
 

 

 

1ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  

   ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި
 YM/2022/166ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ   70ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

ގެ  ދުވަހު  ބުދަ ވ  2022 ސެްޕޓެންބަރު 28ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން   70 ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   24:10

އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގަންނަވާތ ވެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރެއް ކަނޑައެޅުމަށް  

އަދި ފޯރަމުގައި ޑިޒާސްޓަރ ރެޒިލިއަންސް ލ ޑަރސް ޓްރެއިނިން  މޭޔަރ އަދި ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވ   އޮންނާނ  ވޯޓެއް ނަގަން.  

 އިންޗިއަމްއަށް. އެންވ މާ ފުރަތަމަ އޮންނާނ  ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ މެންބަރެއް ކަނޑައެޅުން. ގެ ކޮރެއާއާސައުތު ބައިވެރިވުމަށް 

މަށް އަދި މި ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފައި މިވަނ  ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ ޢާޠިފާ އަލ  ހަމަޖެއްސު

މެންބަރ   ކައުންސިލް  އަހާލަން. ހުށައެޅުމަށް  ވޯޓަށް  އަޅުގަނޑު  މިހުށައެޅުމަށް  ކުރައްވާފައިވަތ   ތާއ ދު  މުހައްމަދު  މިގޮތަށް    ރިޟްވާން 

 ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 



 

 

 

2ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބުދު މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު  .3

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

 ޑާ އެޖެން   ބައްދަލުވުމުގެ 

ނަންބަރު   3.1  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް   B12C/2021/29ކުޅުދުއްފުށ   ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤަޟިއްޔާ، 

ކައުންސިލް   ސިޓ   ގޮތެއް  ކުޅުދުއްފުށި  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ހަމަޖެއްސުމާއި  އޮފިސަރ  ލ ގަލް  އިދާރާގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއް  ތަމްސ ލްކުރާ 

 .ނިންމުން

 . ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޔުނިފޯރމް އުސޫލު ފާސްކުރުން 3.2

 :  ހާޒިރ    ބައްދަލުވުމުގެ 
 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: ޙާޟިރުވި 

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .1

 هللاއަޙުމަދު ޢަބުދުއަލްފާޟިލް  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .2

 ޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ކު .3

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

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

  ކުޅުދުއްފުށިވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވ     70ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 .ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ މެންބަރު ކައުންސިލް  ސިޓ  ދާއިރާ  ދެކުނު މެދު

 ބައްދަލުވުމުގެ ފެށުން 



 

 

 

3ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން،  70ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

 . واله ومن وصحبه الِه وعِل رسوهلل عل والسالم والصالة هللا الحمد،  حيم الر حمن الر هللا سمب ِ

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމަށް މަރުޙަބާ، ބައްދަލުވުން ބާއްވާތަން ކުޅުދުއްފުށ   ސިޓ     70  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ   

ދުވަސް.   ދަބު ،    2022  ސެްޕޓެންބަރ  28،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ޞަފަރު  25  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން

އަދި ޑެޕިއުޓ    މޭޔަރ  .04 ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު  07، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަދު    10:24 ގަޑި

ހުންނެވ    ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއްގައި    މޭޔަރ  ހުންނެވ   މެންބަރ    ބޭރުގައި.ރާއްޖޭން  މިވަގުތު  ހުންނެވ  ކައުންސިލް  މަޖ ދާވެސް    އާމިނަތު 

 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޔުނިފޯރމް އުސޫލު ފާސްކުރުން ، 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް   ރަސްމ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދިއްދޫގައި.

  ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި  އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް  ހައިކޯޓުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ޤަޟިއްޔާ  B12C/2021/29  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ، 

އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް   .ނިންމުން  ގޮތެއް  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  ހަމަޖެއްސުމާއި  އޮފިސަރ  ލ ގަލް  އިދާރާގެ  ގޮތުގައި  ފަރާތެއް  ތަމްސ ލްކުރާ  ކައުންސިލް

 ރަކު ހުރިނަމަ އިޝާރާތެއް ކުރެއްވުން އެދެން.  އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަ

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

 . އެދެން އެކަން ފާހަގަކޮއްލަ ދެއްވުން ހުރިނަމަ  މެންބަރަކު ބޭނުންފުޅުވާ ގެންނަން އުނިއިތުރެއް  އެއްވެސް އެޖެންޑާއަށް 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދް ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރ  

 ދެވަނަ އެޖެންޑާ ފުރަތަމަ އަދި ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ ދެވަނައަށް ހެދުމަށް.  

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ޖައްސާލާފަ ދެވަނަ އެޖެންޑާ ފުރަތަމައަށް ޖެއްސުމަށް. ކައުންސިލް މެންބަރ މުހައްމަދު ދަޢޫދު ހުށައަޅުއްވާފައި މިވަނ  ފުރަތަމަ އެޖެންޑާ ދެވަނައަށް  

 އެހެންވ މަ މިގޮތައް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 



 

 

 

4ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ޢަލ   ޢާޠިފާ  އަލްފާޟިލާ  މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ  ދާއިރާ  ދެކުނު  މެދު ކުޅުދުއްފުށި .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބުދު މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .2

 ޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު ކު .3

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

ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ    70ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތ ،   04

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   މުހައްމަދު ދައޫދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެޖެންޑާ

  ނަންބަރު ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް ، ކުޅުދުއްފުށ 1އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އަލުން އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

29/B12C/2021  ިޤަޟިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލް ތަމްސ ލްކުރާ ފަރާތެއް ގޮތުގައ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓ  ކައުންސިލްގެ  ، 2އެޖެންޑާ ނަންބަރު  .އިދާރާގެ ލ ގަލް އޮފިސަރ ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 . ނިފޯރމް އުސޫލު ފާސްކުރުންޔު

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ހައިކޯޓުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ، ޤަޟިއްޔާ   B12C/2021/ 29  ނަންބަރު   ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ   •

  ލ ގަލް   އިދާރާގެ   ގޮތުގައި   ފަރާތެއް   ތަމްސ ލްކުރާ   ކައުންސިލް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި   އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް 

 . ނިންމުން   ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް   މެދު   ހަމަޖެއްސުމާއި   އޮފިސަރ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

ނަންބަރު   ދޭނަން.  1އެޖެންޑާ  ކިޔާލަ  އަޅުގަނޑު  ގަރާރު  ގައިވާ  ކުޅުދުއްފުށ   ،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރައްދުވާގޮތަށް  ދަޢުވާ  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ 

ނަންބަމެޖިސްޓްރޭޓް   ގުޅިގެން،     B12C/2021/29  ރު ކޯޓުގެ  އިސްތިއުނާފްކުރުމުގައި،  ޤަޟިއްޔާއާއި  ހައިކޯޓުގައި  ކޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވ  ބުދަ ދުވަހު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،   2022ސްެޕޓެންބަރ    28ޖަވާބުދާރ ވާނެ، ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭގޮތުން  އިން  މިއިދާރާ



 

 

 

5ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 އަލްއުޞްތާޛާ   ، އޮފިސަރ  ޙައިޞިއްޔަތުން، ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލ ގަލް  ވަކ ލެއްގެ  މި މައްސަލާގައި ޖަވާބުދާރ ވުމަށް ޤާނޫނ 

ކަމުގައި ހަމަޖައްސަމެވެ. އެހެންކަމުން    ( A233449  ނަންބަރު   ކާޑު  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން )   ކުޅުދުއްފުށި . ހދ/    ގޯބިލިމާގެ   ، ޢުމަރު  ހިރާ ޠާ

 މި ގަރާރު މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .5

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބުދު މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .6

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު  .7

 މުޙައްމަދު  ރިޟްވާން   އަލްފާޟިލް މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ ދެކުނު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށ  .8
 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ، ޤަޟިއްޔާ  B12C/2021/29  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން  04

  ޠާހިރާ   އަލްއުޞްތާޛާ  ، އޮފިސަރ  ލ ގަލް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ   ، ތަމްސ ލުކުރާނ   މިއިދާރާ  ކޯޓުގައި  ، އިސްތިއުނާފްކުރުމުގައި  ހައިކޯޓުގައި

 .  ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވިކަމަށް  ހަމަޖެއްސަމަށް( A233449)  ކުޅުދުއްފުށި. ހދ/   ގޯބިލިމާގެ ، ރުޢުމަ

 02އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

 ފާސްކުރުން   އުސޫލު   ޔުނިފޯރމް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި  •

 



 

 

 

6ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އެޅުމަށް   އޮފ ހުގެ ރަސްމ ގަނޑ ގައި  މުވަޒަފުންނަށް  އެހެނިހެން  މުވަޒަފުންނާއި  އިދާރ   ކައުންސިލްގެ  ފަދައިން  ޔުނ ފޯމެއް އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

ރައްވާ މުއަޒަފުން ކަނޑައަޅައި އެ ޔުނ ފޯމް އެޅުމުގެ އުސޫލު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ފާސްކުރަނ . މިއުސޫލުގެ ބޭނުމަކ  އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކު 

އެކިއެކި ހިދުމަތްތަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެއ  ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތިބުން. އެއްގޮތަކަށް ތިބުމާއި އެކު މިއިދާރާއަށް  

 ފުޅުން އަތް މައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  މި އުސޫލަށް ބަހުސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑު ހުޅުވާލަން. އެހެންކަމުން ފުރުސަތު ބޭނުންފުޅުވާ ބޭ 

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

  هللاޢަބުދު   އަޙުމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   ހުޅަނގު   ކުޅުދުއްފުށި 

މަކ  ވަރަށް މުހިންމު ފާސްކުރުޢާތިފާ. އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގަ އަޅުގަނޑުމެން ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މުވަޒަފުންލާނެ ޔުނ ފޯމުގެ އުސޫލު  ޝުކުރިއްޔާ  

ހިދުމަތްތަށް   ސިޓ ކައުންސިލުން   އާބާދ އަކަމުގައިވާ    ކަމެއް.  ބޮޑު  ވަރަށް  ދެނ .   13000ދޭއިރުގަ  ހިދުމަތް  މި  އާބާދ އަކަށް  މ ހުންގެ 

 މުވަޒަފުންކަން ނުވަތަ މިއަދު އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަކު އަނެއްކަކު ފާހަގަވިކަމުގައި ވިޔަސް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގަ އެއ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ 

ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މުވަޒަފެއްގެ ގޮތުގަ ހުރިމ ހަކު އެއ  މާދަމާ މުވަޒަފަކަށް ނުވެދާނެ. އަދި އެހެންތަނެއްގެ މުވަޒަފެއްގެ ގޮތުގަ ހުރި މ ހަކު މާދަމާ  

ނޭނގި ހުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑު. އެހެންވ މަ ރައްޔިތުންނާއި އެހެންވ  މިއ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މުވަޒަފެއްކަން  މުވަޒަފެއްގެ ގޮތުގަ ހުރެދާނެ.  

އެނގުމަ މުވަޒަފުންތަކެއްކަން  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ދެމުންދާއިރުގަ  ހިދުމަތްތަކެއް  ނިކުމެ  މަގުމައްޗަށް  ދިނުމަށް  ހިދުމަތްތަކެއް  މުހިންމު ގުޅޭ  ކ  

އެކު ޕޮއިންޓްތަކެއް  މުހިންމު  ވަރަށް  އެހެންކަމުން  ވާހަކަވެސް  ސްޓާފްކާޑުގެ  އެބައޮވޭ  އުސޫލުގަ  އެހެންކަމުން  ދެކެން.  ލެވިގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި 

ހޯދިގެން   ހިޔާލު  ބައެއްގެ  ގިނަ  ވަރަށް  އެކު  އިސްލާހުތަކާއި  ހުރި  ހުށައެޅިފަ  މިހާރު  މިއުސޫލަށް  އެހެންކަމުން  މިއ .  އުސޫލު އުސޫލެއް  މި 

ހަސަން އަދި އެސް.ޖ    އެހެންވ މަ އިދާރ  ފަރާތްތަށްވެސް މި އުސޫލު މިހިސާބަށް ގެނައުމަށް ކޮއްދެއްވި މަސައްކަތް، ހާއްސަކޮށް  އެކުލެވިފައިމިވަނ .  

ށް ފާސްކުރުމަށް އަޅުގނަޑު ތާއ ދު ށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އެހެންކަމުން އުސޫލު މިހާރު އޮތްގޮތަމިކަމަށް ކޮއްދެއްވި މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮ

 ކުރަން. 

 ފުރުސަތު   ދެވަނަ 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

ކަ ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާއިއެކު އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން މެންބަރ ރިޟްވާންގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާވާހަ  . ޑެޕިއުޓ   ޝުކުރިއްޔާ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަދި  ޖެހޭ  ތައްޔާރުވާން  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް  މިއިވެންޓަށް  އިވެންޓަކަށްވާތ   އިންޓާރނޭޝަނަލް  މިއިވެންޓަކ   ރަށް   ބޭނުންވަނ  

އަޅުގަނޑުމެންއަޅުގަ އެހެންކަމުން  އިމޭޖެއް.  ކުރާއި  ކުރިއޭޓް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަކ   ދައްކާ  ކިހިނެތްކަން،  ދައްކާނ   އެބޭފުޅުންނަށް   ނޑުމެން 

ގެނައުމަށް. އެހެންކަމުން   ޓުވަރިޒަމާއި ހޯމް ސްޓޭ މިރަށަށް  ފުރިހަމައަށް ގެންދިމިތައްޔާރުވަނ  ފެސްޓިވް  އުމަކ   މިއިންވެންޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން އަޅުގަނޑުވެސް ފާހަގަކޮއްލަން.  



 

 

 

7ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން 

އަޙުމަދު. މިއެޖެންޑާގައި ދެވަނަ ފުރުސަތަކަށް ފުރުސަތު އަރުވަން. މިއެޖެންޑާގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ދެވަނަ ޝުކުރިއްޔާ ކައުންސިލް މެންބަރ  

ހުށައެޅުއްވ  މިހާރު އުސޫލު އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް. އެހެންކަމުން މި هللا އެދިލައްވާފައި ނުވާތ  ކައުންސިލް މެންބަރ އަހުމަދު އަބުދު ފުރުސަތަށް  

 ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވުން އެދެން. 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ޢަލ    ޢާޠިފާ   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   ދެކުނު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށި 

 އަޅުގަނޑު ހުށައެޅުމެއް ނޫން ހުށައެޅ . އަޅުގަނޑު އުސޫލު މިހާރުއޮތް ގޮތަށް އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް ތާއ ދު ކުރެއްވ . 

 ވާހަކަފުޅު   ދެއްކެވި   ރިޔާސަތުން  

ތާޢ ދު ކުރައްވާފައިވާތ ، މި ހުށައެޅުމަށް ތާއ ދުކުރަށްވާ ހުރިހާ މެންބަރުން هللا އަޙުމަދު އަބުދުމާއްފު ކުރައްވާ. ރިޔާސަތުން ހުށައަޅުއްވާއިފައިވާ ގޮތަށް  

 ވޯޓްދެއްވުން އެދެން. 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 04 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:  ވިޙާޟިރު 

 04 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު: 

 00 މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 04 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން: 

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ  ކުޅުދުއްފުށި މެދު ދެކުނު   .1

 هللاއަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަބުދު މެންބަރު ކައުންސިލް ސިޓ   ދާއިރާ  އުތުރު  ހުޅަނގު ކުޅުދުއްފުށި .2

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދަޢޫދު  .3

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



 

 

 

8ގެ    8ޞަފްޙާ:    

 

 . ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން  ފާސްވިކަމަށް  ގޮތައް  ހުށައެޅިފައިވާ  އުސޫލު  ޔުނިފޯރމް ، ދެއްވާފައިވާތ   ވޯޓް  ފެންނަކަމަށް  މެންބަރުން 04

 

   އަކަށް ބަހުސްކޮށް ނިމިފައިވާތ  މިހާހިސާބުން ބައްދަލުވުން ނިމުނ .މައްސަލަ ހުރިހާ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު  މިހާ ހިސާބުން

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

 ވ  ބުދަ ދުވަހުގައެވެ.  2022 ސެްޕޓެންބަރު 28 ނިމުނ  ވަނަ ބައްދަލުވުން 70ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 

 1444 ޞަފަރު   25 

 2022  ސެްޕޓެންބަރު 28

 هللاއާއިޝަތު އަބްދުއޮފިސަރ ކައުންސިލް އ. ޔައުމިއްޔާ ލިޔެފައިވަނ : 

 

 


