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 ގެ ޚުލާސާ ގެ ޔައުމިއްޔާޖަލްސާ ކުއްލި  ފުރަތަމަގެ ކައުންސިލް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު 

 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  އަތޮޅު   ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 ދުވަސް އާދީއްތަ .2543  ޝަޢުބާން  23 . 3122  ޖުލައި 35      ތާރީޚް ބޭއްވި ޖަލްސާ
 ގައެވެ. 1:00 ރުފަހުމެްނދުފަށާފައިވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ         :ގަޑި ޖަލްސާ ފެށި

 ގައެވެ.  2:00ރުފަހު މެންދުޖަލްސާ ނިމުނީ   ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި:

ނޑާލެވުނު:  ނޑާ ޖަލްސާ  ޖަލްސާ މެދުކަ  ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.  ނުލައިމެދުކަ

 އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބުރާހީމް ރައީސް  ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ފާސްކުރުން. ޖެންޑާއެޖަލްސާގެ  –-2

 24ތަށްޓަކައި މިއަދު އޮފީސް ނުހުޅުވާނެކަމަށްބުެނ ސަލަ ކަމުގައިވާ ރަށުގެ މަސްލަޙަކުއްލި ޖަލްސާއަށް ުހށަެހޅިފައިވާ މައް – -3
ުބޝްރީ މޫސާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިާދރާ  ވީ އާދީއްތަދުވަުހ ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކަުއންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލ2011ްޖުލައި 

ނޑާލާފައިވާ މައްސަލާގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދުނުހުޅުވާ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެޭހ ޚި  2011ޖުލައި  24މަތްތައް މެދުކަ
މެމްބަުރން ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން  ވަނަ ކުްއލި ޖަްލސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލާއާ  1ވީ އާދީއްތަ ދުވަުހ ބޭއްވި މިކަުއންސިލްގެ 

 ބަޙުސުކުރުން.

 

 ފާސްކުރި އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައް ނިމުނުގޮތް:

 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

މެމްބަރުންގެ  ސްކުރުމެވެ. ޖަލްސާަގއި ބައިވެިރވިގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައިވާ އެެޖންޑާ ފާ 1އައިޓަމް ނަމްބަރ އެޖެންޑާ
 ސްކުރެވުނެެވ.ފާ ޖެންޑާ އެއިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ 

  

 2އެޖެންޑާ އައިޓަމް   

  ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމެވެ.  ގައި ވަނީ  2އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަމްބަރ     
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ތަށްޓަކައި މިއަދު ލަޙައްސަލަކަމުގައިވާ ރަށުގެ މަސްފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ުހށަހެޅިފައިވާ މަ       
ވީ އާދީއްތަދުވަުހ ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްީރ 2011ޖުލައި  24އޮފީސް ނުހުޅުވާނެކަމަށްބުނެ 

ނޑާާލފައިވާ މައްސަލާގައި ފެލިދެދުމޫސާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނުހުޅުވާ ރައްޔިތުންނަށް ޭދންޖެހޭ ޚި އަތޮޅު މަތްތައް މެދުކަ
ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  1ވީ އާދީއްދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2011ޖުލައި  24އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
 މެމްބަރުން ބަޙުސު ކުރުމަށްފަހު ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިީރގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. ކައުންސިލްގެ މައްސަލާއާގުޅިގެން  

 
 20 ަވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަރަށްކުއްލި ގޮތަކަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ފުލިދޫ  2011އި ޖުލ

ގެ ޒިންމާދާރު ރެއިން ފުލިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެ
ސިސްޓެންޓް ޕްޭލނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ އެހިމް ޝަރީފާއި، ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބުރާ

ފައިސާއާއި، މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިވާތީއާއި، ގަސްދުގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއަޅާތީ ފުލިދޫ ކައުންސިލުން 
ފުލިދޫ ކައުންިސލުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  މަށް ބުނެދުތްތައް ނުދެވޭކަފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކައުްނސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚި

ށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެކޮމިޝަނުން ވަކިގޮތެއް ހަމަޖައްސަވަންދެން މި ދެމުވައްޒަފުން އޮފީހަށް ނުނުކުމެ ގޭގައި މަޑުކުރުމަ
ަވހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުޅުވުަމށް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުން ދު ތަވީ އާދީއް 2011ޖުލައި  24 ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާއެކު 

ރަށުގެ މަސްލަޙަތައްޓަކާ މިއަދަކީ އޮފީސް ނުހުޅުވާ ދުވަހެއްކަމަށްބުނެ ކައުންސިލްގެ ރަޢީސް އަލްފާޟިލް ބުޝްރީ މޫސާ އޮފީހުގެ 
ނޑި ނުދެއްވުމާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ނުހުޅުވުމުން ސަރުކާރުން ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް  ޅިގެންގުތަޅުދަ

ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހުރަސްއެޅި ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 ބަންދުކޮށްފައިާވތީ، 

 
 ަވަނަ މާއްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ގެ  2010/00ޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނން ނަްނބަރ: އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކ

މިމާއްދާެގ  ޚިދުމަތްތައް ދޭއަތޮޅުކައުންސިލުން  ވަނަ މާއްދާ 9( އިންނާިއ، މިޤާނޫުނގެ ރޒިންމާއާ މަސްއޫލިއްޔަތު މިމާއްދާގެ )ނ،
ސިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ) ޅ ( އިން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ ޤާޫނނީ ޙައި

ބަލާ ޤާނޫނީގޮުތން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެދަށުން ފުލިދޫ ކައުންސިލް ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް 
ެއންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިުފމަށާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ާޤނޫްނ ކުރުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލަށް ާޤނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ބޭނުން 

  އަސާސީއަށާއި، އެހެނިހެން ޤާޫނނުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަާށއި، ޤާނޫނީ އިމުންބޭުރން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށާއި، 
 

 ްއާއި،  2000/05ބަރ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫން ނަނ
ގޮތުން އެޅެންހުރި ތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމާއެކު ޤާނޫނީމިޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢިދު

 ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ މިގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ޫނންގޮތަކަށް ނޭޅުމަށާއި،  
 

  ަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީގޮުތން ލިބިފައިވާ ޤާނޫީނބާރުގެ ތެޭރގައިވާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުާރ ކަންތައްތައްަބލާ ޤާނޫާނ އ
ޚިލާފަށް ކަމެއްކުރާނަމަ އެކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ިލބިފައިވާ އިމުގެތެޭރގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލުްނ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މީގެ 

ންސިލުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، އެނޫންވެސް ކުރިންވެސް ފުލިދޫ ކައު
އިސްމުވައްޒަފުން ފުލިދޫ ކައުންސިލް ޒިންމާދާރު ކުރުވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށާއި، ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަްށ 

މަށް އަދި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ބެހެއްޓު
ނޑުނަ ނުދީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ޒިންމާދާރުކޮށް ކަންކަން ކުރުވުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި  ދެއްވުމަށާއި، މެދުކެ

ޖުލައި  20ށް ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ވާއިރުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިފައިވާ ބާުރތައް އެއްފަރާތްކޮ
ދުވަހު ފުލިޫދ  2011ޖުލަިއ  24ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށްަފއިވާ ޤަރާރާއި، މިޤަރާރަށް ޢަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން  2011

ތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަްށ ހިންގާފައިވާ ޢަމަލަަކށްވާތީ މިަކން ފެލިދެއަތޮޅު އަ 
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ން ހަރުކަށި ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮްށ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެއްވެސްކަމެއް މީގެފަހުން ނުކުރުމަށް ލުގެ ކުއްލިޖަލްސާއަކައުންސި
 ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް އަންގަމެވެ. ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލަްށ ގޮވާލާ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 

  ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާކުރި 

ނިންމި ހޭގޮތުން މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖެންޑާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަންތައްަތކާއި ބެއެސާގެ ޖަލް         
 ތާއީދުކޮށް ފާސްކުރެްއވިެއވެ.  ނިންމުންތަކަށް

  

  ެގަެއވެ. އްޓީ ޗުހުންނެވީ  އަޝްަރފްމުޙައްމަދު މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަތޮޅު ަކއުންސިލްގ 

  

 . މާތު ރަނގަޅުކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެމިޔައުމިއްޔާގައިވާ މަޢްލޫ

                                                     
 

 


