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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  71 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 އޮކްޓ ބަރ CRJ-04/2022/71 : 13 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:25 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުމޭޔަރ،  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު  70 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަަނ ދުވަހު ބޭއްުވނު މާލޭ ސިީޓ ަކއުންސިލުގެ  2022 ސެޕްޓެމްބަރ 06 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޖަލްސާގެ 
 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  .3

ށް ގޮތެްއ ޖީ.ކޮމް )ގްލ ބަލް ކަވަނެްނޓް އޮފް މޭޔަރ( ގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްއިން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮ
 ނިންމުން.    

 އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .4
ޑީ ރެންޑަރިންގ ޕްރެސެންޓޭޝަން އާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 3ގަލޮޅު އެން.ސީ ޕާރކްގެ 

 ނިންމުން.
 ކައުންސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .5

ކައުންސިލަރ ގުޅުންހުރި ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޕެޓިޝަނެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ އެކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް މާލޭ ސިޓީ 
 ގޮތެއް ނިންމުން.

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .6
ހިކޮްށދިނުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ސިޓީ ވ ލްޑްކަޕް މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ބޮޑު ސްކްރީނުން ބަލާލަން ބޭުނން ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ފަ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިމާލެ ހިމެނޭހެން، މާލޭ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ސްކްރީން ބެހެއްޓުމަށް މަޝްވަރާކޮށް 
 ގޮތެއް ނިންމުން. 
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 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .7
ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ބަށިބ ޅަ ކުޅޭއިރު މާލޭ ސިޓީގައި ބަިށބ ޅަ އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަ ސަޤާފީ 

ކުޅޭނެތަނެއް ނެތުުމން، ވިލިާމެލ އަދި މާލޭގައި ަބށިކ ޓުއަޅާ، ެއ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުަމށް ކަުއންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް 
 ގޮތެއް ނިންމުން.

 އްސަލަ. ހުށަހަޅާ މަ  ކައުންސިލަރ ނަޙުލާ ޢަލީ  .8
 ވިލިމާލޭގެ ލ ކަލް މާރުކޭޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލުން އިޢުާލން ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.  

 އެހެނިހެން ކަންކަން. .9
 ދަންނަވާލުން. ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރ
 

 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1
މި ހަތަރު ޕޮއިންޓް ހުަށހަޅާފައިވަނީ ކައުންސިލަރ ޏނަހުލާ  8އަދި  5،6،7މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިވައިވާ އައިޓަމްގެ ތެރެއިން 

ޢަލީ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނަޙުލާ މިއަދު ހުންނެީވ ޗުއްޓީގައި ަކމުން، އެ އައިޓަްމތައް ނުލަިއ އެގެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން 
 މުން ވަޑައިގެންތިއްބެިވ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާްސވިއެވެ.   ހުށަހެޅުއްވު

 
ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  70 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 އޮކްޓ ބަރ 06 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  70ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 އޮކްޓ ބަރ 06
ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންަނން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިާޔސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ެނުތމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  70ވަނަ ދައުރުގެ  04ަވހު ބޭއްވުނު ާމލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ ވަނަ ދު 2022 އޮކްޓޮބަރ 06
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.

 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. .3
     ންޓް އޮފް މޭޔަރ( ގައި މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްއިން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.ޖީ.ކޮމް )ގްލ ބަލް ކަވަނެ 

މާލޭ ސިޓިކައުންސިލް ރެޕްރެޒެންޓް ކުރުމަށްޓަކައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ މިކަމުގައި  ގްލ ބަލް އެލިއަންސް ފޮރ ކްލައިމެޓް ލީޑާރޝިޕް ގައި 
އި ބައިވެރިވުމަށް ފެންނާތީ މިކަން ހުށަހެޅުއްވީ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގަ

ރާނެ އެއްަބޔަކީ މި ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށްވާރީ މި ކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ަވރަށް ފެންބޮޑުވުމަކީ އާއްމު ކަމެއްކަުމން މިފަދަ އަސަރުފ 
ފެންނަކަމުގައި ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރ ސައީދާ ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އިތުރު ބޭފުޅަކު މިކަމަށް 

 ޑައިގެން ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްވިއެވެ. އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ ރިޔާސަތުން ވ ޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވަ
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 އިދާރީގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  .4
 ޑީ ރެންޑަރިންގ ޕްރެސެންޓޭޝަން އާއި ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންއާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.3ގަލޮޅު އެން.ސީ ޕާރކްގެ 

 
ބައްދަުލކުރި މި ޕާރކްއަކީ ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަެމއްކަމަށާއި، މިދައުރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ގަލޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި 
ވާކަން މޭޔަރ ކުރުމުގައި އެފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލާ މިކަމަށްޓަކައި ކޮންސެޕްޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި

މޭޔަރ  ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ ކޮްނސެޕްޓް އާއި އެކު އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްުވމަށް ތާއްޔާރީތަށް ވުަމށްވެސް
ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ޑިޒައިންއަކީ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ިދއުމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޑިޒައިންގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅައިދެއްވުަމށް ޖުހައިނާ އަދި ދިލްޝާން އަށް 
 ފުރުސަތުދެއްވިއެވެ. 

 ހަޅާ ެދއްވާ ތަފްސީލުކޮށްދެއްވިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޮންސެޕްޓްގެ ޕްރެސެންޓޭޝަން ޖަލްސާއަށް ހުށަ
އެފަދަ  ކޮމާޝިއަލް އޭރިއާއެއް ހިމަނާފައި އެވަނީ މި މަސައްކަތަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްއަކީ މިތަނުގެ ބަޖެްޓގައި ނެތް އަދަދެއްކަމުންނާއި

 ިއންވެސްޓްކޮށްދީފާނެކަމަްށބަލާ ހިަމނާފައިވާ ބައެއްކަން މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްިވއެވެ.ފަރާތަކުން ، ތަނެއް ހިމަނާފައިާވނަމަ މިކަން ޮކށްދިނުމަށް
  އަދި އެފަރާތުން މެއިންޓަނަންސްެވސް ކޮށްދީގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމެއް ކަމަށްބަލާފައިކަން މޭަޔރ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އެތަނުގައި ކޮމާިޝއަލް  ރެޒެންޓޭަޝން ވަރަށް ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކުެރއްވިއެވެ. އަދި، ހުށަހަޅާދެއްވި ޕްކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވީ
އެއް ލުމުގެ ބަދަލުގައި ޑޭ ކެއާރއެއް ހިމެނުން ފެންނަ ކަްނ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެފަދަ ޕާރކްއަކަށް އަނެއްކާ ކޮމާރޝަލް އޭރިއާ

ންޓް ފަަދ ތަްނތަން ހިމެނުުމން އެާހބޮޑަށް ަބލައި ނުގަނެވޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެެވ. އޭރިއާއެއް ހިމަނާ އެތަނުގެ ތެރޭގައި ކެފޭ ރެސްޓ ރަ
ެކއް އަދި މުޅިމާލޭގައި އެފދަ ތަންތަްނ ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއި އެކު ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ިބންތަ

ނަގައިގެން އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ބޮޑެތި ިބންތައް ުހރުމާއި އެކު އެފަދަ ކުންފުނިތަކަކަށް ދައުލަތުންދީފައިވާކަމަށާއި ރަމްޒީ ކުއްޔެއް 
އަދި އެސް.ޓީ.އ  ފަދަ ކުންފުނިތަކުން މިފަދަ ޮބޑެތި މިމަސައްކަތް ކުރުން ހަވާލުކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅުވާނެކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ރެއްވިއެވެ. އަދި މިތަނަކީ ގިނަދުވަހު ގެންގުޅެވޭ ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭ ތަނެއްގެ ޮގުތގައި ތަންތަން ހަދަުމންގެންދާކަންވެްސ ފާހަގަ ކު
 ހެދިގެންދިއުން ވަރަށް އެދޭކަންެވސް ފާޙަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

އްޔިތުންކަން ފާޙަގަ ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ބެޑްމިންަޓން ކ ޓު އެޅުމަށް އެދިލައްވާފައިވަނީ އެދާއިރަގެ ރަ
 ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދުކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެތަނާއި ޖެހިގެން އެއޮންނަނީ ސްޓެލްކ ގެ 

 ބިމެއްކަމަށާއި ސްޓެލްކ އަށް މިކަން ކޮށްދިނުމަށް އެޕްރ ޗް ކުރުން ފެންނަކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.
ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ަކއުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ އަދި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަ ުކރެއްވި ގޮތަށް ކުންުފނިތަކަށް އެޕްރ ޗް މޭޔަރ 

ކޮމާޝަލް އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުން އިސްކަން ދޭނީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ގޮތަކަށްކަންވެސް މޭޔަރގެ ކުރައްވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
 ކަފުޅުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. ވާހަ

ށް ކައުންސިލަރ ސައީދާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި ކޮމާޝަލް އޭރިއާއެއް އެތަނުގައި ހުރިން މުިހންމުަކން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ަތނަ
 ޚަރަދު ކުރެވޭނީ ތަނުންލިބޭ ފަިއސާއިންކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
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އާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ންޑަރިންގ ޕްރެސެންޓޭޝަން އާއި ކޮްނސެޕްޓް ޑިޒައިންޑީ ރ3ެގަލޮޅު ޞަލާޙުއްދީން މިސްކިތް ކައިރީގައިވާ ޕާރކްގެ 
ރިޔާސަތުން ވ ޓަށް އެއްސެވުމުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހުގައި މިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަްށ، 

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. އިއްތިފާުޤން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ
 

 އެހެނިހެން ކަންކަން. .5
 ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމަށް ދާއިމީ ވަގުތާއި ދުވަސް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ. )ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް(.

ލަރ ސައިފް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ޮކންމެ ކޮމިޓީތަކަށް ދާއިމީ ވަުގތެއް ދުަވހެއް ދީގެން ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް އެދޭކަން ކައުންސި
ށްވެސް ބޭފުޅަކުވެސް އެގަޑިއަށް ކަންކަްނ ހުސްކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް ަފސޭހަވާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިތުރު ބައްދަލުުވންތަކަ

 ދާންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
   ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަްށ ގެންދިއުމަށް ދަންނަވާނެކަމުގަިއ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  ކޮމިޓީ ޗެއަރސް އާއި އެކު ބައްދަލުކޮށް އެ

 
ށްވުރެ ކައުންސިލް ރަސްމީ ޖަލްސާތަކަކީ ގަޑިއަށް ޖަލްސާތައް ފެށެންވާނެކަމަށާއި ދެން އަންނަ ޖަލްސާއިން ފެށިގެން، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަ

މިނެޓް ބެއްލެވުމަށްަފހު  5ވަޑައިގެންފިަނމަ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ނުވެޭވނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަިދ އިތުރު މިނެޓްލަސްކޮށް  5
ގެންދާނީ ކަމަށާއި، ކ ރަމް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ފަރާތްތަކާިއ އެކު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވާނެަކމަށާއި ކ ރަމް އެވަގުތު ހަމަވާނަމަ ކުރިއަށް

 ހަމަނުވާނަމަ ޖަލްސާ ކ ރަމް ހަަމ ނުވުމުގެ ސަބަުބން ކެންސަލްުކރަންޖެހުނީކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަން ހުރިހާ ބޭފުޅުންެވސް 
 ވެ.ވިއެ ވިސްނަވައިގެން ކުރިއަށްދިއުން މުހިންމުކަމަށާއި މިކަމަށް އެއެވެސް ބޭފުޅަކު އިއުތިރާޒު ކުރައްވާނަމަ ވިދާޅުވުމަށް މޭޔަރ އެދިލެއް
އިއެކު ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި މޭޔަރ ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް ތާއީދުކުރާކްނ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދިހަމައެއާ

ވާދުވަހެއްގައި އެހެން ނަމަވެސް ހާޒިރުޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުން ވެދާނެކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 
ޙާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ދެއްވުން ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަ 

 ކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އާއްމުކޮށް އެގޮތަށް އަމަލުކުރުން ުނހިމެނޭކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 
ކަމެއްކަން  ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޗުއްޓީގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް އުފާ ކުރައްވާމޭޔަރ ފާހަގަ

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިނުވާަނމަ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ގާ ޤަވައިދު ބައްލަވާ މިކަންކަން ކުާރނޭ މިންގަނޑެއްއޮތްތ  ބައްަލވާ އެކަން ޖަލްސާއަށް ގެެނސް ޤަވާއިދުކޮމިޓީން ހިން

ލާފައި ެފށޭނެކަމުގައިވެސް އެ މިނެޓް ބަ 5މަޝްވަރާކޮށްލުމަށްފަހު ގޮތެއް ިނންމާނީކަމުގައިވެސް މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖަލްސާ 
 ހަޅައިދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙެއްގެގޮތުގައި ހުށަ

    
 

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ. ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 11:10 މިހާ ހިސާބުން       
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 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 
 ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.   

 01 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 02 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް )ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ

 03 ނާޡިމްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން  ކައުންސިލަރ )ސަލާމް(

 04 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 05 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ  ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 06 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ  ކައުންސިލަރ )ޗުއްޓީ(

 
 
 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  މޭޔަރ

 02 އަޙުމަދު ނަރީޝްއަލްފާޟިލް  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 03 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 04 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލަރ

 05 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން ކައުންސިލަރ

 06 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 07 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 08 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 09 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 10 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 11 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 12 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ



6 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ       
                           

 

 
 

    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    
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 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


