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 Secretariat of the North Nilandheatholhu Atoll Council ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 Nilandhoo, Rep. of Maldives ދިވެހިރާއްޖެ. ނިލަންދޫ،

  
 

 2019ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 

ފ. ައތޮޅު ސްކޫލު މަދަރުސާތަކާއި ކުލަބު ޖަމްޢިްއޔާތަކާއި، ޤުރުއާން  ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތަކީ، ޤުރުއާން
ނޑައަޅާނީ  މި ުމބާރާތް ބާއްވާެނ ރަށެއްކުލާސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮްށގެން ބާއްވާ މުބާާރތެކެވެ.  ކަ

 ނެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން

 :. މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދު 1
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު ތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިޖައްސައި )ހ( ފ. އަ

 އާލާކޮށް، ދިރުވައި ފެތުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން.
 ކުރުމަށާއި، ތަުޖވީދުމަގަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުން.  )ށ( ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްުކރުމަށާއި، ފަރިތަ

 ކުރުން. ކުރުމަށް މަސައްކަތް )ނ( ކީރިތި ޤުރުއާން ރައްކައުެތރި
 ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން. )ރ( ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރު

 ފެްނވަރުގެ ކުދިން އުފެއްދުން. ބާރާތުން މަތީ ވަަނތައްހޯދޭ ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މު )ބ( ޤުރުއާން
 ރިކަން އާލާކުރުމަށާއި އެކަމުގެ ރޫޙު އަށަގެންނެވުން.ޅ( އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެ(

 :ބާރާތް އިޢުލާނު ކުރުން . މު 2
ކުރިން އަތޮޅު ޤުރުއާން ުމބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށާއި ތާރީްޚ  ދުވަސް މަސް 01ކޮންމެ އަހަރަކު މުބާރާްތ ބޭއްުވމުގެ 

ނޑައަޅައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އިޢުލާނު  އެވެ. ކުރަންވާނެ ކަ
  އަމާޒުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބަހާފައިވާ ގޮފިތައް:. މުބާރާތް 3

 )ހ( މުބާރާތް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް:
 އިސްކޫލު / މަދަރުސާތައް.ފ. އަތޮޅުގެ . 1
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާސްތައް.ފ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި . 2

 ޖަމްއިްއޔާތައް، ފ. އަތޮޅުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު. 3

 )ށ( މުބާރާތުގެ ގޮފިތައް:

 )ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި( ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި.. 1
 . )ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފި(. ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފ2ި

 ގެ ބައިތައް:. މުބާރާތު 4

ގެ ބަޔަކާއި ޤައުމީ ޤުރުއާން ބަޔަކަށެވެ. އެބައިތަކަކީ، ޢުމުރު ފުރާތަކު 02މި މުބާރާތުގެ ބައިތައް ބެހިގެްނވަނީ 
 މުބާރާތައް ހާއްސަ ބައެވެ.

 

& 
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 ފުރާތަކުގެ ބައި  މުރު ޢު  4.1

 ކިޔުން ނުބަލައި  ބަލައިގެން ކިޔުން  މުރު ޢު 
 ވައްޟުޙާއިން ދަށް ވަނަ ފޮތް 30 އަހަރުން ދަށް 06
 ގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފޮތް ތަޖުވީދު 01 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  03ވިދިވިދިގެން  އަހަރުން ދަށް 09
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  02 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  05ވިދިވިދިގެން  އަހަރުން ދަށް  12
 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  03ވިދިވިދިގެން  ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  10ވިދިވިދިގެން  އަހަރުން ދަށް 16

  ބައި  ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޚާއްޞަ  ޤައުމީ  4.2
 ނުބަލައި ކިޔުން  ބަލައިގެން ކިޔުން 

 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  5ވިދިވިދިގެން  ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  10ވިދިވިދިގެން 
 ކުގެ މަތިން ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަ 10ވިދިވިދިގެން  ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  20ވިދިވިދިގެން 

 ފޮތް ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން  20ވިދިވިދިގެން  މުޅި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން

ވަނަ ދުވަހާއި ހަަމއަްށ  31 ޭވތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެބަލާނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުމުރު ގައި 4.1މިމާއްދާގެ  4.3
 ދަރިވަރެއްގެ އުމުރު ކަމުގައި ބަލައިގެނެވެ.ރަކީ އެ އިވާ އުމުފަހަމަވެފުރި

 . މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުން 5

ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުންނާއި، ފ. އަތޮޅުރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ފ. އަތޮޅުގެ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 
 އަތޮޅު މިޮގތުން  ކުން ުހށަހަާޅ ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ.ފައިވާ ޤުރުއާން ކުލާސްތަކާިއ، މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާފަދަ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކޮށް

ނޑައަޅާ  ތާރީޚަކަށް  ވާނެއެވެ. ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން އަތޮޅު  ފ. ފޯމުދަރިވަރުންގެ  ބައިވެރިކުރާ  މުބާރާތުގައި  ކައުންސިލުން ކަ
 ވެ.ގައި ވާނެއެ 01ވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް ރިވުމަށް ހުށަަހޅުއްވާ ފޯމު މިޤަމުބާރާތުގައި ބައިވެ

 . މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ޢަދަދު:6

ނީ ބައިވެރި ކުރެވޭ ބައެއްގައިވެސްތެރެއިން ކޮންމެ  ދެގޮފީގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޚާއްޞަކުރެވިަފއިވާއުމުރުފުރާގެ ބައިގަޔާއި 
އެއްފަރާތަކުން އެންމެ އެއްބައެއްގައެވެ. ންމެވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި ކޮ ދަރިވަރަކަށް ކޮންމެނަށެވެ. ދަރިވަރުން 02ގިނަވެގެން 

 ދަރިވަރުންނެވެ. 28ގިނަވެގެން ބައިވެރި ކުރެވޭނީ 

 . މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުޠު:8

އަތޮޅުގެ  ކޮށްގެން އުޅޭފަރާތްތެއް ނުވަތައަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތަކާއި ކައިވެނިފ. )ހ( 
 ކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރަކަށްވުން.ސް

ރަށެއްގައި ފ. ައތޮޅުގެ ( ުމބާރާތުގައި ބައިވެރި ކުރެވޭނީ އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ސްޫކލް މަދަރުސާ ޤުރުއާން ކްލާސް ނުވަތަ ށ)
 ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުލަބު 

 . އޮފިޝަލުން:9
 މަލާތު ޖެނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން މުޢާފަރާތްތަެކވެ. ކަމެއް ދިމާވެއް އްބަވާ އިސްވާލުވެގެން ތިޙަ ތަކާއޮފިޝަލުންނަކީ ޓީމު 

ނޑައޮފިޝައޮފިޝަލުންނެވެ.  02 ތަކާއެވެ. ޓީމެއްގައި ތިބޭނީކުރާނީ އެފަރާތް  ންނަކީ ބައިވެރިންގެޅުއަޅާފައިވާ ބޭފުލުންގެ ގޮތުގައި ކަ
 އެއް ނަގާނެ ފަރާްތތަކެވެ.ހުރިހާ ޒިންމާ

 ޑިޔާރުން:ނގެ ފަ . މުބާރާތު 01

 ޑިޔާރުންގެ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ. ނފަ 03ޑައަޅާ ނމުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ ކިޔެވުމަްށ އިންސާފުކުރާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ



  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ                    2019  ދު ޤުުރއާން ކިޔެުވުމގެ އަތޮޅު މުާބރާުތގެ ަޤވާޢި
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 ހުށަހެޅުން:މުބާރާތުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް . 11

ނުވަތަ ބައިވެރިކުރުވި ފަރާތަށް  ބައިވެރިއަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްގައި ކިޔަވާގަމުންދާއިރު ނއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހި ހ. 
މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމް  ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވެއްެޖނަމަ، އެކަމެއް ދިމާވާ ދަންަފޅި ނިމުމުގެ ކުރިން

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފަޅީގައި ކިޔެވުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ ބައިވެރިއަކަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ަބއިވެރިއަކު ކިޔެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންށ. 

މައްސަލަ  ކޮމިޓީައށްއިންތިޒާމް ، ޖެހިފައިވާ ދަންފަޅި ިނމުމުގެ ކުރިން އެކަން ބަޔާންޮކށްކިޔެވޭގޮތް ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަވަން ހަމަ
 ކޮމެޓީންނެވެ.މާބެހޭ ގޮތުން ޮގތެއް ނިންާމނީ އަދި އެފަދަ ބައިވެރިއަކަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.  ގައި 02ފޯމަކުންނެވެ. އެފޯމު މި ޤަވާޢިދުގެ ޖަދުވަލް ކޮށްފައިވާ  މައްސަލަ ހުށަހަޅާނީ އެކަމަށް ތައްޔާރު

 ކުރުން:. މުބާރާތުން ވަކިވުމާއި ވަކި 21

މުބާރާތުން ވަކިވާން ބޭނުންވެްއޖެނަމަ، އެކަމެއް ބަޔާންކޮށް  ހ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްަފހު މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ދިމާވެގެން
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށެވެ. ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާނީ ފ.

ދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަަމ ސް ފަރާތަކުން މުބާރާތުެގ ޤަވާޢިށ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އެއްވެ
 ގޮތެްއ ނިންމާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުްނނެވެ. އެފަރާތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނޭ 

ކިޔަވަންޖެހޭ ދަރިވަރުގެ ނަން ގޮވުމުން ލަސްނުކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ޤަވާއިދުން ކިޔެވުން ކުރިއަން ގެންދަންވާނެއެވެ.  ނ.
 އަދި

  ެނތި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ، އިުތރު ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.މަޤުބޫލު ސަބަބެއް

  ވާ ވަނަތައް:މުބާރާތުގައި ހޮ  .31

 ވަނަ ދަރިވަރު  03ވަނަ އަދި  02ވަނަ،  01 ނުބަލައި ކިޔުމުގެ ގޮފީގެ ކޮންމެ ބަޔަކުންބަލައިގެންކިޔުމުގެ ގޮތްޕާއި  ހ.
  ޓީމްވަނަ  03ވަނަ އަދި  02ވަނަ،  01މުޅި މުބާރާތުން ށ. 

 ދަރިވަރު.ވަނަ  03ވަނަ އަދި  02ވަނަ،  01މުޅި މުބާރާތުން ނ. 

 ހަދާނީ ލިޔުމާއި އިނާމު ދިނުން:. 41

 . މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ހަދާނީ ލިޔުމެއް ދެވޭނެއެވެ.1
ދަރިވަރަކަށް ހަނދާނި ލިއުމުގެ  ވަނަ އަށް ހޮވޭ 01 ނުބަލައިކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ ކޮންމެ ބަޔަކަށްބަލައިގެންނާއި . މުބާރާތުގެ 2
އިނާމު ވަނަ ދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ލިއުމުގެ އިތުރުން ފައިސާގެ  03ވަނަ  02އި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭނެއެވެ. މިލްކުވާ ތައްޓާއިތުރުން 

 ނެއެވެ. ލިބޭ
ތައްޓާއި  ރުން މިލްކުވާދަރިވަރަށް ހަނދާނީ ލިއުމުެގއިތުވަނަ  03ވަނަ އަދި  02ވަަނ،  01މުޅި މުބާރާތުން . 3

   ލިބޭނެއެވެ.  އިނާމުފައިސާގެ
ލްކުވާ ތައްޓާއި ަފއިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ދެވޭނީ މި ޓީަމށްވަނަ  03ވަނަ އަދި  02ވަނަ،  01ރާތުގެ . މުޅިމުބ4ާ

 ވެ. ލިއުމެ

 . މުބާރާތުގެ ވަނަ ހޮވުން:15

 ވެ.މަތިން މާކްސްލިޭބ ފަރާތްތަކެ ހ. މުބާރާތުގައި ވަނަ ހޮވާނީ ަފޑިޔާރުންގެ އެވްރެޖް މާކްސްގެ ތެރެއިން އެންމެ
ން މާކްސް އެންމެ މަތިމާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން  އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން %75ހޮވާނީ  ވަނައަށް 01ށ. 

 ބުނު ފަރާތެވެ.ލި



  ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ                    2019  ދު ޤުުރއާން ކިޔެުވުމގެ އަތޮޅު މުާބރާުތގެ ަޤވާޢި

  

  

T: 6740017 | F: 6740019 | E: admin@faafu.gov.mv | www.faafu.gov.mv | fb.com/FACouncil [4ެ4ގ] 

 

 ވަނައަށް ހޮވުނު  01ތެރެއިން ން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަތި އިންސައްތައަށްވުރެ %65ވަނައަށް ހޮވާނީ  02ނ. 
 ބުނު ފަރާތެވެ.ލި މާކްސް ންފަރާތްފިޔަވާއި ދެން އެންމެ މަތި

ވަނައަށް  02 ވަނަ އަދި 01 ން މާކްސްލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިންމަތި އިންސައްތައަށްވުރެ %55ވަނައަށް ހޮވާނީ  03ރ. 
 ން މާކްސް ލިބުނު ފަރާތެވެ.ފަރާތްފިޔަވާއި ދެން އެންެމ މަތި ހޮވުނު

އްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތަށް ލިބޭމާކްސް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ވަނައަށް 03ވަނަ އަދި  02ވަނަ،  01ބ. 
 ނެއެވެ.ލިބުނު ފަރާތްކަމުގައި ބެލެވޭ އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ އެއިން ކޮންމެފަރާތަކީވެސް އެވަނައެއް

ހޮވުމުގައި ބަލާނީ ޓީމަށް ލިބިފަިއވާ މުޅި ޖުމްލަ މާކްސްގެ  ޓީމުވަނަ  03 އަދި  ވަނަ 02 ،ވަނަ 01މުޅި މުބާރާތުން ޅ. 
 ޓީމުތަކަށެވެ.ންމެަމތިން މާކްސްހޯދާ އެ ތަރުތީބުން

 ވީގޮތް:ވާ ދަރިވަރުންގެ ހެދުން ހުންނަން ކިޔަ . 16

 ޔުނީފޯމާއެކު ބުރުގާ ނާޅާ އިސްކޫލެއްގެ ޔުނީފޯމެވެ.  އެ ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ކިޔަވާއިރު ބޭނުންކުރާނީ  ސްކޫލުތަކުންއިހ. 
 ބުރުގާ އަޅައިގެންނެވެ. ކުލައިގެ ޔުނީފޯމާ އެއްކުދިންވެސް މުބާރާތުގަިއ ކިޔެވޭނީ އަންހެން 

ކުލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކުރުމަށް ވަކި ޔުނީފޯމެއް ނުގެންގުޅޭނަމަ މުބާރާތުގައި ކިޔެވުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ  ޤުރުއާން ށ.
  އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެކެވެ. 

ން ކިޔެވުމުގައި އިސްލާމީ އަދަބުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެއް ތަކުްނަބއިވެރިވާ ދަރިވަރުން / ބޭފުޅު ނ. ކިލަބު ޖަމްޢިއްޔާ
 ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް އެރަށަކުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުން އެއްވައްތަރެއްގެ ހެދުމެއްގައި  މިމާއްދާގެ )ހ(، )ށ(ރ. 
 ވެ. ކާ ޚިލާފުނުވާ ހެދުމެއްގައެނަމަ، ބަިއވެރި ކުރަންވާނީ އިސްލާމީ އަދަބުތަބައިވެރިކުރަން ބޭނުންވާ 

 ން ކިޔެވުން އޮންނަ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވުން:މުބާރާތުގެ ބައިވެރި . 17
 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާްތތަކުން މުބާރާތް ފެށުމާއި ިނންމުުމގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ. ހ.
 10ހަމަޖެހިފައިވާ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ  ކޮންމެ ބައިވެރިއަކުވެސް އެބައިވެރިއެއް ކިޔަވަން ށ.

 ވާންވާނެއެވެ. މިނެޓް ކުރިން ކިޔެވުން އޮންނަ ހޯލަށް ޙާޟިރު
 ވަންޖެހޭ ދަރިވަރުގެ ނަން ގޮވުމުން ލަސްނުކޮށް ސްޓޭޖަށް އަރައި ޤަވާއިދުން ކިޔެވުން ކުރިއަން ގެންދަންވާނެއެވެ.ށ. ކިޔަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލުންނެވެ.  ގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ފ.. މި ޤަވާއިދު 18
 

 

 : ނޯޓު 
ޤުރުއާން ކިޔުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ބަލައިގެންނާއި ުނބަަލއި ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރު ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ކޮޅަކުންވެސް  -

މްިލސްޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާންާވނެއެވެ. ފެށޭކޮޅު މާނަކުރެވިފައި ދޭ ފޯމް އަދި ޓީބައިވެރިވާންއެކިޔެވިދާނެއެވެ. ކިޔަވާކޮޅެއް 
 އެވަނީ ބަޤަރާ ސޫރަތުން ފެށިގެްނނެވެ.

 ޖަދުވަލް ފޯމްތައް މި ޤަވާޢިދާއި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ. -

 
 ާޢންމު ވަނަ 07 އަހަރުގެ ވަނަ 2019 ންސިލްގެކައު އަތޮޅު ބޭއްވި ދުވަހު ވަނަ 06 މާރިޗު 2019 ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  މި

 .  ޖަލްސާއިންނެވެ

 
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު .01

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މަޙުމޫދު އަޙުމަދު  .02

 ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޢަބްދުލް ޤާދިރު މުޙައްމަދު  .03


