
 

1ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން   ވަނަ  02ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ހަތަރުވަނަ ކައުންސިލްގެ  ސިޓ     ވ    2022  ފެްބރުއަރ   24ަބއްދަލުވުން    ކުއްލިވަނަ    02  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ. 09:12ގެ ދުވަހުުބރާސްފަތި 

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 B12C-B2/2021/2  ނަންބަރު  ނެރެފައިވާ  ދަށުން  ޤަޟިއްޔާގެ   B12C/2021/200  ނަންބަރ   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ    ހދ   3.1

  ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ފަރާތުން  ގަރާޖުގެ  ހިޔާ   އެދި  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް   އަމުރު  ވަގުތ 

  ރާއްޖޭގެ   ދިވެހި  ބަދަލުގައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ   ލިބޭފަރާތް  ދަޢުވާ  ގުޅިގެން  ހުށައާއި  ޤަޟިއްޔާ  HC-N-A/01/2022:  ނަންބަރ

  އެލިޔުންތަކުގައި   ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  އެންމެހާ  ގުޅޭ  މައްސަލާއާއި  ، ޖަވާބުދާރ ވުމާއި  ދަޢުވާއަށް  ، ޙާޟިރުވެ  މަޖިލ ހަށް  ޝަރ ޢަތުގެ  ހައިކޯޓުގެ

 . ކަނޑައެޅުން ފަރާތެއް ، ކުރާނެސޮއި

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3



 

2ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ބެލެހެއްޓެވ     ކުއްލިވަނަ    02ކުޅުދުއްފުށ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 .ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ކުއްލިވަނަ  02ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه اله وعل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا ِبسم

ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ      ކުއްލިވަނަ    02ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،    2022  ފެބްރުއަރ   24،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ރަޖަބު   23ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

   . 07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 09:12ދުވަސް. ގަޑި  ދަބު

  ކުޅުދުއްފުށ   ހދ  ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ؛ އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާ

  އަމުރު   ވަގުތ   B12C-B2/2021/2  ނަންބަރު  ނެރެފައިވާ  ދަށުން  ޤަޟިއްޔާގެ  B12C/2021/200  ނަންބަރ  ކޯޓުގެ  ސްޓްރޭޓްމެޖި

-HC/2022:  ނަންބަރ  ހައިކޯޓުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ    ފަރާތުން  ގަރާޖުގެ  ހިޔާ  އެދި  އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

N-A/01   ާޝަރ ޢަތުގެ   ހައިކޯޓުގެ  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހި  ބަދަލުގައި  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ލިބޭފަރާތް  ދަޢުވާ  ގުޅިގެން  ހުށައާއި  ޤަޟިއްޔ  

  ފަރާތެއް   ، ކުރާނެސޮއި   އެލިޔުންތަކުގައި  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  އެންމެހާ  ގުޅޭ  މައްސަލާއާއި  ، ޖަވާބުދާރ ވުމާއި  ދަޢުވާއަށް  ، ޙާޟިރުވެ  މަޖިލ ހަށް

 . ކަނޑައެޅުން

ދަލެއް ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ  ބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން   އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ  

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު



 

3ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

   ދާއޫދުކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .5

 އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު  .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ      ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    ކުއްލި ވަނަ    02މެންަބރުންވެސް 

 މުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަ

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ނެރެފައިވާ   ދަށުން   ޤަޟިއްޔާގެ   B12C/2021/ 200  ނަންބަރ   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ    ހދ  •

  ފަރާތުން   ގަރާޖުގެ   ހިޔާ   އެދި   އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް   އަމުރު   ވަގުތ    B12C-B2/2021/2  ނަންބަރު 

 HC-N-A/01/ 2022:  ނަންބަރ   ހައިކޯޓުގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ  

  ރާއްޖޭގެ   ދިވެހި   ބަދަލުގައި   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ލިބޭފަރާތް   ދަޢުވާ   ގުޅިގެން   ހުށައާއި   ޤަޟިއްޔާ 



 

4ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

  އެންމެހާ   ގުޅޭ   އިމައްސަލާއާ   ، ޖަވާބުދާރ ވުމާއި   ދަޢުވާއަށް   ، ޙާޟިރުވެ   މަޖިލ ހަށް   ޝަރ ޢަތުގެ   ހައިކޯޓުގެ 

 . ކަނޑައެޅުން   ފަރާތެއް   ، ނެ ސޮއިކުރާ   އެލިޔުންތަކުގައި   ހުށަހަޅައި   ލިޔެކިޔުން 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

މި ގޮތަށް މި އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހިޔާ ގަރާޖުގެ މައްޗަށް ނެރުނު ވަގުތ  އަމުރާއި ގުޅިގެން އެ އަމުރު 

. ހައިކޯޓުގަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ވާތ  ހައިކޯޓުގަ ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްސ ލުކޮށް ޖަވާުބ ދާރ ވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާއި ެބހޭގޮތުން 

ނަޝ ދު އެންޑް ކޯ އެލް.އެލް.ޕ  ގެ   ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގަވެސް ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ

ނަންަބރ:  ސ ނިއަ ކާޑު  އަންގައިދޭ  )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ފަޔާޒް  މުޙައްމަދު  އަލްއުސްތާޛު  އެސޯސިއޭޓް  މި     (A316692ރ 

 މައްސަލާގައި ހައިކޯޓަށްވެސް ސިޓ  ކައުންސިލް ރެޕްރެޒެންޓްކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ރިޔާސަތުން މި ހުށައަޅަނ . މި ހުށައެޅުމާއި ގުޅިގެން

 ރިޔާސަތުން އެއްވެސް މެންަބރަކު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އިޝާރާތްކޮށްލަ ދިނުން އެދެން.  

ޢަްބދު އަޙްމަދު  މެންަބރު  ކުޑަ   ރިޔާސަތަށްهللا ކައުންސިލް  ނުކުމެވަޑައިގެންފައިވާތ ވެ  ަބއްދަލުވުމުން  ނޭނގި  ނުވ އެއް  ވ   ނާންގާ 

 ވަގުތުކޮޅަކަށް މި ަބއްދަލުވުން އިހަށް މެދުކަނޑާލަން. 

ަބހުސްއަށް ހުޅުވާލާފައިވާނ ، ނަޝ ދު އެންޑް ކޯ  ަބއްދަލުވުން އަލުން އަނުބރާ މި ފެށުނ . އަޅުގަނޑު  ކުރިޔަށް ގެންދަމުން ދިޔަ 

 ( A316692ޕ  ގެ ސ ނިއަރ އެސޯސިއޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފަޔާޒް )ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރ:  އެލް.އެލް.

ހުށައަޅާފަ.   ރިޔާސަތުން  ހުށައެޅުމަށް  ވަކާލާތުކުރުމަށް  ހައިކޯޓުގަ  ގޮތުގައި  ވަކ ލެއްގެ  ތަންސ ލުކުރާ  އެކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން  ދެން 

 އެދިފައެއް ނުއެއްވޭ. ފަ. ަބހުސްއަށް އަދި އެއްވެސް މެންަބރަކު ހުޅުވާލާަބހުސްއަށް 

އް ަބހުސްގަ ަބއިވެރިވުމަށް އެއްވެސް މެންަބރަކު އެދިވަޑައިގެންފައެއް ނުއެއް ވޭ. އަޅުގަނޑުގެ ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެ

 ޭބނުންފުޅުވާނެ، ކައުންސިލް މެންަބރު އާމިނަތު މަޖ ދާ މި ވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. 

 ވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން.  ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުއެ ހުށައެޅުން ފެންނަކަމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 07 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



 

5ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

 07 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .2

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .3

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .4

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .5

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .6

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .7

ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން ނެރެފައިވާ   B12C/2021/200ނަންަބރ  ރޭޓް ކޯޓުގެ  ޓް މެޖިސްހދ ކުޅުދުއްފުށ   މެންަބރުންގެ ވޯޓުން  ހުރިހާ

ވަގުތ  އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހިޔާ ގަރާޖުގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ   B12C-B2/2021/2ނަންަބރު  

އި ގުޅިގެން ދަޢުވާ ލިޭބފަރާތް ކުޅުދުއްފުށ  ހެޅުމާހުށަ ޤަޟިއްޔާ  HC-N-A/01/2022މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންަބރ:  

ޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާއަށް ޖަވާުބދާރ ވުމާއި، މައްސަލާއާއި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ަބދަލުގައި ދިވެހި ރާއް

އެސޯސިއޭޓް  ސ ނިއަރ  ގެ  އެލް.އެލް.ޕ   ކޯ  އެންޑް  ނަޝ ދު  ސޮއިކުރުމަށް  އެލިޔުންތަކުގައި  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  އެންމެހާ  ގުޅޭ 

)ދިވެހިރައްޔިތެއް ފަޔާޒް  މުޙައްމަދު  ނަންަބރ:  އަލްއުސްތާޛު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ފާސްވިކަމުގައި   ކަނޑައަޅުމަށް  (A316692ކަން 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   



 

6ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

 2022  ފެްބރުއަރ   24ނިމުނ     ަބއްދަލުވުން  ކުއްލި  ވަނަ   02ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ. 10:15ވ  ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ރަޖަބު 23

 2022 ފެްބރުއަރ  24

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


