
 

 

 

1ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

c 

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށ  
 ދިވެހިރާއްޖެ، ކުޅުދުއްފުށި

 YM/2023/37ޖެމްސް ނަންބަރު: 

 ކުއްލި ބައްދަލުވުން   ވަނަ   04ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ 
 

ގެ  ދުވަހު   އާދިއްތަ ވ   2023 ފެބުރުވަރ    05ބައްދަލުވުން   ކުއްލި ވަނަ   04 ދައުރުގެ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ 

 ގައި ތިލަދުންމަތ  ދެކުނުބުރ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ.   09:24

 ޑާ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެން 

  ކުޅުދުއްފުށ    ހުށައަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ . ހދ  ، ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި  3.1

  މައްސަލަތަކުގައި   އިސްތިއުނާފު  ހުށައެޅޭ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން   ޤަޟިއްޔާއާ  B12C/2022/ 133  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް

 ތަމްސ ލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން.  ކައުންސިލް   ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ 

 

 ބައްދަލުވުމުގެ ހާޒިރ :  

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 ޙާޟިރުވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 03 ޙާޟިރުނުވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: 

 މެންބަރުން   ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވި 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .4



 

 

 

2ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 މެންބަރުން   ޙާޟިރުނުވާ   ބައްދަލުވުމަށް 

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާޠިފް )ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި(  .1

 ރަސްމ  ދަތުރެއްގައި( هللا )ކުޅުދުއްފުށި ހުޅަނގު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު .2

 ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ރިޟްވާން މުޙައްމަދު )އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި( ކުޅުދުއްފުށ  ހުޅަނގު ދެކުނު  .3

   ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު 

ދައުރުގެ   ހަތަރުވަނަ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ބެލެހެއްޓެވ     ކުއްލިވަނަ    04ކުޅުދުއްފުށ   ރިޔާސަތު  ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ޢަލ  އަޙުމަދު.މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޑެޕިއުޓ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  

 ވުމުގެ ފެށުން ބައްދަލު 

 ަބއްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ކުއްލިވަނަ  04ކުޅުދުއްފުށި 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   ސިޓ    ކުއްލިވަނަ    04ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ވަނަ ދައުރުގެ  

ދުވަސް.   އާދިއްތަ،    2023  ފެބުރުވަރ   05،މ ލާދ  ސަނަތުން    1444  ރަޖަބް  14ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް، މިއަދަކ  ހިޖުރ  ސަނަތުން  

މުޙައްމަދު މޭޔަރ    . 04، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވ  މެންބަރުންގެ އަދަދު    07ދު  ، ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ މެންބަރުންގެ އަދަ 09:24ގަޑި  

އަހަރ   ހުންނެވ   ރިޟްވާން މުޙައްމަދުރަސްމ  ދަތުރެއްގައި، ކައުންސިލް މެންބަރު  ހުންނެވ   هللا ޢާޠިފް އަދި ކައުންސިލް މެންބަރ އަޙުމަދު އަބްދު

 ، ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   ކުޅުދުއްފުށި،  1އަޅުގަނޑު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން، އެޖެންޑާ އައިޓަމް    .ޗުއްޓ ގައި

 ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާ  B12C/2022/ 133  ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ހުށައަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ . ހދ

 . ކަނޑައެޅުން ފަރާތެއް ތަމްސ ލުކުރާނެ  ކައުންސިލް  ސިޓ  ކުޅުދުއްފުށ   މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ހުށައެޅޭ ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މަށްވާ ނަމަ އެޖެންޑާ ދަލެއް ނެތްކަބަ  .ފާހަގަ ކޮށްލަދެއްވުން އެދެން  އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ މެންބަރެއް ވާނަމަ

 . އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:



 

 

 

3ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 04 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .4

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

 އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 

 01އެޖެންޑާ ނަންބަރު  

  ކޯޓަށް   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ  . ހދ   ، ރައްދުވާގޮތަށް   މައްޗަށް   ކައުންސިލްގެ   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށި  •

  ގުޅިގެން   ޤަޟިއްޔާއާ   B12C/2022/ 133  ނަންބަރު  ކޯޓުގެ   މެޖިސްޓްރޭޓް   ކުޅުދުއްފުށ    ހުށައަޅާފައިވާ 

  ކައުންސިލް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    މައްސަލަތަކުގައި   އިސްތިއުނާފު   ހުށައެޅޭ   ހައިކޯޓަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 . ކަނޑައެޅުން   ފަރާތެއް   ތަމްސ ލުކުރާނެ 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

 

 

4ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

އަރިހުން   އ.ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިކް އިސްމާއިލް އިބްރާހިމްގެ މައްސަލައިގެ ކުޑަކުޑަ ޚުލާސާއެއް ދިނުމަށް  ވާ  އެޖެންޑާ ކުރެވިފަ   އެންމެ ފުރަތަމަމި

 އެދެން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   އިބްރާހިމަ   އިސްމާއިލް   އެގްޒެކެޓިކް   ކައުންސިލް . އ

ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށ  ރެޑްކޯސްޓް އަބޫބަކުރު ހަސަން  މި މައްސަލައަކ   

މި މައްސަލައިގައި   ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަ މިހާރު ހިގަމުންދަނ  ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓްގަ. އަދި މައްސަލަ ނުއެއް ނިމޭ.

އެއް އެއ  މި މައްސަލައަކ  ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލާއި ދެކޮޅަށް ރައްދުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއް ނޫންކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން ނެގި އިޖްރާއ  ނުގުރާ 

ވެރ ން ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަމަކަށްވާތ   އެއ  ކުރ ގައި ގޯތިދިނުމާއި ގޯތި ބައިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރަމުން ގެންދެވ  އަތޮޅު އޮފ ހުންކަމަށްވާތ . އަތޮޅު  

ތާއެއް ކޯޓުން ބޫބަކުރު ހަސަނަށް ގޯޗެއް ނުލިބި އޮތ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުރެއް އޭގެ އޮވެގެން ނޫންކަމަށްވ މަ މިގޮތަށް ހުށައެޅި އިސްތިއުނާފ  ނުގުއަ

މި އުޅެނ . އަދި  ދަށުކޯޓުން މުޅި ބަލައި ނުގަތުމާއި ގުޅިގެން އެ ނުގުތާ އަލުން މަތ  މަރުހަލާގެ ކޯޓަށް ހުށައަޅާ އިސްތިއުނާފް ކުރަންވެގެން 

ޖެހޭނެކަމަށް    މައްސަލަ ނުނިމޭ. އެހެންނަމަވެސް އިސްތިއުނާފ  މައްސަލައަށް ހައިކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވައިފިނަމަ ދަށުކޯޓުން މައްސަލަ ބޭރުކޮއްލަން

   އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނ . އެހެންވެގެން މި ނުގުތާ އަނެއްކާ އެ ހުށައަޅަނ  ހައިކޯޓަށް.  

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 

އާއި   ޕ .އެލް.އެލް  ސްޓްރެޓެޖ ސް  އެލް. ޓ . އަކ  އަޅުގަނޑުމެން މ ގެ ކުރިންވެސް ކުޅުދުއްފުށ  މެޖިސްޓުރޭޓް ކޯޓުގަ ތަމްސ ލްކުރުމަށް ސ މި މައްސަލަ

މި މައްސަލައާއި އާއިލ  ގުޅުމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ތަނާޒުލް ވެފާވާތ .    އޮފިސަރ  ލ ގަލްހަވާލުކޮއްފަ އޮތް މައްސަލައެއް. އެއ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  

 އެލް .ޓ .މުންދާ ސ ހައިކޯޓުގަ މި އިސްތިއުނާފް ކުރާ މައްސަލައިގައިވެސް އަލުން ހަމަ މިހާރުވެސް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދައެހެންވެގެން  

ފުރުސަތު   ޕ .އެލް.އެލް  ސްޓްރެޓެޖ ސް ބަހުސްކުރުމުގެ  އެޖެންޑާއަށް  މި  އެހެންކަމުން  އެޖެންޑާއަކ .  މިއަދުގެ  ކަނޑައެޅުން  ހަވާލުކުރުމަށް  އާއި 

 ހުޅުވާލާނަން.  

 ފުރަތަމަ ފުރުސަތު 

 ދާއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މުޙައްމަދު   އަލްފާޟިލް   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާގެ   އުތުރު   ކުޅުދުއްފުށ  

 މިމައްސަލަ ލ ގަލް ކައުންސިލް ބިއުރޯއާއި ހަވާލުކޮއްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުގަނޑު ތާއ ދުކުރާކަން ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޑެޕިއުޓ . 

 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   މަޖ ދާ   އާމިނަތު   އަލްފާޟިލާ   މެންބަރު   ކައުންސިލް   ސިޓ    ދާއިރާ   އުތުރު   މެދު   ކުޅުދުއްފުށ  

 މުޙައްމަދު ދަޢޫދުގެ ހުށައެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއ ދު ކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު   ރިޔާސަތުން 



 

 

 

5ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

ޕ  އާއި މިމައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް  .އެލް. އެލް  ސްޓްރެޓެޖ ސް  އެލް.ޓ .މިއެޖެންޑާގަ އަޅުގަނޑު އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާކަށް ގަސްތެއް ނުކުރަން. ސ 

އަދި އެގޮތަށް ކައުންސިލް މެންބަރ އާމިނަތު މަޖ ދާވެސް   މައްސަލަތަކުގަ ތަމްސ ލްކުރުމަށް ހުށައެޅުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރ މުޙައްމަދު ދަޢޫދު

 އެދެން.  ތާއ ދުކުރައްވާފައިވާތ  މިގޮތަށް ފެންނަކަމަށްވާނަމަ ވޯޓް ދެއްވުން 

 މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވިގޮތް 

 07 ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު:

 04 މެންަބރުންގެ ޢަދަދު: ވިޙާޟިރު

 04 ވޯޓްގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 04 ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު:

 00 ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު 

 00 ވަކިގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 03 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު 

 ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުން:

 ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ޑެޕިއުޓ  މޭޔަރ އަލްފާޟިލް ޢަލ  އަޙްމަދު  .1

 ކުޅުދުއްފުށ  އުތުރު ދާއިރާގެ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދާއޫދު   .2

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު ދެކުނު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ ޢާޠިފާ ޢަލ   .3

 ކުޅުދުއްފުށ  މެދު އުތުރު ދާއިރާ ސިޓ  ކައުންސިލް މެންބަރު އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަޖ ދާ  .4

ދެއްވާފައިވާތ ، ކުޅުދުއްފުށި  04    މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ . ހދ  ، ރައްދުވާގޮތަށް  މައްޗަށް  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ    މެންބަރުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް 

 ހުށައެޅޭ  ހައިކޯޓަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ޤަޟިއްޔާއާ  B12C/2022/ 133  ނަންބަރު   ކޯޓުގެ  މެޖިސްޓްރޭޓް  ކުޅުދުއްފުށ   ހުށައަޅާފައިވާ  ކޯޓަށް 

 ރެޖިސްޓްރޭޝަން )  ޕ  .އެލް.އެލް  ސްޓްރެޓެޖ ސް  އެލް .ޓ . ސ   ތަމްސ ލުކުރުމަށް   ކައުންސިލް   ސިޓ    ކުޅުދުއްފުށ    މައްސަލަތަކުގައި   އިސްތިއުނާފު

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ކަނޑައެޅުމަށް ( P-0020/2015: ނަންބަރު

 

هالعالمين رب لله والحمد

 ޖަލްސާ ނިމުނ .   



 

 

 

6ގެ    6ޞަފްޙާ:    

 

 ބައްދަލުވުން ނިންމުން 

ވ  ބުދަ    2023  ފެބުރުވަރ    05ނިމުނ     ބައްދަލުވުން  ކުއްލި   ވަނަ   04ކުޅުދުއްފުށ  ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  

 ގައެވެ.   09:24ދުވަހުގެ 

 1444 ރަބަޖު 14

 2023 ފެބުރުވަރ   05

 هللاޢާއިޝަތު އަބުދުކައުންސިލް އޮފިސަރ   ލިޔެފައިވަނ : ޔައުމިއްޔާ  

 

 

 

 

 

 

 

 


