލްޑް އެކެޑަމީ ފރ ލކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޑެމޮކްރަސީ (ވާލްޑް)ވާރލްޑް
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އެކެޑަމީ ފރ ލކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޑެމޮކްރަސީ ނުވަތަ ވާލްޑް އަކީ ،ޑެމޮކްރަސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ
ބހަށް ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ .މިޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްސަދަކީ ލކަލް
މުހިންމު މަޤްސަދުގައި 1993 ،ގައި ތުރުކީގައި ޤާއިމުކުރެވުނު ހިލޭ ސާ ަ
ގަވަރންމަންޓް ފެންވަރުގައި މި މުހިންމު އަސާސްތައް އަށަގެންނެވުމެވެ .މިގޮތުން ،މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ގިނަ ސިމްޕސިއަމް ،ފރަމް އަދި
ބލިޓީ (އައި.ސީ.އެލް.އީ.އައި) ލކަލް
ބއްވަމުންގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލކަލް ގަވަރންމަންޓްސް ފރ ސަސްޓޭނަ ި
އިވެންޓްތައް ާ
ބލިޓީ ނުވަތަ އައި.ސީ.އެލް.އީ.އައި އަކީ  2500އަށްވުރެ ގިނަ ލކަލް އަދި ރީޖަނަލް ގަވަރންމަޓް
ގަވަރންމަންޓްސް ފރ ސަސްޓޭނަ ި
ބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާއަތުގެ މަސައްކަތްތައް  125އަށްވުރެ ގިނަ
ހިމެނޭ ވިއުގައެކެވެ .ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ މި ަ
ޤައުމުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ .މި ޖަމާއަތުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރަނީ  15ސަރަޙައްދީ އޮފީސް މެދުވެރިކޮށެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި،
ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދީ އޮފީސްކަމުގައިވާ ސައުތު އޭޝިއަން ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހުންނަނީ އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައެވެ.
ސިޓީސްވިތްނޭޗަރ ސިޓީސްވިތްނޭޗަރ އަކީ ،ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ،ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް
ވަކާލާތުކުރުމަށްޓަކައި ދަ ނޭޗަރ ކޮންޒާވެޓަރީ ،އައި.ސީ.އެލް.އީ.އައި އަދި އައި.ޔޫ.ސީ.އެން ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތެކެވެ .މިހަރަކާތުގައި
ބރުންނަށް
ބރުގެ ދަފްތަރެއް އެކުލެވިފައި އޮންނަ މި ހަރަކާތުގެ ފައިދާ ހުރިހާ މެން ަ
ބއެވެ .މެން ަ
ބއިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ،ސިޓީތަކަށް ލި ެ
ަ
ބމުންދެއެވެ .ދަ ވާލްޑްވައިޑް ނެޓްވާކް އޮފް ޕޓް ސިޓީސް (އޭ.އައި.ވީ.ޕީ) ދަ ވާލްޑްވައިޑް ނެޓްވާކް އޮފް ޕޓް
އެއް ހަމައެއްގައި ލި ެ
ބޑު ޖަމާއަތެވެ 50 .ޤައުމެއްގައި 190
ސިޓީސް ނުވަތަ އޭ.އައި.ވީ.ޕީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް ޕޓް ސިޓީތަކުގެ މެދުގައި ހިންގޭ އެންމެ ޮ
ބޑު ޖަލްސާ
ބރު ހިމެނޭ މި ނެޓްވާކް އުފެދުނީ ފަރަންސޭސިވިލާތުގައެވެ .ކޮންމެ އަހަރަކު ދުނިޔޭގެ ޕޓް ސިޓީތަކުގެ އެންމެ ޮ
މެން ަ
ބހޭ އެންމެ ގިނަ މުއާހަދާވެސް ހުށަހަޅާ ،ފާސްކުރާ ފަރާތެވެ .ސީޓީސް އޝަން އެންޑް
އިންތިޒާމުކުރާ މިފަރާތަކީ އދ .ގައި ކަމާ ެ
ކްލައިމެން ނެޓްވާކް (އ.ސީ.ޕީ) ސީޓީސްއަކީ ،ޖައްވު ހޫނުވުމާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފުޅާ
ބރު ޤައުމަކަށްވެ ،އދ .ގެ
ދާއިރާއެއްގައި ،ލކަލް ގަވަރންމަންޓް ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެވެ .ސީޓީސް ޑެކްލެރޭޝަންގެ މެން ަ
އެސް.ޑީ.ޖީ ތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑާގުޅޭ ލަނޑުދަނޑި ހާޞިލުކުރަން މި ނެޓްވާކް މެދުވެރިކޮށް ސިޓީތަކަށް ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދެއެވެ.
ރެޒިލިއަންޓް ސިޓީސް ނެޓްވާކްއަކީ ސިޓީތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން
ބލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް 200 ،އަށްވުރެ
ބދަލުކުރުމާއި ،ޤާ ި
ކުރިއަށްގެންދެވޭ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،މަޢްލޫމާތު ަ
ބ،
ބމުންދެއެވެ .ސިންގަޕޫރުގެ އީ.ޑީީ .
ބއިވެރިވާ މި ވިއުގައިގެ ފައިދާ މިހާރުވެސް  200މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ލި ެ
ގިނަ ފަރާތް ަ
ބރުންނަށް ،ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް
ބންކުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފރުކޮށްދޭ މި ވިއުގައިގެ މެން ަ
ރޮކަފެލަރ ފައުންޑޭޝަން އަދި ވާލްޑް ޭ
ބގެންދެއެވެ.
ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަން ލި ި
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ބޔަކު
ބނުންވާކަމާއި އެމަސައްކަތް އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ރަނގަޅަށް ކުރަމުންދާ ަ
ސިޓީއެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ޭ
ބ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ .ސިޓީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ސިޓީތަކުގެ ގުދުރަތީ
ތި ި
ކަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ .ރާޅު އެޅުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ނުރައްކާ
ބޑުވަމުންދާ ކަމާއި އެހެންކަމުން އެކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެވޭތ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް
ޮ
ފާތިހް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތް ހިންގޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަ އެއާއިއެކު
ބއިވެރިވާން ތާއީދު ކުރަށްވާކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ދެންނެވިއެވެ.
މި ޖަމިއްޔާތަކުގައި ަ
ބލްޑް ކުރުމަކީ މާލޭގެ މުނިސިޕަލްޓީތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
ޗައިނާގެ ކުންމިން ސިޓީފަދަ ސިޓީތަކާއި ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ޕާޓްނަރޝިޕް ި
ބގެންދާނެ ކަމުގައި
ބ ލި ި
ބރަކަށް ވާނެ ކަމާއި އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިކަމުގެ ތަޖުރި ާ
ބޑު ާ
އެޅޭނެ ވަރަށް ޮ
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެހެންކަމުން އެކަމަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އަދި ހުށަހެޅުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ
އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ .ދުނިޔެގެ ތަރައްޤީވެފައިވާ ގައުމުތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހދާ ،މަޝްވަރާކުރުމުން
ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަށް އިތުރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން
ބއިވެރިވުމަށް އަދި ސިސްޓަރ އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށްވެސް ތާއީދު ކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އައިފާން
ޖަމިއްޔާ ތަކުގައި ަ
ވިދާޅުވިއެވެ.

ބރުގައި ކަމަށާއި
ކައުންސިލަރ މަރްޔަމަން ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ޭ
ބފުޅުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތައް އަޑު އެހުމުން ޤައުމް ފަހަތުގައި އޮތް މިންވަރު ހާމަވާކަމަށާއި މިހެން
އެ ޭ

ބ ފުރުޞަތުތަކުގައި
މިލި ޭ

ކައުންސިލަރ ޞައިފް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އޮފީހުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންވެސް ފަންނީ މީހުންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތެއް ދިނުން
މުޙިއްމުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .
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ބއިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް
ބއިވެެެރިވުމުން ކުރިއަށްެް އޮތްތަނުގައި މިހާރުވެސް ަ
ރިޔާސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ މިޖަމްއިއްޔާތަކުގައި ަ
ބގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަށާއި ޒަމަނީ
މެދުވެރިކޮށްވެސް ފުރުޞަތުތައް ހދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެވެނީ މުވައްޒަފުންނަެަށް ތަޖްރި ާ
މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

.4

މޭޔަރ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތައް ދަންނަވާލުން.

ބރާތުގެ ވަނަ ވަނަ އަށް ހޮވުނު ކުދިންނަށް އިނާމް
ބރާތާއި މަދަހަ މު ާ
ބއްވި ޤުރުއާން މު ާ
ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ނިމިދިޔަ ރަމަޟާން މަހު ޭ
ބއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފަެިއިވާ ކަމަށާއި އެ ހަފްލާ އޮންނާނީ އެދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ލޮނުޒިޔާރަތް
ދިނުމުގެ ހަފްލާ މި މަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަހު ާ
ބރާތްތަކަށް
ބއްވުނު ދެ މު ާ
ބލެނިވެރިންގެ ސަޕޓާއެކު ޭ
ޕާރކުގައި ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް ކުދިންނާ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހަފްލާއެއް ެ
ބލިކް
ބއެއް މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕަ ް
ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރިއަށް އޮތް މަހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ އިންޓްރެކްޝަންސް ހިނގާނެ މަހެއް ކަމަށާއި ަ
ބހުރި ކަމަށާއި މިސާލެއްގެ ގޮތުން ގަލޮޅުގައި ޕާރކު ހެދުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުން ދެއްވާފައިވާ
ކޮންސަލްޓޭޝަން ގެންދަން އެ ަ
ބއްލަވަމުން ގެންދާކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް މިމަހުގައި ރައްޔިތުންނާއެކު ގަލޮޅު
ޚިޔާލާއި އެކު މިހާރު ތައްޔާރުކުރެވި ކައުންސިލަރުންވެސް ަ
ބއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވިލިނގިލީގައިވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް
ބއްދަލުވުން ާ
ޕާރކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ލޮކޭޝަންގައި މި ަ
ބއްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި މަސް ތެރޭ ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަމަށް
ބހުރި ކަމަށާެާއި އެހެންކަމުން ވިލިގިނލީގެ ރައްޔިތުންނާވެސް ަ
އެ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ .ހައުސިންގ ފރމު ފުރުމުގައިވެސް ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުންސިލަރުން ދާއިރާ ތެރޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށް
އެދޭ ކަމަށާއި ދާއިރާގެ ފރމް ފުރަން

ބއްލަވާ އެހީތެރިކަން ފރުކޮށް ދިނުމާއެކު ކައުންސިލުގެ
ބއެއްތ ަ
ބވީ ކޮން ަ
ބނުންވެފަ ތިއް ެ
އެހީ ޭ

ދެ އޮފީހުން ކުރެ އޮފީހަކަެަށް ގެންގޮސް ދޭން އެދޭ ކަމަށާއި ފމް ފުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މީޑިއާ ސެންޓަރގައާއި
ބގައި ހުރި އޮފީހުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ބީ .
އޭ.އެޗްީ .
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
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 04އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު

ކައުންސިލަރ

 05އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް

ކައުންސިލަރ

 06އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

ކައުންސިލަރ

 07އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް

ކައުންސިލަރ

 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

 15އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޟަމީރު

ކައުންސިލަރ

ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.
 01އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ރަޝާދު

ކައުންސިލަރ ( ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި )

 02އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ

ކައުންސިލަރ ( ސަލާމް )

ބރާހިމް ޝުޖާއު
 03އަލްފާޟިލް އި ް

ކައުންސިލަރ ( ޕެޓާނިޓީ ލީވް)

 04އަލްފާޟިލާ 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
 04އޮގަސްޓް 2022
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