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 ގެ އިދާރާ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ، ހދ. ކުރިނބި

 

 ޔައުމިއްޔާ ވުމުގެ ބައްދަލު ފުރަތަމަ ކުއްލި ގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކުރިނބީ ކައުންސިލް ހދ.
 ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 2102މާރޗް  2 ތާރީޚް ވިޖަލްސާ ބޭއް

 10:24  :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 10:04 ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:   - ޖަލްސާ މެދުކަ

 އަޙްމަދު މުޖުތަބާއަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި

 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ:
 ެދވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްާސގެ ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން.ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ  -0
 ފައިސާާއއި ބެހޭ ޗެކްތަުކަގއި ސޮއިކުރުމަށްޓަަކއި ބޭފުޅުން ަކނޑަެއޅުން -2
ނަޑއުޅުން. 2102 -0  ވަނަ އަހަރު ކައުންިސލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ގެންާދނެ ގޮތަކާިއ، ބާްއވާނެ ތާރީޚެްއ ކަ
ނޑައެޅުން.ކޯޒްނެްޓގެ އެޑްމިން ޕާްސވޯޑް ބަދަ -2  ލުކޮށް ޕާސްވޯޑް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
 ކައުންސިލުން ކުރިން ކުރަން ފަށާފައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން. -4
ނޑި ބާްއވާނެ ފަރާ -6 ނޑިަފއްާޗއި، ޑަަބލް ތަޅުދަ ނޑައެހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ިއދާރާގެ ތަޅުދަ  ން.ޅުތްތައް ކަ
 ށަށް ފެން ގެނައުމާގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުން.ރަށުން ބޯފެން ހުސްވެފައިވާތީ ރަ -7
 .ކައުންސިލް އިދާާރގެ ފާޚާނާ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން -8
 އަލަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުްނނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އޮިރެއންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭޮގތުން މައުލޫމަތު ދިނުން. -9

އިބެހޭ އެންމެހައި ން ދެންނެވި ދެންނެވުމާ ގުޅިގެން ބިމާނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އި މި -01
 މުއާމަލާތްތައް ަވގުތީގޮތުން ުހއްޓާލުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުން.
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 ގޮތެއް ނިންމުން

 ކުރުން.ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ ފާސް   -0
ަތ ވީ އާދިއް 2102މާރޗް  2ކަމަކަށް ކުރުން އޮތީ  މި ޖަލްސާގައި އެންމެފުރަތަމަ 

ދެވަނަ ދައުުރެގ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުުރމެވެ. ެއގޮތުން ިމ  ދުވަހު ބޭްއވުނު ަކއުންސިްލގެ 
ޖުތަބާ ޖަލްސާގައި ބަިއވެިރިވ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަްލފާޟިލް އަޙްމަދު މު 

ސްލާހެއް ހުށައެޅުުމެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުެގ ަޔއުމިްއޔާެގ ކޮޕީ ދޫކުރުމަށްފަހު އި 
ޔައުމިްއޔާއަށް ކުދި ކުދި އިސްާލުހ ެއއާެއކު ބައެއް މެމްބަރުން ހުށަހެޅި ހުށައެޅުމަށް  ހުޅުވާލިެއވެ.ފުރުސަތު 

ނު އިސްާލހާއެކު ަޔއުމިްއޔާ ފާސްކުރުަމށް ވޯޓަށް އެްއސެވުމުން ުހރިހާ މެމްބަރުންގެ ގެނެވުެނވެ. ގެނެވު
 ަނ ޖަލްސާ )ކުއްލި ބައްދަލުވުން(ގެ ަޔއުމިއްޔާ ވަނީ ފާސްކުެރިވފައެވެ.ގެ ދެވަ 2102އިއްތިާފގުން 

 
 ފައިސާާއއި ބެހޭ ޗެކްތަުކަގއި ސޮއިކުރުމަށްޓަަކއި ބޭފުޅުން ަކނޑަެއޅުން -2

ހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު ރިޔާސަތުން ބަ
ޕާޓީއަށް ދެދައްކަވާަފިއވެެއވެ. ެއގޮތުން ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އިއްތިާފގު ވެަފއިވަނީ މި ަކއުންިސލްގައި 

ްނސިލްެގ ކައުންސިްލގެ ަރއީސް ަޢލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުޖުތަބާ އާިއ ކައުފުޅުން ހުރުމާެއކު، ނިސްބަތްވާ ބޭ
ފައިސާ ާއއި  ބޭުފޅުން 0ހިމެނޭ ގޮތަށް އިުތރު ބޭފުޅަކާއެކު ޖުމްލަ  މެންބަރ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްރާޙް

އިތުރު ބޭފުޅަކަށް ކައުންސިްލގެ ނާއިބުރައީސް  ތަކުަގއި ސޮއި ުކރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ.ކްބެހޭ ޗެ
. މި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކަުއންސިލްގެ މެންބަރ ޢަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާޙް ގެ ނަން ހުށަހެޅުނެވެ

އެގޮތުން ިރޔާސަުތން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ުހރިހާ މެމްބަރުންގެ  ވަސީމް އެވެ. هللا ޢަލްފާޟިލް ޢަބުދު
އިއްތިާފގުން ެޗކްަގއި ޮސއިކުުރމަށް ކައުންސިލްެގ ރައީްސ ައލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ ހަތިހާ/ހދ.ކުރިނބީ 

ކައުންސިްލގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްާރޙް ސޫރަޖް / ހދ ކުރިނބީ، އަދި ކައުންސިްލެގ އާއި 
 ކުރެވުނެވެ. /ހދ ކުރިނބީ އެމަޤާމަށް އައްަޔން ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ުމހައްމަދު ޝިޔާޙް ބަގީާޗގެ

 
ނަޑއުޅުން.ވަނަ އަހަރު ކައުންިސލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ގެންާދނެ ގޮތަކާިއ، ބާ 2102 -0  ްއވާނެ ތާރީޚެްއ ކަ

ރިޔާސަތުން ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު 
ވަސީމް ހިޔާލުފާުޅކުރަްއވާފަިއވަނީ މީގެ ކުރީ ައހަރު ތަކުގަިއވެސް هللا ދައްކަވާަފއި ެވެއވެ. ެއގޮތުްނ އަބްދު

ިއވާ ގޮުތގެމަތިން ވީހާވެްސ ައވަހަކަށް މިކަްނ ކުރަން މުހިއްުމ ގަންސިްލގެ މުޤައްރަރު ބާއްވާ ގޮތަށް އަތޮުޅކައު
ައަވސް ނުކޮއްފިނަމަ  ކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު ިޝޔާޙް ވަސީމްގެ ބަހަށް ާތއީދު ކުަރމުން އަލިއަުޅވާލީ މިކަން

 ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވެދާނެކަމަށެވެ. ސަބަބަީކ މި މުބާރާތް ނިމުނުން ދެންއޮންނަ އަތޮޅު ވަރަށްގިނަ
ން ރިޔާސަތުން ޤުރުއާން މުބާރާތް ތު ބޭނުންވާނެތީެއެވ. އެހެންކަމުމުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ފުދޭަވރަކަށް ަވގު

ވަީސމް އިސްނަގާފަިއ هللا ލީޑްކުރާނެ މީހަކު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުަގއި ަކއުންިސލްގެ މެމްބަރ އަބްދު
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ޯނޓް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުާވލާނެ ދުވަސް އަިދ ވެެއވެ. މި މުބާރާތް ބާްއވާެނ ދުވަހާއި، ަވގުާތއި، ނަން
ނޑަިއޅާފަިއވަނީ ރިޔާސަތުަގއި ބަިއވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ  މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށަހަޅާނެ ދުވަސް ކަ

މާރޗް ގެ ނިޔަލަށް  24މުބާރާތަށް އިނާމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. 
ނިޑއަޅާފަިއާވއިރު މި މި  2102މާރޗް  29އަދި  2102މާރޗް  28މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ  ކަ

 ދެދުވަހު ކަމުގައި ިރޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

ނޑައެޅުން. -2  ކޯޒްނެްޓގެ އެޑްމިން ޕާްސވޯޑް ބަދަލުކޮށް ޕާސްވޯޑް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަ
ކަފުޅު ރިޔާސަތުން ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިާހ މެމްބަރުން ވާހަ

 0ދައްކާފަިއވެެއވެ. ެއގޮތުން ުމޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުީވ ުކރީދައުރުަގއިވެްސ މިކަމާ ހަާވލުވެ ހުންނެވީ 
ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް  0ބޭފުޅުން ކަމާއި މިފަހަރުވެސް ކޮންމެވެސް 

ކައުންސިްލގެ ބޭފުޅަާކއި، ކައުންސިލްގެ ރަީއސް އާއި އަދި  މީހުން އައްޔަނު ކުރާއިރު ދާިއމީ ވަޒީފާަގއި އުޅޭ
އިތުރު މެމްބަރަކު ހިމަނައިގެން މިކަން ކުރުމަށް އެދެވިގެންވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅި 

ނަޝީދު، ަކުއންސިލްގެ ރައީސް هللا ހުށަހެޅުމަށް މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ެއޑްމިން އޮފިަސރ އަބްދު
މުޙައްަމދު ޝިޔާޙް ެއވެ. އަލްފާޟިލް  ާނއިުބރައީސްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ އަދި ަކއުންސިލްގެ އަލް

ފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ އެބޭފުޅުންނަށް ކޯޒްނެޓް ގެ ާޕސްވޯޑް ދިނުމަށްބައްދަލުވުމުަގއި ަބއިވެިރވެލެްއވި 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. ޕެކޭޖް ވިްއކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް

 
 ކައުންސިލުން ކުރިން ކުރަން ފަށާފައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުން. -4

ރިޔާސަތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު 
ހުރި ކަންތަކަކީ ކޮބައިޯތ އުރުަގއި ުކރަންފަށާފައި ނުނިމިދެއްކެިވެއވެ. ެއގޮތުން ކަުއންސިލުން ކުރީދަ

ސެންޓަރ ގާއިމް ކުރުާމއި ގަބުރުސްތާނު -ލުމުގައި ފާހަގަޮކއްލެވިަފއިވަނީ ދެކަމެެކވެ. ެއއީ އީ ބެލިބެ
އަލްާފޟިލް މުހައްމަދު  )މިހާރުގެ ަކއުންސިލްގެ މެންބަރ( ބޮޑުކުރުމެވެ. ަކއުންސިލްގެ ކުރީގެ ަރއީސް

ލިބުމުެގ ސަބަބުން މިކަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރ ނު-އަފްރާޙް ވިދާުޅވީ އީ 
ގަބުރުސްތާނު ބޮޑުކުރުމުގެ ެއއްެވސް އަމަލީ މަސައްކަތެއް އަިދ  ހަމައެހެންމެމަޑުޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 ެވއެވެ. ުތގައި އެބޭފުާޅ ފާހަގަ ކޮއްފައި މިހާތަނަށް ފެށިފައިނުވާ ކަމަށް ވެސް އެފުރުސަ
 
 
 
 

ނޑިަފއް -6 ނޑި ާބއްވާނެ ފަރާތްަތއް ހދ.ކުރިނބީ ކައުންސިްލެގ އިދާރާެގ ތަޅުދަ ާޗއި، ޑަބަލް ތަޅުދަ
ނަޑއެ  ން.ޅުކަ



 

 
 

4 

ކައުންސިލް އިދާރާ ހުޅުާވ ލެއްޕުުމެގ އުޞޫލް މެންބަރުންނަށް ރިޔާސަތުން، 
ފަހު ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ުހރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުުޅ ދައްކާފަިއވެެއވެ. ކިޔާދެްއވުމަށް

ނޑިފަތި ާބއްވާަފއިަވނީ ކައުންސިްލެގ އެގޮތުން އެނގިަފއިވަީނ ކު  ރީދައުރުަގއި އިދާާރގެ ޑަބަލް ތަޅުދަ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު އަޙްމަދު އަތުގަިއ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މިފަހަރުވެސް އެބޭފުާޅ 

ނޑި ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން އިއްތިފާުގވެފައި ވެެއވެ. ނޑި  އަތުަގއި ޑަބަލް ތަޅުދަ އަދި ައސްލު ތަޅުދަ
ނީ )އޮރިޖިނަލް ކީ( ބާއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު އެއްބަްސވެފަިއވަ

ނަޝީުދ އަތުަގއި ޭބްއވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން هللا އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް
ހުޅުވާލުމާއެުކ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އިއްތިާފގުން އެބޭފުޅާ އެަމގާމަށް  އެބޭފުޅާއަށް ވޯޓް ެދއްވުމަށް ފުރުސަތު

 ހަމަޖެހުނީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 
 ރަށުން ބޯފެން ހުސްވެފައިވާތީ ރަށަށް ފެން ގެނައުމާގުޭޅގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮެތއް ނިންމުން. -7

ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު  ރިޔާސަތުން ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ
ަވސީމް ވިާދޅުވީ ިމއީ ައސާީސ هللا ދައްކަވާަފިއވެެއވެ. އެގޮތުްނ ަކއުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަބްދު

ކަށްވާތީ މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅު ައޅަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅާގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރަްއވަމުން ތަމަހިދު
ުޅވީ ވީއެންމެ ައވަހަކަށް މިނިސްްޓރީއަށް އެްނގެވުން މުހިއްމު ަކމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާ

ނަޑއަަޅއި 2102މާރޗް  10މާދަމާ ) ( ގެ ަވގުތެްއގަިއ މިނިސްޓްީރ އަށް ސިޓީފޮުނވުމަށް ރިާޔސަތުން ކަ
 ނިންމިއެވެ. 

 
 ށް ގޮތެއް ނިންމުންކައުންސިލް އިދާާރގެ ފާޚާނާ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮ -8

ރިޔާސަތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަިއ ހުރިހާބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު 

ޖަންކްޝަން ވަޅުަގނުޑ  ައކީޚާނާއަށް ދިމާވެފަިއވާ މައްސަލަދައްކަވާަފިއވެެއވެ. ެއގޮތުން ލަފާކުރެވެނީ ފާ
ފައި ެވއެވެ. އަިދ ޝިޔާޙް ވިާދޅުވެ އްމަދުއިބުަރއީސް އަލްފާޟިލް މުޙަހުރުން ކަމަށް ކައުްނސިލްގެ ނަފުރިފައި

ަފއި ެވއެވެ. ކައުންސިްލގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ށްން ފެން ލީކްވާކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ހާމަކޮފްލެޝް ޓޭންކު
މުޙައްމަދު އަފްރާޙް ވިދާޅުީވ ކައުންސިލްގެ މަސަްއކަތު މީހާއާއި ވާހަކަދައްަކިއގެން މިކަން ހައްލުވޭތޯ 

ލު ނުވެއްޖެނަމަ އެސްޓިމޭޓަށް ހުށަހަޅައިގެން މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ބޭނުންކަމަށެވެ. ބެލުމަށްފަހު ހައް
މި ނަމަވެސް ބަޖެޓައްވެސް ބަަލން ޖެހޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ހިޔާލުފާޅުކޮއްަފއިެވެއވެ. ވުމާެއުކ ރިޔާސަތުން 

ަގއި މިމައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރުމަްށ ދުމަށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްމިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު  މައްސަލަ
 ފައެވެ.ނިންމާ ވަނީ
 

އަލަށް ހޮވުނު ަކއުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އޮިރއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ބެޭހގޮތުން މައުލޫމަތު  -9
 ދިނުން.
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ރިޔާސަތުން ބަހުސް ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު 
އެެވ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްަގއި ަބއިވެިރވާީނ ކޮންބަެއއްކަން ފާހަަގކުރުމަްށޓަކާ މެމްބަރުންގެ ދައްކާފަިއ ވެ 

އަރިހުން މަޝްވަރާ ހޯދާލުމުން ލިބުނު މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ފާތިމަތު ޖޫލިޔާ 
މީ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނާއި އަދި ބައިވެިރވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނެވެ. ދެން ރިޔާސަތުން ނިން

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މި ޕްރޮްގރާމްގައި ބަިއވެިރވުމަށެވެ. ންނެވި ކައުންސިލާއި ަހވާލުވި ހު
 

އިބެޭހ ދެންނެވުމާ ގުޅިގެން ބިމާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަްކޗަރ އިން ދެންނެވި   -01
 ހުއްޓާލުމަށް މަޝްަވރާ ކުރުން. އެންމެހައި މުއާމަލާތްތައް ަވުގތީގޮތުން

ހަކަފުުޅ ރިޔާސަތުން ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގަިއ ބައެއްބޭފުޅުން ވާ
ވިދާޅުީވ  ރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަފްރާޙްގޮުތން ކައުންސިލްގެ މެމްބަަފއި ެވެއވެ. އެ ދައްކަވާ

ނޑިވަުޅަގއި ބިމާއި ބެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން،  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އޮމިދަ
ހުރިހާ ވަަޑއިގެންެނވި . ތިުބން މުހިންމު ކަމަށެވެމަޑުޖައްސާލަިއގެން  ަވކިގޮަތކަށް އަްނގަންދެން އިން

 ގެ ބަހަށް ތާއީދު ކުރެްއވިެއވެ. މެމްބަރުން އަފްރާޙް
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 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް 

 މަޤާމް ނަން #

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް / ހަތިހާ، ހދ.ކުރިނބިބާއަޙްމަދު މުޖްތަޢަލްފާޟިލް  0

 ނާއިބުރައީސްކައުންސިލްގެ  / ބަގީޗާގެ، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު ޝިޔާހްޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ސޫރަޖް، ހދ.ކުރިނބިމުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟި 0

 ގެ މެމްބަރކައުންސިލް / ހަވާސާ، ހދ ކުރިނބިވަސީމްهللا އަބްދުޢަލްފާޟިލް  2

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ / ފިނޭގެ، ހދ.ކުރިނބިފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާ 4

 

 މުވައްޒަފުން: ބައްދަލުވުމުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ބެލެހެއްޓި 

 ގާމުމަ ނަން #

 ޑްމިން އޮފިސަރއެ އަކްރަމް ޢަލީ 0

   

________________________________ 

 0202 މާރޗް 20

 

 

 

 . ލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެގައިވާ މަޢުމިޔައުމިއްޔާ

 ޚްތާރީ ސޮއި ނަން

 9/3/0202  އަޙްމަދު މުޖްތަބާރައީސް ޢަލްފާޟިލް  .0

 9/3/0202  ޝިޔާހް މުޙައްމަދުޢަލްފާޟިލް  ނާއިބުރައީސް .0

 9/3/0202  މުޙައްމަދު އަފްރާޙްލް ޢަލްފާޟިމެމްބަރ  .3

 9/3/0202  ވަސީމްهللا އަބްދުމެމްބަރ ޢަލްފާޟިލް  .2

 9/3/0202  ފާތިމަތު އިނާޔާ ޢަލްފާޟިލާމެމްބަރ  .5

 


