
 

1ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  ކުޅުދުއްފުށި

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 

ުބދަ    ވ   2021  އޮކްޓޯަބރ   20ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން    22  ދައުރުގެ ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުުބރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ޭބއްވުނެވެ.  11:20ގެ ދުވަހު

 ޑ  ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  20ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.1

 ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢާންމު ވަނަ  21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  3.2

ކަމުގައި ފަރާތް  މި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބގެން އެންމެ ގާިބލު 3.3

އާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން  هللا ހޮވިފައިވާ )އަލްފާޟިލް ޢަްބދު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ  126ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 ކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުގެ ލަފައެއް ހޯދުން. މަޤާމަށް އައްޔަނު

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހ ޒިރީ:  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 



 

2ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙ ޟިރުވި 

 މުޙައްމަދު ޢާޠިފްކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .2

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .3

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

 ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު  .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 ރިޔ ސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ބެލެހެއްޓެވ     22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް. 

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، 22ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ     22ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ 

  އޮކްޓޯބަރ 20،މ ލާދ  ސަނަތުން  1443  ރަބ ޢުލްއައްވަލް 14ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން 

، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވީ މެންބަރުންގެ   07، ބައްދަލުވުމަށް ހ ޒިރުވ ންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު 13:35، ބުދަ ދުވަސް. ގަޑި  2021

 ، 01އެޖެންޑާ އައިޓަމް ؛ . އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ އެޖެންޑ07ާ އަދަދު



 

3ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 ، 02އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ  20ފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކުޅުދުއް

 ، 03އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޢާންމު ވަނަ  21ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ )އަލްފާޟިލް    ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ގާބިލު މި 

ވަނަ    126ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ   އާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި( هللا ޢަބްދު

ދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުގެ  މާއް

 ލަފައެއް ހޯދުން. 

 

 ރިޔާސަތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު 

ަބދަލެއް ގެނައުމަށް ޭބނުންފުޅު ވާނަމަ   ށްންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންަބރެއް ވާނަމަ ނުވަތަ ތަރުތ ބަ ޖެއެ

 އެޖެންޑާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން، ވާ ނަމަ ަބދަލެއް ނެތްކަމަށް .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 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  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު  .3

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

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



 

4ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ  .6

ވަނަ ޢާންމު   22މެންަބރުންވެސް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  ހުރިހާ       

 ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    20ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   20 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 



 

5ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

މެންަބރުންގެ   ހުރިހާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    20އުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދަ        

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

ދައުރުގެ   • ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ޔައުމިއްޔާ  ޢާންމު  ވަނަ    21ކުޅުދުއްފުށ   ބައްދަލުވުމުގެ 

 ފާސްކުރުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

ކުރެވިފަ،   21 ހިއްސާ  މެންަބރުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ޒަރިއްޔާއިން  އ މެއިލްގެ  މިހާރު  ވާނ   ޔައުމިއްޔާ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ޢާންމު  ވަނަ 

އަށް އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ގެންނަން ޭބނުންވާ މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެކަން ފާހަގަކޮށްލަ ދިނުން އެދެން. އުނި އިތުރެއް ޔަޢުމިއްޔާ

 ޔަޢުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރަން ޭބނުންފުޅުވާ މެންަބރުން ވޯޓްލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން. ންވާ މެންަބރެއް ނެތް ނަމަ،  ގެންނަން ޭބނު

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 



 

6ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

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

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

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

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ .6

 މެންަބރުންގެ   ހުރިހާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    21އުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދަ        

 ވޯޓުން ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 

 03އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  މި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން އެންމެ ގާބިލު  •

އާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  هللا ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ )އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ    126އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  

އްޔަނުކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުގެ  މަތިން ކުޅުދުއްފުށ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އަ 

 ލަފައެއް ހޯދުން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

7ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން އިވެލުއޭޓް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން މިހާރު ސެކްރަޓަރ  ޖެނެރަލް އައްޔަން ކުރުމުގައި މި އިންނަނ   

ލިޭބ   މާކްސް  މަތިން  އެންމެ  ފޮނުވަނ ކޮށްފައި  މި  ކައުންސިލަށް  އެސް.ޖ    .ފަރާތެއް  އެއްކޮށް  ަބހަކާއި  ކައުންސިލުގެ  ފޮނުވާފައި 

އާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި، هللا ޢަްބދުއައްޔަންކޮށްގެން މި ގެންދަނ . މިހާރު ސިވިސް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި މި އިނ   

 މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޭބފުޅާ. ދެން މި ސިޓ  އަޅުގަނޑު ކިޔާލަދޭނަން.މިހާރުވެސް ވަގުތ  ސެކެރެޓަރ  ޖެނެރަލެއްގެ ގޮތުން 

-188ނަންަބރު   ކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މ ހުން ހޮވުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނުލޯ           

RF/IUL/2021/30(20    ް2021ޖޫނ)   ައިދާރާގެ ސެކްރެޓަރ  އިޢުލާނަށް އިޖާަބދެއްވައި، ތިޔ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް  ކައުންސިލްގެ 

ޕޮއިންޓް ލިުބނުގޮތުގެ  ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ގާިބލުކަން ވަޒަންކުރުމަށް ފަހު، އެކުލަވާލެވުނު "ވަޒ ފާއަށް ކުރިމަތިލ  ފަރާތްތަކަށް

 .މި ސިޓ އާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށް ފޮނުވ މެވެ )ޝ ޓް A2) ޝ ޓް

ޤާނޫނުގެ  ދި            ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މާއްދާގެ    59-1ވެހި  ޤާނޫނުގެ  )ހ(  ވަނަ  އެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  38އާއި، 

އައްޔަންކުރުމުގެ ހޮވުމާއި  މ ހުން  މަގާމަށް  ޖެނެރަލްގެ  ސެކްރެޓަރ   ކައުންސިލްތަކުގެ  "ލޯކަލް  އެކުލަވާލެވުނު  އުޞޫލު  ގޮތުގެމަތިން 

ކްރައިޓ ރިއާގެ  ގައި، ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ ޤާިބލު ފަރާތްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނ ،  އ((ވަނަ މާއްދާގެ    13"ގެ    2021

ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް  ހުރިހާ ަބޔަކުން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިުބނު ފަރާތް ކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތ ، ތިޔަ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ 

، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އާދަމް، ހަދިޔާ، هللا އެންމެ ގާިބލު ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ އަލްފާޟިލް ޢަްބދުއެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބިގެން 

ވަނަ މާއްދާގެ  126 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ A245721 .އައިޑ ކާޑު ނަންަބރު

ލަފައެއް ކައުންސިލްގެ  ލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމާ މެދު ކައުންސިލްގެގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ތިޔަ ކައުންސި  )ހ(

   .ދެންނެވ މެވެ ގެ އޮފ ސް ަބންދުވުމުގެ ކުރިން ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުން އެދި 2021އޮކްޓޫަބރު  19ނިންމުމަކާއެކު 

 އޮކްޓޯަބރ ގެ ޑެޑް ލައިނަށްވެސް އެވަނ  ަބދަލު ގެނެވިފައި.   19ދެން ސިވިލް ސާވިސް އާއިވެސް ވާހަކަދެކެވި 

"ވަނަވަރު"  ގެ  A245721):  )އައިޑ ކާޑު ނަންަބރުއާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި   هللاމި ސިޓ އާއެކު، ޢަްބދު            

 .ހިއްސާކުރ މެވެ

. ޝަރުތު ހަމަވުމަށް ޭބނުންވާ 30އާދަމް އަށް އަސާސ  ޝަރުތު ހަމަވުމަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓުން އިނ   هللا ޝ ޓުން ޢަްބދު   A2ދެން  

އާދަމް އާއި ޖެހިގެން ދެން އިން ޭބފުޅަކ  هللا އެަބއިން. ދެން ޢަްބދު  5ޕޮއިންޓުން ހަމަ    5ސަނަދަށްވުރެ މަތ  ސަނަދެއް އޮތްނަމަ ދެވޭ  

ދެ ޭބފުޅުންނަށް ވެސް އެ ދެަބއިގަ ވެސް އެއްވަރު. އަސާސ  ޝަރުތު ހަމަވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިާބގެ ހަމަ އެ  އިްބރާހިމް ޢުމަރު.  

، ދެން ޖެހިގެންއިން ޭބފުޅާއަށް ލިިބފައި އެަބއޮތް 2.31އާދަމް އަށް  هللا އިތުރުން ލިިބފައިވާ ތަގުރިާބގެ މުއްދަތު މި އިންނަނ  ޢަްބދު

 5ތުން ލިިބފައިވާ ތަޖުރިާބއަށް ދެވޭ ޕޮއިންޓު ) ގިނަވެގެން  ބޭނުންވާ ތަޖުރިާބގެ އިތު  . އޭގެ އިތުރުން ޝަރުތު ހަމަވުމަށ18.41ް



 

8ގެ    9ޞަފްޙާ:    

 

 

، 25/17އާދަމްއަށް  هللا . އިމްތިޙާނުން ޢަްބދ5ު، ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް  2.31އާދަމް އަށް  هللا ޕޮއިންޓު( އެަބއިން މި އިންނަނ  ޢަްބދު

 . 65، ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް  81އާދަމްއަށް  هللا މި އިންނަނ  ޢަްބދު  1. އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު  25/15ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް  

މި   3.  އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު  67، ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް  82އާދަމްއަށް  هللا މި އިންނަނ  ޢަްބދު  2އިންޓަރވިއު ޕެނަލިސްޓު  

އާދަމްއަށް މި هللا ންޓޭޝަން އިން ޢަްބދުއިންޓަރވިއު އާއި ޕްރެޒެ.   50، ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް  75އާދަމްއަށް  هللا އިންނަނ  ޢަްބދު

، ދެން 85.16އާދަމްއަށް މި އިންނަނ   هللا . ޖުމްލަ މާރކްސް ޢަްބދ23.59ު، ދެން އިން ޭބފުޅާއަށް މި އިންނަނ   30.85އިންނަނ   

ޭބފުޅާ، އިްބރާހިމް ޢުމަރަށް މި އިންނަނ    އިން  ގެ   A2ކާ. އެއ  ދެން  78ކާއި  85. އެހެން ވ މަ  78.59އެންމެ ކައިރިން މި 

 މައުލޫމާތަކ .  

އެހެންވ މަ މި އެޖެންޑާގެ   ރުހުން ދިނުމާއިމެދު ކައުންސިލުގެ ލަފާ ހޯދުން މި އޮތ .    އާދަމްއަށްهللا ޢަްބދުއެހެން ވ މަ މި އެޖެންޑާގައި  

އަތް   މެންަބރެއް ހުރިނަމަ އެއްޗެއް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މެންަބރެއް ހުރިނަމަ،ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ޭބނުންފުޅުވާ  

   މައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. 

ޓަކަށް އަޅުގަނޑު އަހާނ . މިހާރު ކައުންސިލުގެ އެއްވެސް މެންަބރަކު ަބހުސްގައި ަބއިވެރިވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ ހަމަ ސ ދާ ވޯ

هللا ފަރާތްކަމުގައި ހޮވިފައިވާ )އަލްފާޟިލް ޢަްބދު  ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބގެން އެންމެ ގާިބލު

އާދަމް، ހަދިޔާ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި( ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރ  ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ރުހުން އޮތް 

    ޭބފުޅުން ވޯޓް ދެއްވެވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ދު: ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަ 

 07 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 06 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 06 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 
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 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު  .2

 هللاކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަްބދުކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ   .3

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

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

 ސިޓ  ކައުންސިލް މެންަބރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ   .6

އާދަމް އެސް.ޖ  އަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ލިބިގެން  هللا ޢަްބދުމެންަބރުންވެސް ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ   ހުރިހާ     

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ދިޔަކަމަށް 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސ  ނިމުނީ.   
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