ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާސާ
ޖަލްސާ ބޭއްވިތަން:

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ޖަލްސާ ބޭއްވި ތާރީޚް
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ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި:

ނދުރުފަހު  1:00ގައެވެ.
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށާފައިވަނީ މެ ް

ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ހ  2:00ގައެވެ.
ޖަލްސާ ނިމުނީ މެންދުރުފަ ު

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު:

ޖަލްސާ މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި ފަރާތް :ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް

ފާސްކުރި އެޖެންޑާ
 –-2ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.
ނ 24
ހޅިފައިވާ މައްސަލަ ކަމުގައިވާ ރަށުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި މިއަދު އޮފީސް ނުހުޅުވާނެކަމަށްބު ެ
ހށަ ެ
 – -3ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ު
ދރާ
ބޝްރީ މޫސާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އި ާ
އންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ު
ހ ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކަ ު
ޖުލައި 2011ވީ އާދީއްތަދުވަ ު
ހ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން  24ޖުލައި 2011
ނުހުޅުވާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެ ޭ
އގުޅިގެން
ލސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާ ާ
އލި ޖަ ް
އންސިލްގެ  1ވަނަ ކު ް
ހ ބޭއްވި މިކަ ު
ވީ އާދީއްތަ ދުވަ ު

ރން
ކައުންސިލްގެ މެމްބަ ު

ބަޙުސުކުރުން.

ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 1
ރވި މެމްބަރުންގެ
ގއި ބައިވެ ި
ޖންޑާ ފާސްކުރުމެވެ .ޖަލްސާ ަ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ 1ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެ ެ
ޑ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެން ާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2
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އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ  2ގައި ވަނީ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.
 1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާގެ ޚުލާޞާ
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ހށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަކަމުގައިވާ ރަށުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި މިއަދު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ު
ރ
ލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝް ީ
ހ ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސި ް
އޮފީސް ނުހުޅުވާނެކަމަށްބުނެ  24ޖުލައި 2011ވީ އާދީއްތަދުވަ ު
ލފައިވާ މައްސަލާގައި ފެލިދެއަތޮޅު
ދންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާ ާ
މޫސާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނުހުޅުވާ ރައްޔިތުންނަށް ޭ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން  24ޖުލައި  2011ވީ އާދީއްދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ
ރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
މައްސަލާއާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަޙުސު ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް ތި ީ
 20 ޖުލައި  2011ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަރަށްކުއްލި ގޮތަކަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ފުލިދޫ
ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު
ލނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ
ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ޝަރީފާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޕް ޭ
ފައިސާއާއި ،މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާތީއާއި ،ގަސްދުގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއަޅާތީ ފުލިދޫ ކައުންސިލުން
ސލުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ނސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުތްތައް ނުދެވޭކަމަށް ބުނެ ފުލިދޫ ކައުން ި
ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައު ް
ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ހަމަޖައްސަވަންދެން މި ދެމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް
ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާއެކު

މށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުން
ވހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވު ަ
 24ޖުލައި  2011ވީ އާދީއްތަ ދު ަ

ރަށުގެ މަސްލަޙަތައްޓަކާ މިއަދަކީ އޮފީސް ނުހުޅުވާ ދުވަހެއްކަމަށްބުނެ ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ އޮފީހުގެ
ތަޅުދަނޑި ނުދެއްވުމާގުޅިގެން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ނުހުޅުވުމުން ސަރުކާރުން ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް
ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމަށް

ހުރަސްއެޅި

ރައްޔިތުންނަށް

ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް

ކައުންސިލްގެ

ނުލިބޭގޮތަށް

އިދާރާ

ވތީ،
ބަންދުކޮށްފައި ާ
ނބަރ 00/2010 :ގެ  8ވަނަ މާއްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނން ނަ ް
 އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ނގެ  9ވަނަ މާއްދާ
ޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު މިމާއްދާގެ (ނ،ރ) އިންނާއި ،މިޤާނޫ ު

ގ
އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތައް މިމާއްދާ ެ

ނނީ ޙައިސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް
( ޅ ) އިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ޤާ ޫ
ތން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެދަށުން ފުލިދޫ ކައުންސިލް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް
ބަލާ ޤާނޫނީގޮ ު
ނ
ޤނޫ ް
ފމަށާއި ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ާ
އންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހި ު
ޤނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން ެ
ކުރުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލަށް ާ
ރން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި،
ށއި ،ޤާނޫނީ އިމުންބޭ ު
ނނުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަ ާ
އަސާސީއަށާއި ،އެހެނިހެން ޤާ ޫ
 ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫން ނަންބަރ  05/2000އާއި،
މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު ޤާނޫނީގޮތުން އެޅެންހުރި
ނންގޮތަކަށް ނޭޅުމަށާއި،
ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ މިގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ޫ


ނ
ބލާ ޤާނޫ ާ
ރ ކަންތައްތައް ަ
ރގައިވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކު ާ
ނބާރުގެ ތެ ޭ
ތން ލިބިފައިވާ ޤާނޫ ީ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީގޮ ު
ނ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މީގެ
ރގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލު ް
ލބިފައިވާ އިމުގެތެ ޭ
ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ި
ކުރިންވެސް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،އެނޫންވެސް
ށ
އިސްމުވައްޒަފުން ފުލިދޫ ކައުންސިލް ޒިންމާދާރު ކުރުވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި ،ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަ ް
ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބެހެއްޓުމަށް އަދި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
މެދުކެނޑުނަ ނުދީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ދެއްވުމަށާއި ،ޒިންމާދާރުކޮށް ކަންކަން ކުރުވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި
ރތައް އެއްފަރާތްކޮށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން  20ޖުލައި
ވާއިރުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާ ު
ދ
އ  2011ދުވަހު ފުލި ޫ
ފއިވާ ޤަރާރާއި ،މިޤަރާރަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން  24ޖުލަ ި
 2011ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް ަ
އތޮޅު
ކން ފެލިދެއަތޮޅު ަ
ކށްވާތީ މި ަ
ށ ހިންގާފައިވާ ޢަމަލަ ަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަ ް
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ށ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްކަމެއް މީގެފަހުން ނުކުރުމަށް
ކައުންސިލުގެ ކުއްލިޖަލްސާއަން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮ ް
ށ ގޮވާލާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އަންގަމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލަ ް

މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތައް
ތކާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމި
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައް ަ
އވެ.
އވި ެ
ނިންމުންތަކަށް ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެ ް



އވެ.
ޓގަ ެ
ރފް ހުންނެވީ ޗުއް ީ
ކއުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝް ަ
އަތޮޅު ަ

މިޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢްލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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