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ރާ     ންސިލްގެ އިދާ އު ލޭ ސިޓީ ކަ  މާ
    ، ލެ ރާއްޖެ.   މާ ހި ވެ  ދި

ންސިލްގެ  އު ލެ ސިޓީ ކަ ނަ  04 މާ ގު   ވަ ރު އު ނަ    57  ދަ ގެ  ވަ ސާ ންމު ޖަލް ސްމީ އާ އްޔާ ރަ އުމި  ޔަ

ން:  ވުނު ތަ އް ސާ ބޭ  ކައުންސިލް ބިއުރ     ޖަލް

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022  ޖޫން CRJ-04/2022/57 : 22 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް

 09:30ސާ ފެށުނު ގަޑި: ޖަލް

    10:15 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ތް: ރާ ހެއްޓެވި ފަ ލެ ތު ބެ ސަ  އަޙުމަދު ނަރީޝް މޭޔަރ، ޑެޕިއުޓީ   ރިޔާ

ންޑާ   ކުރި އެޖެ ސް  ފާ

ސްކުރުން  .1 ވުމާއި ފާ އް ންޑާ އި  . އެޖެ

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ   56  ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ   2022 ޖޫން  15 .2

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ލަ.   .3 ސަ އް ހަޅާ މަ ށަ ން ހު ތު ރީ ގޮ  އިދާ

  ޓީސި   މާއްދާގައި  ވަނަ  107  ގެ(  2010/7)  :ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުޞޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މުގެ  ބައްދަލުވު  ދެވަނަ  އަހަރުގެ  މި  ތެރެއިން  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ލާޒިމްކުރާ  ބާއްވަން  އަހަރު  ކޮންމެ  ކައުންސިލްތަކުން

 އެޖެންޑާއާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

ނަވާލަން   މޭޔަރ .4 ން ންވާ   ދަ ނު ކަތައް   ބޭ ހަ ނަވާލުން   ވާ ން  .  ދަ
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ންޑާ   .1 ސްކުރުން. އެޖެ ވުމާއި ފާ އް  އި

ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް އެއް ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި މޭޔަރ އާލާސްކަންފުޅާ    15މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި 

ވެސް ކައުންސިލަރަކު އިއުތިރާޒް  އުޅުއްވާތީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް އެއް

 ކުރައްވާނަމަ އިޝާރާތްކޮށްލެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ. 

  ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ އިތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ

 ސިލަރ މަރްޔަމް ނާޒިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒް ތާޢިދު ކުރެއްވިއެވެ.  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުށަހެޅުމަށް ކައުން

 އެޖެންޑާ އެޖެންޑާއަށް މި ގެނެވުނު އިސްލާހާއެކު ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން ވ ޓް ދެއްވުން އެދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިއްތިފާޤުން

 ފާސްވިއެވެ.  

ން  15 .2 ން   2202  ޖޫ އު ލޭ ސިޓީ ކަ ވުނު މާ އް ހު ބޭ ވަ ނަ ދު ގެ   04ސިލުގެ  ވަ ރު އު ނަ ދަ އްމު ޖަލްސާގެ    56  ވަ ސްމީ ޢާ ނަ ރަ ވަ

ސްކުރުން.  އްޔާ ފާ އުމި  ޔަ

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު ރަސްމީ  ވަނަ 56 ދައުރުގެ ވަނަ 04  ކައުންސިލުގެ ސިޓީ މާލޭ  ބޭއްވުނު ދުވަހު  ވަނަ 2022 ޖޫން 15

  ގެންނަން ނެތުމުންއިސްލާހެއް   އެއްވެސް   ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު  ގެންނަން    އިސްލާހެއްމަށް  ފާސްކުރު

ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ޢާއްމު ރަސްމީ  ވަނަ 56 ދައުރުގެ ވަނަ 04  ކައުންސިލުގެ ސިޓީ މާލޭ  ބޭއްވުނު ދުވަހު  ވަނަ 2022 ޖޫން 15

   ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.  އިއްތިފާޤުންވަޑައިގެން ތިއްބެވި  ކައުންސިލަރުންގެ  ލެއްވުމުން  ހުޅުވާ  ށްފާސްކުރުމަ

ރާއްޖޭގެ . 3 ހި ވެ ރީ  ދި ތައް   އިދާ ރާ އި ކަޒީ   ދާ ރު ލުން   ލާމަ ގުމުގެ  އުޞޫ ން ނު   ހި ނޫ ނަ  107  ގެ(  2010/7: )ޤާ އްދާގައި  ވަ   ސިޓީ  މާ

ންސިލްތަކުން  އު ންމެ   ކަ ރު  ކޮ ހަ ވަން   އަ އް ކުރާ   ބާ ތުންގެ   ލާޒިމް އްޔި ލުވުންތަކުގެ   ރަ އްދަ ން   ބަ އި ރެ ރުގެ  މި  ތެ ހަ ނަ  އަ ވަ   ބައްދަލުވުމުގެ   ދެ

ންޑާއާ  ވަ  މެދު  އެޖެ އް  ރާކޮށް މަޝް ތެ ންމުން   ގޮ  . ނި

 2022 ޖުލައި 17  ފާސްކޮށްފައިވާ ޖަލްސާއިން  ކުރިން ކަމަކަށް ފުރަތަމަ ކުރިން ހުޅުވާލުމުގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެޖެންޑާއަށް  މިއަދުގެ

  ކަމަށް  ފާސްކުރަންޖެހޭ  ބޭއްވުން  ބައްދަލުކުރަން  ރައްޔިތުންނާ  ދުވަހުގައި  ވަނަ  ޖުލައި  20  ނުލިބޭތީ  ޕާކު  ލޮނުޒިޔާރަތް  ދުވަހު  ވަނަ

  ބޭނުންފުޅުވާ  ކުރަން  އިތުރު  މޭޔަރ  އެއަށް  އެއްޗެއްކަމަށާއި  ލިޔެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  އެޖެންޑާއަކީ  ބައްދަލުވުމުގެ  މި.  އެވެވިދާޅުވި
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 20.  ވިދާޅުވިއެވެ  ކަމަށް  އެދޭ ފާސްކޮށްލުމަށް  ތާރީޚު  މިއަދު ބޭއްވުމަށްފަހު  އެޖެންޑާ  ޖަލްސާއަކަށް  އެހެން  ހުރުމާއެކު  ބައެއްކަންކަން

  ހާމަކުރުމަށް  ގޮތެއް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ކައުންސިލަރުންނަށް  މެދު  ބޭއްވުމާ  ބައްދަލުވުން  ރައްޔިތުންގެ  ބާއްވާ  މަހު  ޖުލައި  ގައި  2022  ޖުލައި

  ކައުންސިލަރ.  ފާސްވިއެވެ  އަޣްލަބިއްޔަތުން ކައުންސިލަރުންގެ  14  ބޭއްވުމަށް  ގައި  2022  ޖުލައި  20.  ހުޅުވާލެއްވިއެވެ  ބަހުސަށް

 .ނުވެއެވެ  ދެއްވާފައި ވ ޓް  ވަކިކޮޅަކަށް ޟަމީރު އަޙުމަދު

އް .3 ހަޅާ މަ ށަ ހު ހު ތި ފް ފާ އި އްމަދު ސަ ޙަ ންސިލަރ މު އު ސަލަ. ) ކަ އް ރު މަ ތު  ސަލަ (  އި

މަސައްކަތްކުރުން އޮންނަ ކަމާއި އެހެން    ލަސްކަމަށްސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާ ތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޓީގެ އަމަން އަމާންކަމާއި ސުލްހަމަސް

ސައުދި ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު  ކަންތައް ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި  ހިނގާދިޔަ    ކަމުން އިއްޔަ 

ވަނަ އަހަރު ޖެނެރަލް ސްޕ ރޓްސް ކައުންސިލުން ޔ ގާއަކީ އަޅުކަމެއް ނޫން ގޮތުގައި އަދި ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި   2017އަރަބިއްޔާގައި  

  ހުތި ކުރުން ހުއްދަކުރަށްވައިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސްކޫލްތަކުގައިވެސް އެކަން ކުރަމުންދާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ސައިފް ފާ

ސްޕޮންސަރެއްގެ   ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގައި ޔ ގާޑޭ ފާހަގަކުރަން ޔޫ.އެން އަށް ލީ ޕްރޮޕ ސަލްގަ ދިވެހި ރާއްޖެ ކ 

ކަމެއްގައި ނިކުމެ މީހުންނަށް   ޚިޔާލް ތަފާތުވުން އޮތް  ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާ ބޮޑަށް  ގޮތުގައި އޮތް ކަމުގައި 

ސިލަރ  އަނިޔާކޮށް އެހެން ގައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ކައުން

 މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 

ކަމުގައި   ވަރަށް ރަނގަޅު އެކްސަސައިޒްއެއް  މ ނިންގްގައިވެސް ކުރުމަށް  ނޫންކަމާއި އެއީ އާރލީ  ކޮންސެޕްޓެއް  ރިލިޖަސް  ޔ ގާއަކީ 

ކަމުގައާއި   ކަމެއް  ގ ސް  ވަރަށް  ދިއުމަކީ  ހައްދުފަހަނަ އަޅާ  ކަމެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ވިދާޅުވިއެވެ.  ރަޝާދު  ސައީދާ  ކައުންސިލަރ 

  ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް ތާއީދު ކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ކައުންސިލަރ ސައިފް

 

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މ ލްޑިވްސްއިންވެސް އިއްޔަ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިނގާދިޔަ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފައިވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ  

ހިނގާދިޔަ އަމަލު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މ ލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރުމަކީ ކައުންސިލުން  އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ  

ކުން  ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. މާލޭގައި ވޮއިސް އޮފް ޗިލްޑްރެން ފަދަ އެންޖީއ ތަ 

އިން  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހައް ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްގައި ޕީ.ޕީ.އެމް  ގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާތީ އަދި ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ހިންގި 

 މި އެއްބާރުލުން ދެއްވާފައިވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މާރާމާއރި ހިންގުމަށް ތާއީދުނުކުރިކަމުގައިވިޔަސް
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ންކަމާމެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެކަމަށް ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ތާއީދުކުރަށްވާނެ  ސަރުކާރުގެ ނޭއްގާނީ ހުންނަ ކަ

ޑަށް  ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާލޭގައި މި ހިނގާދިޔަ ކަންތަކުގައި މިކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވަރަށްބޮ

ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. ނިމިދިޔަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޓިކެޓް ނުލިބިގެން  ހިތްވަރު ދީފައިވާކަން  

އްޔަ ރައްޔިތުން ދަނޑުގެ ގޭޓް ފަޅާ ވަންނަން އުޅުމުންވެސް އެކަން ނުވިކަމާއި އެގޭޓަކީ އެހާވެސް ވަރުގަދަ ގޭޓެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އި

ހ މް  ކުއްލިއަކަށް ވަނުމު ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  މިކަމުގައި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު  ހުޅުވާލިކަމުގައި  ފުރުސަތު  ގެ 

މިނިސްޓަރ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭހެ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ގަސްތުގައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިން ކަމެއްކަމުގައި  

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަށް  ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމުގައި ކަ އުންސިލަރ ޝުޖާއު 

މުގައި  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން ސައުންޑް ފ ރުކޮށްދިނުމަށް އެދުމުން އެކަން ކޮށްދިންކަމާއި އެގޮތަށް ސުލްހަވެރިކޮށް ކުރުމަށް ބާއްވާ ކަންކަ

މުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އިއްޔަ ހިނގާދިޔަ ކަންތަށް ކުށްވެރިކުރާއިރު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަ

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރ ސައިފް   ބޮލުގައި އެކަން އެޅުވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވަކިން ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު 

 ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.    ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް
 

ވެހިކަލް މަޖީދީ މަގުގައި ފުލުހުންނާ އެކު   03އާ ހަމައަށް އެސް.އ  ފުލުހުންގެ   5:45ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާނަމަ އެރޭ ފަތިހު 

ނެޓަށް ވެފައި ހުށްޓާ އެ ވެހިކަލްތައް އެޗް.ކިޔުއަށް އައުމަށް އެންގިކަމާއި  ވަރަކަށް މި  05އޮތް ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  

ފުލުހުން ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  6އަދި އިހުތިޖާޖު ކުރަށް މީހުން އެތަނަށް ދިޔަ އިރު އެތަނުގައި މުޅި ޖުމްލަ ތިބީ  

 ފުލުހަކު އެއްފަރާތަށް ކަހާލެއްވިތަން ފެންނަ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  ގެ ލައިވް ބެއްލެވުން ބެރިކޭޑް އަމިއްލައަށް  13ޗެނަލް  

ގައި  އަދި އެކަން ކުރުމަށް ފުލުހުން މަގުފަހިކޮށްދީފައި ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޮލުގައި އެކަން އެޅުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމު

ދެދުވަސް ވަންދެން ދީނީ އިލްމުވެރިން މިކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާހަގަކުރަށްވަމުންދާތީ ސިޓީ  ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް  

ވެ.  ކައުންސިލުން ރަސްފަންނުގައި އެހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް ދިން ހުއްދަވެސް ބާތިލް ކުރީ މިސަބަބާ ހުރެ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެ

ފަދައިން ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޮލުގައި، ވަކި ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ބޮލުގައި އެހިނގާ ދިޔަ އަދި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި

 އަމަލު އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވެސް ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ނެރުމަށާއި އެބަޔާނު ބަޔާނެއް  ކުށްވެރިކޮށް  ފުލުހުންނާ ކަމާބެހޭ  ކައުންސިލުން އެކަން  އަމަން އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް  ގައި މާލޭގެ 

 ވެ.  ފަރާތްތަކުން މިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް ހުށަހެޅުއްވިއެ
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މަށް ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ރީހާން ތާއީދުކުރަށްވާކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

  ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ސައިފް ފާތިހް ހުށަހަޅުއްވާ އަދި ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ރީހާން ތާއީދު ކުރަށްވާ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަށްވާ

 ރ ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ބޭފުޅުން ވ ޓު ދެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަ
 

ކުރި    ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފަދައިން ކައުންސިލުން ނެރޭ ބަޔާނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޮލުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައް އެޅުވުމަށް ސަރުކާރުން

. އަދި އެ ހިމެނޭގޮތަށް  މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ

 ބަޔާން ނެރުމަށް ކައުންސިލަރ ސައިފްގެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.  
 

ށް ކައުންސިލަރ  ކައުންސިލަރ ސައިފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ފާހަގަކުރެއްވި ބައި އިތުރު ކުރަށްވާ ބަޔާން ނެރުމަ

 ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމް ތާއީދުކުރަށްވާ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.  

މުން  އަދި މިގޮތަށް ބަޔާން ނެރުމާމެދު ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވ ޓު ދެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެއްވު

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވެގެންދިޔައެވެ.   11ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން   15ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  

 ރިޔާސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.  ގައި ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން 10:15  މިހާ ހިސާބުން

ޅުން  ފު ގެންނެވި ބޭ އި ޑަ ވެރިވެ ވަ އި  ބަ

ން މަޤާމް  # ނަ

 01 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 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
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ޅުން.     ފު ންނަވާ ބޭ ގަ ރިވެވަޑައި ނު ވެ އި  ބަ

 01 މުޢިއްޒު މުޙައްމަދު.ޑރ މެޑިކަލް ލީވް ( ) ރމޭޔަ

 02 މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް (ސަލާމް)ކައުންސިލަރ  

 03 އަޙުމަދު އައިފާން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ ) ސަލާމް ( 
0 7 6  

އްޒަފުން  ވަ ހެއްޓެވި މު ލެ ރެޓޭރިއެޓް ބެ ކް     ސެ

 

ރުކުރީ      އްޔާ އްޔާ ލިޔެ ތަ އުމި  ޔަ
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 08 ފާތިޙް ސައިފް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 09 ޝުޖާއު  އިބްރާޙިމް އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 10 ނާޞިރު هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11  އާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދުއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 12  ނަހުލާ ޢަލީއަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ

 13 އަރީޝް  މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 14 އަބޫބަކުރު  އިބްރާހީމް ލްފާޟިލްއަ ކައުންސިލަރ

 15 ޟަމީރު  އަޙުމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 16 ސަލީމް  ޢަލީ ޝަމްނާޒް ފާޠިމަތު  އަލްއުސްތާޛާ ކައުންސިލަރ

ން މަޤާމް  # ނަ

މުޖުތަބާ ޖަލީލްއަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް    01 

މް ން މަޤާ  # ނަ

 01 އައިޝަތު އިރާޝާއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރސިއޭޓް  އެސ 

 02  ފާތިމަތު ޝަފްވާ ފުޢާދު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ  ކައުންސިލް  އެސ ސިއޭޓް


