
 

1ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން   ވަނަ  03ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ގެ  ދުވަހު  ހޯމަ  ވ   2022  މާރޗް  14ަބއްދަލުވުން    ކުއްލިވަނަ    03  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  09:42

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

ނަންަބރު    3.1 ދަފްތަރު.  މާލެ،  ޔޫސުފް،  5376ކ.  ޙައްވާ  ކުޅުދުއްފުށި(  ހދ.  )ިބއްލޫރިޖެހިގެ،  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، 

ކުޅުދު ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  އްފުކައުންސިލްގެ  ނަންަބށ    B12C/2022/3  ރުކޯޓުގެ 

ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލް އިދާރާ ރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   އްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަޟިޤަ

ގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް ޙާޟިރުވެ، ދަޢުވާއަށް ޖަވާުބދާރ ވުމާއި، މައްސަލާއާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  ހުށަހަޅައި އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ،

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 02 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1



 

2ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް  .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 މެންބަރުން   ނުވާ ޙާޟިރު   ބައްދަލުވުމަށް 

 )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި( ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު .1

 )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ   .2

 

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ބެލެހެއްޓެވ     ކުއްލިވަނަ    03ކުޅުދުއްފުށ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 .ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 ވ މ ގެ ފެށ ން ބައްދަލ  

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ކުއްލިވަނަ  03ކުޅުދުއްފުށި 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    03ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

،    2022  މާރޗް  14،މ ލާދ  ސަނަތުން    1443  ޝަޢުބާން  11ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު  09:42ދުވަސް. ގަޑި    ދަބު

ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ޢަލ  އަޙްމަދު )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި(، ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި(    . 05

ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑާއަޅުގަނޑު ބައް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ   އައިޓަމް  ؛ ދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން،  ކ. މާލެ،  ،  1އެޖެންޑާ 

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ  ކުޅުދުއްފުށ   ، )ބިއްލޫރިޖެހިގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( ޙައްވާ ޔޫސުފް،  5376ދަފްތަރު. ނަންބަރު  

ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް   ޤަޟިއްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ    B12C/2022/3  ރުކޯޓުގެ ނަންބަ ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ޓުގެ ޝަރ ޢަތުގެ މަޖިލ ހަށް  ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ކައުންސިލް އިދާރާ ފަރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ފަރާތެއް  އެލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާނެ،  ހުށަހަޅައި  ލިޔެކިޔުން  އެންމެހާ  ގުޅޭ  މައްސަލާއާއި  ޖަވާބުދާރ ވުމާއި،  ދަޢުވާއަށް    ޙާޟިރުވެ، 

 ކަނޑައެޅުން. 



 

3ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

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

 އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ  .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ   .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    ހުރިހާ      ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ    ކުއްލި ވަނަ    03މެންަބރުންވެސް 

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 



 

4ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކުޅުދުއްފުށ    ، ޔޫސުފް   ޙައްވާ (  ކުޅުދުއްފުށި .  ހދ   ، ބިއްލޫރިޖެހިގެ ، ) 5376  ނަންބަރު.  ދަފްތަރު   ، މާލެ .  ކ  •

  ނަންބަރު   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ    ހުށަހަޅާފައިވާ   ރައްދުވާގޮތަށް   ދަޢުވާ   މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ  

3 /B12C/2022   ިސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    ހަޘިއްޔަތުން   ފަރާތުގެ   ރައްދުވާ   ދަޢުވާ   ، ގުޅިގެން   ޤަޟިއްޔާއާއ  

  ، ޙާޟިރުވެ   މަޖިލ ހަށް   ޝަރ ޢަތުގެ   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ    ހދ   ފަރާތުން   އިދާރާގެ   ކައުންސިލް 

  ، ސޮއިކުރާނެ   އެލިޔުންތަކުގައި   ހުށަހަޅައި   ލިޔެކިޔުން   އެންމެހާ   ގުޅޭ   މައްސަލާއާއި   ، ޖަވާބުދާރ ވުމާއި   ދަޢުވާއަށް 

 . ކަނޑައެޅުން   ފަރާތެއް 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން އެދެން. މިއަދު އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ މި އޮތް މައްސަލައިގެ ކުޑަކުޑަ ޚުލާސާއެއް ދިނުމަށް ސެކެރްޓަރ  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ޖެނެރަލް   ސެކެރްޓަރ  

ކައުންސިލަށް ލ ގަލް އޮފިސަރއެއް ލިުބނ މަ ލ ގަލް އޮފިސަރ މ ގެ ފަހުން މި މައްސަލައަކ  އުމުރު ސާިބތުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް.  

 ދަލުވުމަކަށް ޝެޑިއުލް ކުރާނަން ޖެނެރަލް ގަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް.ކޯޓަށް ޖަވާުބ ދާރ ވާނ . އަޅުގަނޑުމެން ދެން އަންނަ އާންމު ަބއް 

ކޭސް ފިޔަވާ އެހެން   3ކޭސްއެއް އެަބއިން ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން. އެ    3ކުރިން ލ ގަލް އޮފިސަރ ތަނާޒިލްވާންޖެހޭ  

   ހުރިހާ ކޭސްއެއް ލ ގަލް އޮފިސަރ ރެޕްރެޒެންޓް ކުރާނ .  

 ކެވި ވާހަކަފުޅު ދެއް   ރިޔާސަތުން 

  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެމި މައްސަލާއިގައި ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްސ ލްކުރާނެ ފަރާތެއް ކަމަށް މި ހުށައަޅާ ނަމަކ   

 ނަންަބރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން)  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/    ގޯިބލިމާގެ  ،ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  ،އޮފިސަރ  ލ ގަލް

A233449)  .ްތާއ ދު ކުރައްވާ މެންަބރެއް އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަ ދިނުން އެދެނ 

އްވެސް މެންަބރެއް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވޭ ކައުންސިލް މެންަބރު ރިޟްވާން މުޙައްމަދު މިވަނ  ތާއ ދު ކުރައްވާފަ. އިތުރު އެ

ގަ ަބއިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ވޭތޯ ނޫނ  އިތުރު ނަމެއް ހުށައަޅުއްވަން ސާފުކޮށްލަން، އިތުރު ގޮތަކަށް މި އެޖެންޑާގެ ަބހުސް



 

5ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

ޭބނުންފުޅުތޯ. ނޫން ކަމަށްވާނަމަ ކައުންސިލްގެ ލ ގަލް އޮފިސަރ މި މައްސަލައިގަ ކައުންސިލް ތަމްސ ލް ކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވޯޓަށް 

 ފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ފާސްކުރަން ބޭނުންއެ ހުށައެޅުން ފެންނަކަމަށް އަހާނަން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 05 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 05 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 05 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

   ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް .1

   ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު .2

 هللاކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދު .3

 އްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙަ .4

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

ކުޅުދުއްފުށ  ، )ިބއްލޫރިޖެހިގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި( ޙައްވާ ޔޫސުފް،  5376ކ. މާލެ، ދަފްތަރު. ނަންަބރު    މެންަބރުންގެ ވޯޓުން  ހުރިހާ

ކުޅުދުއް ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ފުސިޓ   ނަންަބށ    B12C/2022/3  ރުކޯޓުގެ 

ގެ ފަރާތުން ހދ ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލް އިދާރާރާތުގެ ހަޘިއްޔަތުން ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   އްޔާއާއި ގުޅިގެން، ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަޟިޤަ

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ، ޙައިޞިއްޔަތުން ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނ ގެ ގޮތުގައި ފަރާތެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޖަވާުބދާރ ވާނެ،



 

6ގެ   6ޞަފްޙާ:   

 

 

 ނަންަބރު  ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން)  ކުޅުދުއްފުށި.ހދ/    ގޯިބލިމާގެ  ،ޢުމަރު  ޠާހިރާ  އަލްއުޞްތާޛާ  ،އޮފިސަރ  ލ ގަލް

A233449) ްފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ކަނޑައަޅުމަށ 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމ ނީ.   

 ބައްދަލ ވ ން ނިންމ ން 

  2022  މާރޗް  14ނިމުނ     ަބއްދަލުވުން  ކުއްލި  ވަނަ  03ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.  09:47ވ  ުބދަ ދުވަހުގެ 

 1443 ޝަޢުބާން  11

 2022 މާރޗް 14

 ޝަހ ދާ ޖަޢުފަރު ކައުންސިލް އޮފިސަރ  ޔައ މިއްޔާ ލިޔެފައިވަނީ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


