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 މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
 ދިވެހިރާއްޖެ. މާލެ،   

 ޔައުމިއްޔާ ރަސްމީ އާންމު ޖަލްސާގެ ވަނަ  76 ދައުރުގު  ވަނަ  04 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލް ބިއުރ   ޖަލްސާ ބޭއްވުނު ތަން:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022 ނޮވެމްބަރ CRJ-04/2022/76 : 16 ޖަލްސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް
 09:30ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި: 
   10:15 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

  ރީޝްޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ އަޙުމަދު ނަ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ފަރާތް:

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާ 

 .އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން  .1
ަވނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  75 ވަނަ ދައުރުގެ 04ވަނަ ދުަވހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންިސލުގެ  2022 ނޮވެމްބަރ 10 .2

  ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 ދަންނަވާލުން. ވާހަކަތައް  ބޭނުންވާ  ދަންނަވާލަން  މޭޔަރޑެޕިއުޓީ  .3

 
 އެޖެންޑާ އިއްވުމާއި ފާސްކުރުން. .1

 ކަމެއް އިތުރުކުރުމަށް ބޭުނންވާކަމުގައި ރިޔާސަތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ދެކަންތައް ހިމަނަިއގެން 2މިއަދުގެ އެޖެންޑާއަށް އިދާރީ ގޮުތން 
ގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވ ޓުދެއްވުމަްށ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެމްބަުރން

      އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. 
 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  75 ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2202 ނޮވެމްބަރ 10 .2
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  75ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  2022 ނޮވެމްބަރ 10
 10ފާސްކުރުމަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން އޮތްނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ. އެއްވެސް  އިސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން 

ވަނަ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  75ވަނަ ދައުރުގެ  04ވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވަނަ ދު 2022 ނޮވެމްބަރ
 ފާސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިއެވެ.
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 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ. އިދާރީ ގޮތުން  .3
މުގައި މާލޭގައި ތިބި ކަމުވޮށިގެންވާ ޢިލްމުވެރިން އަދި ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ހުނަރުހުރި އެކިފަރާތްތައް އެއްވެ ތިންކް ޓޭންކެއް އެކިކަންކަ 

   އުފެއްދުން.     

 ޚާއްސަ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން މިކަމުގައި އެފަރާތްތަކުން އެކިއެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ގޮތްގޮތުން، ކަާމއި ގުޅޭ
 ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.   

އިޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އަދި ދީނީ ކަންކަމާއި ސަޤާފީ ކަންކަން ކައުންސިލަރ މަރިޔަމް ނާޒިމާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިކަމަކީ 
 .    ކުރިއެރުވުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއަށް އިތުރުކޮށްލުމަށް އެއްވެސް ކަމެއްވާނަމަ ފާހަގަކޮށްދިނުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ

  އިތުރު ދާއިރާތަކެއްވާނަމަ އެކަންކަން ފާހަގަކޮްށދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. ދާއިރާތަކުގެޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 

ރިޔަމް ނާޒިމާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްދިއުމަށް ކައުންސިލަރ ރީހާން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިހާރު ކައުންސިލަރ މަ
 ރެއްވިއެވެ. ތާއީދުކު

ޑައިގެން މިކަމާއިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ފެްނނަ ފަރާތްތަކުްނ ވ ޓުދެއްވުމަްށ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަުދގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަ
 ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްވިއެވެ. 

 ތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއި ގުޅޭ. ސްޓެލްކ  އަދި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އިން ފައިސާ ނުދައްކާވާ ބިލްތަކާއި ގުޅޭ ގޮ  .4
 

ގޮތުގައި  މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ޖަލްސާއާއި ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އެސް.ޖީއަށް ފުރުސަތު ދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އެސް.ޖީ ފާހަގަކުރެއްވި 
ވުނު ކަމަށާއި އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން ސްޓެލްކ އަދި އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެ

 އެކުވެސް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމަށް އެއްބާރުލުންދޭނެކަން ފާހަގަކކުރެއްވިކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ނު ިއރު ކަންކުރާނެ ބަޖެޓްއެއް ސަުރކާރުން މިސްކިތްތަކުގެ ފެނާއި ކަރަންްޓ ބިލްތައްކަމަށްވެފަިއ މިކަމުގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވު

ަދުށން ދީފައިނެތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ބްލޮކް ގްރާންޑްގެ ަދުށން މިކަން ކުރަމުންއައި ކަަމށާއި ނަމަވެސް ބްލޮކް ގްރާންޑްގެ 
 މިފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތްކަން އަބަދު މިފައިސާ ދެއްކެން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ފައިސާ ނުލިބޭހާ ހިނދު

ނަގާފައިާސ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއިދާރާއަށް ދައުލަތަށް އެކިކަންކަމުގައި ލިެބންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް
  ފިނޭންސްއިން އަދިވެސް ނުލިބިާވކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. 

ހަގަކކުރެއްވިގޮތުގައި މިސިޓީ އައުމާއި ގުޅިގެން މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހަށްވެސް ސިޓީފޮނުވާފައިވާެނކަްނ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ފާ
އިގެން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވާކަމަށާއި މީގެ އިތުރުންވެސް މިސްކިތްތަކުން ކަރަންޓާއި ފެން ކަނޑާލަ

.ޑީ އާއި ވާހަކަެދއްކުމުން އަލުން ކަރަްނޓްދީފައިވާަކން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެަފހުން ކަރަންްޓނުކަނޑާނެކަމުގައިވެސް ސްޓެލްކ ގެ އެމް
ނަމަވެސް ސްޓެލްކ އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުެމއްގައިވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކޭނޭ  ވިދާޅުވިކަން ޑެޕިއުޓީމޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ސް ދޭންޖެހޭ ފަިއސާ ލިބެމުންދާ ވަރަށް ކަމުގައި ެޑޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ލ ކަލް ގަވަމެންޓް އޮތ ރިޓީގެ ސީ.އީ.އ ، ކައުންސިލަށްވެ
 އަފްޝަން ލަތީފް އަދި ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއާވެސް މިވާހަކަތައް ހިއްސާކުރެވިފައިވާނެ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ޑުން މިހުރިހާ ބިލްތަެކއްގެ ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ކައުންސިލަރ ސައީދާ ރަޝާދު ދެންނެވިއެވެ. ޒަކާތު ފަން
 ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓެއްގެ ދަށުންކަމާއި އަދި އެ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ދަށުންވެސް ފައިސާ ދޫކުރަނީ 

ކައުްނސިލްތައް ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާަކމަށް ދައުލަތުން ރ އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް މަދު އަދަދަކުން ކަމުގައި ކައުންސިލަ
 ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހި ނުކޮށްދޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އައިފާން ދެންނެވިއެެވ. 

 ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ ބްލޮކް ގްރާންޓެއްގެ ދަށުންކަމާއި އަދި އެ ބްލޮކް ގްރާންޓްގެ ދަށުންވެސް ފައިސާ ދޫކުރަނީ 
މަށް ވަރަށް މަދު އަދަދަކުން ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވިއެވެ. ދައުލަތުން ކައުްނސިލްތައް ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާކަ 

 ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހި ނުކޮށްދޭ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ އައިފާން ދެންނެވިއެވެ. ފެން އަދި ކަރަންޓު ކަނޑާލުމަށް
ތަންތަުނން ބިރު ދައްކާއިރު މިަތންތަނުން ސިޓީ ކައުންސިަލށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ މާގިނަ ކަމުަގއި ކައުންސިލަރ އަހުމަދު އައިފާން 

އްވިއެވެ. އަދި ބޭރުމަގަށްވެސް ކޮންކްރީޓުގެ ބަދަލުގައި ތާރަ އަޅާފައިވާކަމާއި ސިޓީ ކައުންސިލާ މަގުތައް ހަވާލުކޮށްފައިާވއިރު ފާހަގަކުރެ
 ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރަން ބުނެފައިވާއިރު އެކަން އެގޮތަކަށް ނުކުރެވޭނަމަ އަންގަން ޖެހޭނެކަމަށް ކައުންސިލަރ

  ވިދާޅުވިއެވެ. އައިފާން
ކަާމއި ކައުންސިލްއާ މިސްކިތްތައް ހަވާުލވެފައިވާ އިރު މިސްކިތްތަކަކީ ރިކަރެންޓް ހަރަދެއްކަމާއި އެތަނުގައި ކަރަންޓް އަދި ފެން ހިނާގނެ 

ނޑާލާނެ ަކމުގެ އެތަންތަަނށް ދައްކަންޖެހޭ ލާރި ނުދެއްކިގެން ދައުލަތުގެ އެެހން މުއައްސަސާއަކުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޚިދުމަތް ކަ
ރި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ލާރިއާ ޚަރަދުވާ ލާ 

 ކަރަންޓާ ފެނާ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިސްކިތްތަކުން
ވެސް ކެނޑިއްޖެނަމަ އާންމުންނަށް ވަަރށް ދަތިވާނެ ކަމާއި ސްޓެލްކ އިން ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ މާ ބަިއވަރު ލާރި އޮއްވާ އެއާމެދު އެއް

ދޭ ކަމުގައި އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވެ ސިޓީކައުންސިލުން ސްޓެލްކ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ލާރީގެ ވާހަކަ ދައްކަވާތީ އެކަމާމެދު ސުވާލުއުފެ
ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އަދި ސްޓެލްކ އާވެސް ކުރިން ވާހަކަދެކެވިފައިވާއިރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ވިޔަސް އެ ބަހާލައިގެން ނުވަތަ މަދުކޮށްެގްނނަމަވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ދައްކާ ނިންމުމާމެދު މަޝްވާރާކުރެއްވުމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައި
ރީ މަޝްވަރާ ދުވަހަކުވެސް އައިސްފައިނުވާ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެލް.ޖީ.އޭ އާ އެކު މަޝްވަރާކޮށް  އަދި މިނިސްޓް

ރ ސައިފް އޮފް ފިނޭންސްއިންވެސް މި މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުުޅވާނަމަ މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލަ
ށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ، ސްޓެލްކ ، ޔުޓިލިޓީ ރެގުލޭޓަރީ އޮތ ރިޓީ އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އާ ގުޅިގެން މިކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮ 

 ގޮތެއް ނިންމަށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ލިޔަން ފެންނަ ކަމުގައި ކައުންސިލަރ ސައިފް ވިދާޅުވިއެވެ.
ފީސް، އެލް.ޖީ.އޭ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އަދި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ސިޓީ ލިބުނު ދުވަހު ރައީސް އޮ

އަދި ދާދި ފަހުން  .ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ގޮތް ސިޓީ މެދުވެރިކޮށް ދަންަނވާފައިވާނެ ކަމުގައި ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި އެލް.ޖީ.އޭ މިކަމުަގއި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ދެންނެވިކަމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭަޔރ  އެލް.ޖީ.އޭ އާ ވާހަކަ ދެކެވިފައިާވ ކަމާއި

ތާރަ  ވިދާޅުވިއެވެ. ސްޓެލްކ އިން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރަ އަޅާފައި އިން ތަނެއް ކޮނެގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހުގައި އެތަނުގައި
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ކޮށް ދަންވަރުގެ ގަޑިއެއްގައި އެތަނަށް ކޮންކްރީޓްއަޅާ މަގު ހަލާކުކޮށްފައިވާކަން ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ އެޅުމަށް ކައުންސިލުން އަންގާފައި ވަނި
ގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓެއް ވެއްޖެނަމަ ސްޓެލްކ އިން އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވާނެތ  ސުވާލު އުފެދޭ ކަމު

 ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ވާތީ ޓީތައް ލައިގެން ފައިދާއެއް ނުވާނެ ކަމާއި އަދި މިސްކިތްތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާފިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ދަތިވާނެ ކަމުގައި ސި

 ޒަކާތު ފަންޑުން ދައްކަންޖެހޭ ލާރި ދައްކާ ނިންމާލުމަށް ކައުންސިަލރ ސައިދާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ވަނަ ދުވަހު ކުރަށްާވ ދަތުރެއްަގއި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުަމށް  2022ނޮވެްމބަރު  19 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލުން މާލެ ސިޓީއަށް

ންިސލް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ ކައުންސިލަރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ ދަންނަވާލުމަށްފަހު ކައު
 ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވިއެވެ.  

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

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ

 02 އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް ކައުންސިލަރ

 03 މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒުއަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

)ޗުއްޓީ( ކައުންސިލަރ  04 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން 

 05 ނާޞިރު هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ކައުންސިލަރ

 06 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޫބބަކުރު ކައުންސިލަރ

 07 މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް  ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 08 އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާްޒ ޢަލީ ސަލީމް ކައުންސިލަރ

 09 އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް ކައުންސިލަރ 

 10 ފާތިޙް ސައިފް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ

 11 ރަޝާދު ސަޢީދާ އަލްފާޟިލާ ކައުންސިލަރ 

 12 އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ނިޒްލީ ަރޝީދު ކައުންސިލަރ

 13 ޟަމީރު އަޙުމަދު ލްފާޟިލްއަ  ކައުންސިލަރ

 14 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ާނޡިމާ   ކައުންސިލަރ

 15 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް  ކައުންސިލަރ



5 | P a g e  

 

 
 

 secretariat@malecity.gov.mv          3016612             1622       ކައުންސިލް ބިއުރ       
                           

 

   
 ނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން.ބައިވެރިވެވަޑައި  
 

 01 ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  )ޗުއްޓީ( މޭޔަރ
 02 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު  )ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގައި( ކައުންސިލަރ

 
    ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓެވި މުވައްޒަފުން 

 
 ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ތައްޔާރުކުރީ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2022ނޮވެމްބަރ  20

 16 ޔުމްނާ  އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލަރ

 17 އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ   ކައުންސިލަރ

 # ނަން  މަޤާމް 

މުޖުތަބާ ޖަީލލް އަލްފާޟިލް  ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް   01 

 # ނަން  މަޤާމް 

 01 ސުލްތާނާ ޙަމީދު އަލްފާޟިލާ  ކައުންސިލް އޮފިސަރ ސީނިއަރ


