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 ގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގަަނަ އަހަރު 
  

 ވަނައަހަރު 3122
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 ފިހުރިސްތު    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  ް03           ތަޢާރަފ 

  ު03          ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ް03          ކައުންސިލްގެ މިޝަނ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ50          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

  ު50        ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދ 

        

  ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ދެވަނ 
 

 ާ50          ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

  ާމާލީ ޚުލާސ  
  

  ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ 
 

  ް10          ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން ން ބައި: ކައު  ހަތަރުވަނ 

  ާ11      ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞ 
  ް41      ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ބޭނުންހިފުނ 

  ްވަނަ ބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ފަސ 

  ް40        ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  17          ކައުންސިލު މެމްބަރ 

  ް18        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ް18         ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ ކޮމިޓީތައ 

  ް19         ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ20          ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

  ު20         މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑ 

 ް20        ޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ސިލަރުންނާއި މުވައްކައުނ 

  ް21          ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

  ް34           އޯޑިޓް ރިޕޯޓ 

  ް35          ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުނ 

 ް36      ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

  ް38        ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު44         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް45           ނިންމުނ 
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 ަކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢްޫލމާތު ބައި:  ފުރަތަމ 
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 ފު ތަޢާރަ 

ގެ   2010/7ނަންަބރު ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު މި 
ވަަނ 2011 ލު އުތުރުބުރީ ައތޮޅުކައުންސިލުންލިޔެވޭ މިލަދުންމަޑުގޮތުގެމަތީްނ  ކޮށްފައިވާ( ގައި ަބޔާންށވަނަ މާއްދާގެ )109
 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީހަރު އަ

ންގުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންސިލްގެ މިޝަނާއި، ރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި، 2011ލޫމާތު ިހމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގޮތުގެ މަޢުހަމަޖެހިފައިވާ

 ވެސް ލޫމާތުގޮތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢު މާލީތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ
 ނިފައިވާނެއެވެ.ހިމެ

 ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ 
 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި  މާއި،ފުރުޞަތުަތއްގިނައަތޮޅަކަށް ހެދުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީރަްށރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް 
މާލީތަނަވަސްކަމާިއ ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް މެވެ. އަދި ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމަށްލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެްއބިނާކުރު 

ލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށްތަނަވަސްކޮށް އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞި މާއި،މަގުހުޅުވިފައިވާއަތޮޅަކަށްހެދު
 މެވެ.ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާިބލުަކން އިތުރުކުރުމަށްވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު މުގެ އިތުރުން ދިނު
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

` 
 
ގެ ކިބަުފޅަށް ޙަމްދުކޮށް، هللا ގަދަކީރިތި ވަންތަ މާތް އިންސާނުންނަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާިއން ކަމުގައި ލެއްވި 

ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި މާތްރަސޫލާ މުޙަންމަދުގެފާނު މައްޗަށާއި، އެނަބިއްޔާގެ އާލުވެރި 
 ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާިއ ސަލާމު ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

 

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށްވަނަބާބުގައި ކަ
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާން 

ކީ މިދެންނެވި ތާރީޚީ ވަގުތުން ފެށިގެން، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގައެވެ. މިރިޕޯރޓަ 2011ފެބްރުއަރީ  26ފެށިފައިވަނީ 
 އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓެކެވެ.

 

 

މިކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ފެށިހިސާބުންވެސް ގިަނގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިާލން ޖެހިފައިވާކަން 
ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިުރ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުުކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވި ގޮްނޖެހުންތަކާއި، ކައުންސިލްގެ 

ހަރުމުދަލާއި ވަޞީލަްތތައް ހޯދުމުގައި ދިމާވި ޮގންޖެުހންތައް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި  ،ބަލަދުވެރިކަމަށް ބަދަލުވެފައިވާފަިއސާއާއި
ނޑު އަސްލަކީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައިފާހަގަ ކުރަމެވެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ، . މިގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މައިގަ

ކަމުެގތެރެއިން ދިމާވިހުރަސްތައް މިޤާނޫނުން ދައްކާދީފައިާވ މަގުްނ ލާމަރުކަޒީ  ނިޒާމު ބަލައިަގތުމުގެ ފިކުރުނެތުމެވެ. 
ނޑިޔާރުގޭ ތެރެއިން ހޯދުނު ޙައްލަކީ ގިރާކުރުމުގައި މިހާތަނަށް ހައްެލއް ލިބި ނޑިޔާރުގެއަްށ ގޮސްގެނެވެ. އަދި ފަ ފައިވަނީ، ފަ

ސައްތައިން ސައްތައިގެ ޙައްލަކަށްނުވާތީ ކައުންސިލުްނ އަާދކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިންާމ ުފރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް 
 މަގުތަނަވަސްވެފައި ނުވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ.

 
 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުްނ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްެގ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުން ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، 
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މާލީހިލޭެއހީ ދިނުން ސަރުކާރުގެ ލާޒިމުކޮށްފައި ވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް 

މިފައިސާގެ އިތުރުން ލިބިދޭންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައްނުދީ ހިފަހައްާޓފައި  މިކައުންސިލަށް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި
ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މިހެންމިކަން އޮތުމުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ ލާަބއަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން 

ނޑައެ  ،ޅުމަށް ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްގިނަވެކޮށަންބޭުނންވި މަގުތައް ކޮށާއަލިކުރުމަށް ދަތިވެ، ފުރިހަމަ މިސްރާބެއް ކަ
ނޑައްތު ކުރާންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ދިގުވެ ވަނަ  2011ގިރާކުރާންޖެހޭ އޮޅިތައް އިތުރުވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިބެ  ،ކަ

 އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.
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ނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަންނައަހަރަކީ އުއްމީދުތައް ޙާޞިލުވެ، ގޮންޖެހުްނތަކުން މިންޖުވަ  މުންދާ އަހަރެއް އަޅުގަ
ކަމުގައިވުމެވެ. އަދި ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް އިތުރުވެގެންދާ އަހަރެއް ކަމުގައި 

 އަންނައަހަރު ލައްވާށިއެވެ.
 1433    ޞަފަރު  24        
 2012     ޖެނުއަރީ 18        

 
 

 
          

 
 

 

 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

 C އުތުރުން ތިން ވަނަ ައތޮޅެވެ. އަތޮޅަށްދެވިފައިވާއިނގިޭރސި އަކުރަކީ ކީޑުލުއުތުރުބުރި ނުަވތަ ށ. އަތޮޅަމިލަދުންމަ
  6ދަރަޖަ އުތުރުން 73އެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 

 50މޭލެވެ. މި އަތޮޅުގައިވާ  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ .ދަރަޖައެވެ
ނޑިތީމާއި  14ރަށުގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ  ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަ

ނޫމަރާއާއިގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި ފޯަކއިދޫއާއި 
ނަރުދޫއާއިމަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި 

މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ  އަދި
  .މޭލެވެ 123ރަށާއިމާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 

 8395އަންހެނުންނާިއ،  7992އެވެ. އެއީ،  16387ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެއާބާދީއަކީ  ވަނަ އަހަރުގ2011ެ
ނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު ސެކަސްއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެ.ފިރިހެނުންނެވެ  ންޑްރީ ތަޢްލީމް ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ

ންޑްރީ ތަޢްލީމު ދެވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ތަްޢލީމީ މަރުކަޒުން ހަޔަރ ސެކަ މަދްރަސާއިންނާއި، ކޮމަންޑޫގައިުހންނަ އަތޮޅު
ނަރުހުންގެ ޚިދުމަްތ ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރެވިޑަކްޓަރުންނާއި، 
  .ޞިއްޙީޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ

ނޑުވެރިކަމެވެ.  މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއިދަ
ތް ކުުރމުގެ މަސައްކަތާއި،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާ

ގިނަޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފަުތރުވެރިކަންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ހަތަރު 
މީގެ އިތުރުން މަޑިދޫއާއި . .ދޫއާއި ގާކޮށެންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ވަނގަރާއި ދޮޅިޔަ

ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫއާއި  ރިނބުދޫއާއި ކުރެއްދޫއާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ
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ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ  ގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސްވެރިކަމު .އެރިޔަދޫގައިއެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަ
  .ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނިވަނީތަަރއްޤީކޮށްފައެވެ

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ ޅ. ގެ ދަށުން ލޯކަްލ  61ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ށ. ައތޮޅުގެ  އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީދާއިރާ ހިންގުމަށް،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޗާޓުގައި ށ. އަތޮޅުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.ސަރަހައްދު ނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް މި ކައުންސިލްގެ މިގޮތަށް އިޚްތި ކަމަށް ކަ ޞާޞް ކަ

 ފައި ނުވާަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.ށްމިކައުންސިލާ ހަވާލުކޮ މިހާތަނަށް އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް
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 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

 ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފުނަދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވި 

 ަލިބުުނ ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި ދެވަނ 

 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ިއދާރާ ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތީން ށ.
ހިންގާ ތަނަކީ ފުނަދޫގަިއހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަން ކަމަށް 
އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ނޑައަޅައި  އިން ފެށިގެން  2011ފެބްރުއަރީ  26ޤަރާރަކުން ކަ
މިކަމުގައި ސަރުކާރާއި  އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް މަސައްކަތް ފެށިހިސާބުްނ،

ކައުންސިލާ ދެމެދު ޚިޔާލު ަތފާތުވެ މައްސަލަތަކެއްވަނީ ކުިރމަތި 
ވެފައެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައިނުގެން ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށްވަީނ 

ގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންިސލުން ަތބާވާންޖެހޭެނ ކަމަށް އަންގަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ުފުލހުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ސަރުކާރު
ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވައި ބާރުެގ ބޭނުންކުރަްނ ޖެހިދާނެކަަމްށ އެންގެވުމުގެ އިތުރުްނ ރަޔަޓްގިއަރުގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ 

ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދަނީ ފުލުހުންފުނަދުައށް ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވާނީ 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ތަބާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާިއ ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް މެނުވީ 

ދިއުމުްނ  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ަކއުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ހިސާބަށް ކަންތައް 
ގައި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ. ކައުންސިލުން ނިންމެވީ މައްސަލަ ފުނަދޫ  2011ފެބްރުއަރީ  27

ޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުަމށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައް
 C-15-C/2011/03އެދުމަށެވެ. ކައުްނސިލުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާިއ ގުޅިގެން ފުނަދޫކޯުޓން ނެރުުނ ނަްނބަރު  މަށްނެރެދިނު

( ކުއްލި އަމުރުގައިކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށްވަީނ 2011ފެބްރުއަރީ  27)
މާރޗް  01ށް ދިުނމަށްއެދި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުން އަމުރުކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަމުރު ބާޠިލުކޮ

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ފުނަދޫކޯޓުގެ  2011 ގައި ހައިކޯޓުންވަނީ ުފނަދޫކޯޓްގެ އަމުރު ބާޠިލު ކުރުުމގެ ޖާގަނެތް ކަމަށް ކަ
އަމުރާއި ތަޢާރުޟުވާ ގޮތަކަށް މިލަންދޫކޯޓުން މިކައުންސިލުގެ 

ރު، ހަމައެދުވަހު ސްޕްރީމްކޯޓުންވަނީ ބާޠލު މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމު
ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިކަމާއިގުޅިގެން ކަންތައްތައް ިހނގާދިޔަގޮތް 
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނާއި، ޕޮލިސްއިންޓެްގރިޓީ 
ކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ ބައްލަވާ ފައެވެ. ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯކޓަށް 

މާރޗް  27އަޑުއެހުންތައް  ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ
ގައި ބޭއްވުނެވެ. މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީަޢތަްށ  2011

ޙާޟިރުވެ ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫީނ ވަކީލު އަލްއުސްތާްޛ އިބްރާހީމް ޢަީލ އާއި، ކައުްނސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަތުޙީ 
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ގައި، ފުނަދޫ މެިޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަްނބަރު  2011މާރޗް  31އާދަމް އެވެ. މިއަށްފަހު މަްއސަލައާއި ގުޅިގެން، 
11/C.15.C/2011 ީނޑައަޅާފައިވާ ، ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނ ޤާނޫީނ ހަމަތަކުގެ މަީތން ަބލާއިރު ކައުންސިލުން ކަ

 ފަދައިން އިދާރާ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަން ކަމަށެވެ.
 

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ގެ ކައުންސިލް 
 އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ވެބްސައިޓް އުފެއްދުން.

 

ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަުރ 
ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަްށ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާްއަޞ 
ނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތްތަކާމެުދ  މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިކަންކުރުމުގައި އަމާޒެއްކަމަށް ކަ އުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި އޮނިގަ
ބަލާފައިވަނީ ކައުންސިލުން އަާދކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވީހާވެސް މަގުފަހިކޮްށޭދ 
ނޑު  ނޑު ބިނާުކރުމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އޮނިގަ  ގޮތަކަށް އޮނިގަ

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކުޑަބަދަލަކާއެކު ާފސްކޮށް ދެއްވާފައި ވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ 
ނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ.  އޮނިގަ

ފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަން
އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިްނމު ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަމޝްވަރާގެ މަތީން އެފަދަ 

ލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ. އިން ފެށިގެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަ 2011ޖުލައި  01އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެވި 
އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކަންކުރުމުގައި 

ވާނެއެވެ. މިކައުންސިލްގެ  އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްެގްނ މިކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީފައި
އެވެ. ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުްނ ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ  www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓަކީ 

 ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެންނަ ގޮަތށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން ލިިބގެން ދާނެއެވެ.
 

ޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމާއި، ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަންދު ތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާ ދިވެހިރައްޔި 
 ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށުން 

 

އިން ފެށިގެން، ފުަނދޫގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު ހިސާބުން  2011ފެބްރުއަރީ  26ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މި
ފެށިގެންވެސް އިދާރާއިން ދެމުްނއައިސްފައިވާ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށްބޭނުްނާވ 
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުންވަނީ ފަށާފައެވެ. 

މާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުްނ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކަ
ކުރެވުުނ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދަތިތަކާއި  ލިބިފައިނުވާތީ މިގޮތުން

ކުރިމަތިލާންޖެހި އަދި ކަމަށްނެގި މުއްދަތު ދިގުވެފައިވާކަން 
ރައްޔިތުންނާއި އެންމެގާތުްނ ކައުންސިލުން ނިންމާަފއިވާގޮތުގެމަތިން ޖަލްސާގައި ޢާއްމު ވަނަ 40 ގެކައުންސިލްފާހަގަކުރަމެވެ.

 އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި 
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ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް
ނެވެ. މިޚިދުމަތް ވަނަ ދުވަހު ދޭން ފެށ2012ުޖެނުއަރީ  03ޚިދުމަތް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ 

އަލުން ޤާއިމުކުރުމަށް އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ިގނަގުަނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.  އަދި ކައުންސިލުން ބޮޑެތި 
ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ދޭްނ ފެުށނު މި ޚިދުމަތް ެފށުމަށް ކުރެުވނު މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެންެމ 

 ކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބިފަިއނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެ
 

ނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަ  ދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ަލއިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މިކައުންސިލުން ނކަ
ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންދަނީ ދެމުންނެވެ. ރައްޔިތުންނާއި އެންމެގާތުން 01ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 2011

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި  ށ. 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ުކރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުްނ ލައިސަންސް 

ށަށް މޯބައިލްކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައްކަތް ފެށުމާއި އަތޮޅުގެ ރަށްދޫކުރުމުގެ މަސަ
މުވައްޒަފުން ފޮނުވައިގެން ަރށުގައި ތިބެގެްނ ލައިސަންސް ނެގުމުގެ 

އަދި މީގެ ފަސޭހަކަން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށްަދނީ ފޯރުކޮށްދެމުނެވެ. 
ފަހަރު  2 ހަކުއިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ޚިދުމަތް ކޮންމެ މަ

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން މިކަމަށް އެޭދ ފަާރތްތަކަށްދަީނ ފޯރުކޮށްދެމުްނނެވެ. މިކަން މިގޮތަްށ ކުރިއަށް 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވެފައިވާ  ފަރާތަކަށް ޓެސްޓްދެވި  300ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުން އެއްގަމާއި، ކަ

 ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ. ފަރާތަކަށް 223
 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުަގއި ލިބޭނެކަމަށް   ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލގެ އިދާރީހިންގުމަށ2011ް
ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ރުފިޔާއެވެ.  މީގެ ތެރެއިން  7924595.15އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ 

ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރެވުނު ކަންކަމުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  2011ރުފިޔާ އެވެ.  5565593.53
ރުފިޔާ އެވެ. މިއާއެކު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ މުޅިޖުމްލަ  820616.79

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރެއްވި ފައިސާއިން  2011 ފިޔާ އެވެ.ރު 6386210.32
ރުފިޔާ އެވެ.  އަދި ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްަތކަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު  5166786.40ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން ރުފިޔާއެވެ.  5741699.57މްލަ ޚަރަދަކީ އެކު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ މުޅިޖު ރުފިޔާއާއި 574913.17
ވަނައަހަރަކީ މިކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީައށް ަބލައި، ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތަްށ އުނިކަން ނުލިބި އަރަިނ  2011

 ބަޖެޓަކާއެކު ނިންމާލެވުނު އަހަެރއްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
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 ަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ ނޑުދަ  ބައި: ލަ

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމާއިބެހޭ ޤާދޫދުގައި ބަޔާދްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީދް ދިވެ

ސައްކަތްތައް ކުރުމަފް މަގުފަހި މިކައުދްސިލުދްދާއި ރަފްރަފުގެ ކައުދްސިލްތަކުދް މިހިދދުދް މިހިދދަފް ކުރަދްޖެހިފައިވާ މަ

ކުރުމަފާއިކ ފަސްއަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭދް ތައްޔާރުކުރުމަފާއިކ ސަރުކާރުދް ހިދްގަވަދް ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް 

ހަމަތަކުގެ ދީމިޤްރާޠީ  ،ހިދްގުމަފްޓަކައި ކައުދްސިލުދް އެއްބާރުލުދް ދިދުމަފާއިކ ކައުދްސިލަރުދްގެ ޤާބިލުކަދް އިތުރުކޮފް

މިއަހަރު  ކޮފްމައްޗަފް ކައުދްސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަދް ކުރުމަފްޓަކައި ކުރެވެދްހުރި ކަދްކަދް ކުރުމަފް އަމާޒު

ހިދްގުމަފް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުދެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ހުރިހާ ރަފުކައުދްސިލްތަކުގެ ޚިޔާލާއި 

ވަދަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  3122ހޯދިފައެވެ.  މިޕްރޮގްރާމްތަކަފް ފައިސާހޯދުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވަދީ  މަޝްވަރާވަދީ

ވަދަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީދް  23ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރެއްވިއިރުކ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމާބެހޭ ޤާދޫދުގެ 

 ކަދްކަމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ ބައިދް މިކައުދްސިލަފް ދިދުމަފް ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކައުދްސިލްތަކުދް ހިދްގަދް ބޭދުދްވާ 

. ގެ ތެރެއިދްދެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކަފް ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލާއެކު މަތިއުތުރު ރ542244512174

އަދި ކައުދްސިލްގެ ފަރާތުދް ޤައުމީ އިދާރާގެ ގައިވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ.  3122މެއި  16ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަފް 

ގައި  3122ޖޫދް  17ގައިވެސް މިކަދްވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ. އެއަފްފަހު  3122މެއި  24ސްޓޭޓް މިދިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮފް 

އޮފް  ގައި މިދިސްޓްރީ 3122މެއި  27ލޯކަލްގަވަރމެދްޓް އޮތޯރިޓީއަފްވެސް މިކަދްވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ. މީގެއިތުރުދް 

ފިދޭދްސް އެދްޑް ޓްރެޜަރީ މިކަދް ހުފަހެޅިފައި ވާއިރު މިއިދް އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ޖަވާބެއް 

 ލިބިފައި ދުވާކަދް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުދްސިލް އިދް  3122ފެބްރުއަރި  32ފެދި ޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމުގެ ދިޒާމު އުއަތޮޅުތަކާއި ރަފްތައް ލާމަރުކަ

ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ދަމަވެސް އިދާރާތަކުދް ހަމަޖައްސައިދޭދް ޖެހޭކަދްކަދް މިހާތަދަފް އައިއިރު ޤާދޫދުގައިވާ 

ގޮތުގެމަތިދް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ދުވާކަދް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުދް ބަލާއިރު ކައުދްސިލްތަކުދް ހިދްގާ ތަރައްޤީގެ 

މިލިއަދް ރުފިޔާއިދް އެކި ކައުދްސިލްތަކަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ  311ކަފް  ދެއްވުމަފް މަޖިލީހުދް ފާސްކުރެއްވި މަޝްރޫޢުތަ

ދޫކޮފްފައެއް  އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް އަހަރު ދިމުދުއިރުވެސް ފައިސާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިދް މިއަތޮޅުގެ ރަފުކައުދްސިލްތަކާއި

 ކައި މިކައުދްސިލުދްވަދީ އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮފްފައެވެ.ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަދަމަވެސް އެދުވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް                         ރިޕޯޓް     ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  3122

 11 

  ަކައުންސިލުގެމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން ބައި:  ހަތަރުވަނ 

 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެކައުންސިލުގައި ހުރި 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން  ތަކާއި، އާމްދަނީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ޢިމާރާތްމި 
ތަކުގެ ތެރެއިން މި ޢިމާރާތް ތަކެކެވެ.ގެންދާ ޢިމާރާތްުކރަމުން ބޭނުން މަތް ދިނުމަށްޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަޑޭއެ

އަކަފޫޓެވެ.މި ޢިމާރާތުގެ ުހރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި  3425ބޮޑުމިނަކީ  ގެއިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުާރ ޢިމާރާތު
 އަގަކީ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށްގައެވެ. މި ޢިމާރާތަ 1997 މާރޗް 14ބޭނުންކުރަން ަފށާފައިވަނީ 

އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ ރުފިޔާއެވެ.  112431125.00
ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ޙަރަކާތްތަކަށް  ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އެކިއެކި

 މަށް ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމަށް ބޭނުންކުރުކި ވަފުދުތަކުގެ ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެނާއި، އަޮތޅަށް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން
 2687މިނަކީ މި ިޢމާރާތުގެ ބޮޑުގައި ހިމެނޭ 01ޢިމާރާތްތަެކކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް  ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ 
މި ބްލޮކްގައި އެވެ. ގަ 1995މާރޗް  12ރާތުގެ ަމސައްކަތް ނިންމާ ބޭުނންކުރަްނ ފެށިފައިވަނީ އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ

ޖަްލސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ.
އެކަމަޑޭޝަން މާލަމެކެވެ.ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިބޭނުްނތަުކގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ 

އަދި  ރުފިޔާއެވެ. 111181800.00 ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ އާއި ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ  01ބްލޮކް
 24އަކަފޫޓެވެ. މިއީ،  2077ބޮޑުމިނަކީ ގައި ހިެމނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ  02ކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެ

 ށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެިށފަގައި ޢ1998ިއޮކްޓޯބަރ 
 ރުފިޔާއެވެ. 6751025.00 އަގަކީ  ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ

ކުރި ނަރީއާއި، ލިޔެކިުއމަށް ބޭުނންޝިފަރުީނޗަރާއި، މެ ހުރިއަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަުމންދިޔަ ޢިމާރާތުގައި  ފުނަދޫގައި
ތަކެތިވަނީ މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެތަނަށް ބަދަލުކުެރވިފައެވެ. މިތަކެތި އެތަނަށް 

މިކައުންިސލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަމާއި  ފަިއނުވާތީ،ބެލެހެއްޓިޢިމާރާތްހިންގި އަތޮޅުއޮފީސް ފުނަދޫގަިއ ބަދަލުކުރެވުނު ފަހުން 
ވަނީ ބައެއްކަހަލަ މަރާމާތުތައް ކުރަންެޖހިފައެވެ. މިގޮތުން ފާޚާނާއާއި، ެއތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ބައެްއ  ޢިމާރާތް އެޙަވާލުވި އިރު 

ޕާޓިޝަންތައްވަނީ ހަލާކުެވފައެވެ. އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭުނންކުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތައް ިމލަންދޫގައިވުމުން ފުނަދޫަގިއ 
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް  މެވެ.މާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަގުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ދިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިން

އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮްކތަކަކީ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ މެހްމާނުންނާއި އަދި އަތޮޅުވެރިޔާ ހުންނެވުމަްށ 
ރާތެެކވެ. މިޢިމާރަތަކީ، މި ސަރުކާރުން އަތޮޅުއޮފީސް މިލަންދުއަށް ޢިމާރާތްކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ ޢިމާ

ުމ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ހުރިހާ ބައިތަކެއް ބޭުނންކުރެވޭގޮތަށްހުރި އަތޮޅު ހިންގުމުގެ މުހިއް 3ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން، މީގެ 
އާއި، ބަދިގެއާއި، ގުދަން އަދި ލޯންޑްރީއެއް ކާގެ 2ސިޓިންގރޫމާއި،  2ކޮޓަރިއާއި،13 ތަކުގައި ވަޞީލަތެކެވެ. މި ޢިމާރާތް

 މިކަުއންސިލުން ޙަވާލުވި އިރުވާތީ، ނުފައިލެވިމި ޢިމާރާތްަތކަށް އަޅާފާއިތުވެދިޔަ ދެ ައހަރެއްހާ ދުވަހު ހިމެނެއެވެ. 
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ކުރަންޖެހިފައެވެ. އަދި މަރާމާތުވަނީ ފާޚާނާއާއި، ކޮޓަރިވެސް  . ގިނަކޮޓަރިތަކުގެކޮޓަރިއެވެ 7ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ހުރީ މުޅިއެކު 
ބަދިގެއާއި، ކާގޭގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ތަކެއްޗަށްެވސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި ބައެއް ތަކެތިބޭނުން 

 ފޫޓެވެ. 215x200ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުިމނަކީ 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ މި ޢިމާރާތަކީ  
ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢިާމރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ ގައި ޢިމ1997ާއޯގަސްޓް  06 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

 އަކަފޫޓެވެ. 2230ގެ ބޮޑުމިނަކީ މި ޢިމާރާތު .ުރިފާޔެއވެ  309،553.40

ހާ ތާންގައި 1996މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކޮމިޓީން 
މި ޢިމާރާްތ ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަީކ ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ. އަތޮޅުކޮމިޓީންގަތްފައިވާ ބިމެއްަގއި 

100x50 .ެވާ ތި ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަުފރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަ މި ބިމުގައިފޫޓެވ
ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަންވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް 2006މި ޢިމާރާތަށް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.

އެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ރ އަށް ކުއްޔަށް ދީފ6500.00ަމަހަކު 
 ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަސީލަތެކެވެ. 

 އަތޮޅުވެހި 

ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ  
މި ޢިމާރާތުގެ .ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

ޒާކުރާ އަގަކީ ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދ1998ާއޮކްޓޯބަރ   24އަކަފޫޓެވެ.   2170.35ބޮޑުމިނަކީ 
 ރުފިޔާއެވެ. 705،363.00

ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވަނަ އަހަރުގެ 2009،ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަކީ
ފީސް ސަރުކާރުން މިލަންދުއަށް އަތޮޅުއޮލިބެމުންދިޔަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައިވާ ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް 

އަތޮޅުކައުންސިލް ފުނަދޫގައި ހިންގަން ފެށުމާއި ގައި  26ފެބުރުއަރީ  2010ހިންގުން ބަދަލުކުރެއްވި ދުވަހުްނ ފެށިގެން 
އެ ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ ހަމައަށް މި ޢިމާރާތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާީތ، ިޢމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި 

ގެންގުޅޭ ުހރިހާ ތަކެއްޗެއް ބޭނުްނނުކުރެޭވވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ އިތުރަްށ ޢިމާރާތުގެ ފާޚާނާތަކާއި، ފަރުނީޗަރާއި، ހިފާ
އަދި މިދެންނެވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޮޓަރިތައްވެސްވަނީ ބޮޑު މަރާމާތެއްކުރަން ޖެހިފައެވެ. 

ރާމާުތ ކުރިކަމަށް ިނންމާ ބޮޑު ޢަދަދެއްެގ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އަތޮުޅ ނަމުގައި އެކަށީގެންވާ މަރާމާތެްއ ނުކޮށް މަ
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހޭދަވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަމާއި 

ތުެގ މަރާމާތުެގ މަސައްކަތްފަށާ އަހަރު މިޢިމާރާގެ ޙާލަުތ ބެުލމަށްފަހު ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅު ރައްޔިުތންގެ ހަރުމުދަލު
ލަތަށް ނިމިފައެވެ. މި ޢިމާރާތް ކުރިންހުރި ހާ ކޮށް މުޅި އިމާރާތުގައި ކުލަ، ދަވާދުލައިމަރާމާތުވަނީނިމުނުއިރު
 އެވެ. ފައިވެޚަރަދުވެރ.1111831.75ގެނައުމަށް
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 "ފުނަފަތި ފާމަސީ " އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭސް  
 309.88ބޭސްފިހާރައެކެވެ. މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގެވިއަތޮ ހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަސޭ

އަގަކީ  ރަން ފެށި މި ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކ2001ުޖެނުއަރީ  10އަކަފޫޓެވެ. 
 ރުފިޔާއެވެ.134،000.00

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަޞީަލތެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ން ގެންދެވި ދުވަސްވަރު މި ފިހާރާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މެނޭޖް ނުކުރެވުމުގެ އައްޔަންކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު ހިންގަވަމު

ސަބަބުން އެތަނުން ލިބެމުންދިަޔ އާމްދަނީ ހުއްޓި އަދި ބޭސް ނުގެނެވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތަށާއި، 
ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ ބޭސް ނުލިބުމުގެ ސަަބބުްނ ހީނަރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް  ޙީއެހެން ބައެއްރަށްރަުށގެ ސިއް އަތޮޅުގެ

މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކަންަކމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ބޭސްފިހާަރއިގެ ކަންކަން ގާތުްނބަލައި ކަުއންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުން 
ފިހާރައަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފިހާރައިގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިހާރު ބޭސް

 އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދާ ތަނެކެވެ.
 

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"

ވަނަ އަހަރު 1998ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  ށްއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަމި އުޅަނދަކީ  
 އެވެ. G4577A-07-15-Cކީރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރައުޅަނދެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

އަތޮޅުދޯންޏަކީ، އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 
ނޑަކަށް  މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން  1.5ގާތްގަ

ގެވުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން  މިދޯނިން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފާ ފުނަޫދ އަތޮޅުއޮފީސްތައް ހިން
ފަޅުގައި ބާއްވާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުްނތަކެއްވަީނ ލިބިފައެވެ. މިގޮތުން ދޯނީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް  

ސްވުމުގެ ސަބަބުން އިންޖީނުގެ އޯޓިނޭޓިވްގެ ބެްލޓް އަހަރަށްވުރެވެސް ގިނަ ދުވަ 03އިސްޓާޓްވެސް ނުކޮށް 
ނޑާއި، އަދިވެސް ބައެއް ބައިތައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު  ނޑައިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި  މިދޯނީގެ އެތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ގެގަ ކަ

ސް ވެފައިވާތީ، ދޯނީގެ މަރާމާތެއް ކޮށްގެންނޫނީ ޭބނުްނ ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި ދޯނި ނުއެހެލާތާ ގިނަުދވަ
އަދިވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.   ލަށްއެއްވެސް ބޭނުމެއް މިކައުންސި ހަލްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ވުމާއެކު ދޯނީގެ
ނޑަކަށް  ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިކައުސިލުން ލަފާކުރަމެވެ.  .ރ500000.00މީގެކުރިން މިދޯނި އޮްތ ޙާލަތަްށ ގެނައުމަށް ގާްތގަ

 ރުދަނީ ދޯނި އެހެލައި މަރާމާުތ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.މިހާ
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 އަތޮޅުލޯންޗް" މާމުލި"

ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗަކީ އަތޮޅުއޮފީސް 2004ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36ރާފްޓް މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުްނނަވާ ޭބފުޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި، އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނުްނތައް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން 

މި ލޯންޗަށް އެވެ.   G7432A-02-15-Cކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ: 
 ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން 1.4 އަގަކީ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް

ލޯންޗަކީ އަތޮޅުހިންގުމުގެ އެއްވަސީލަތްކަުމގައި ވީއިރު މި ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ ހިންގުން  ކައުންސިލްގެއަތޮޅު 
ޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ިދނުމަށް ބޭުނންކުރަމުންދިޔަ އްފުރިހަމަކޮށް އޮވެ އަތޮޅުގެ ރަ ހުރިހާކަމެއްމާއި ހަމައަށް މިލޯންޗަކީ ވުޙަވާލު

މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ. ނަމަެވސް މިހާރު މިއަގުބޮޑު މުހިއްމު ވަސީލަތްވަނީ ފުނަދޫގެ ދަްއފަޅާއި ދިމާލަށް އެއްގަމަށް 
ޗްގެ ދެއިންޖީނުގެ ބުރަފައްޗާއި، ހުންގާނު ސިސްޓަމްވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަރުވާފައެވެ. ލޯންޗް އެތަނަށް އެހެލާފައި އޮއްވާ ލޯން

ްޗ އޭގެފަހުން ދެއިންޖީނާިއ، ޯލންޗްގެ ބައެއްތަކެތި ެގނެސް އަތޮޅުއޮފީހުގައި ގުދަން ކުރެވިފައިހުރިަކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިލޯން
ތި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ، ވަރަށް ބޮޑު ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އަޅާލާނެ ފަރާތެްއ ނެ އެތަނަށް އެހެލާފައި

ޗް މަރާމާތު ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މިކަުއންސިލުން ލޯންއުޅަނދުމަރާމާތެއްކޮށްގެން ނޫީނ ބޭުނން ނުކުރެވޭވަރަށް މި 
ނޑަކަށް މަރާމާތެއްކުރު ށްވަރަމިހާރުދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިލޯންޗް ބޭނުންކުރެވޭ ތް ކުރުމުގެ މަސައްކަ މަށް ގާތްތަ

 ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.ހޭދަވާނެކަމަްށ  ރ.579,996.92

 ވެހިކަލްސް 

 ސައިކަލެވެ. 2 އިވޭނ1ާކާރާއި،  2ގެދަށުގައިަވނީ މިކައުންސިލްގެ ބެލުމު

ވަނީ މަރާމާތުކޮށްގެންވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަާލކުވެފައެވެ. އަދި  ކާރު   B1A1847ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 B2A1032ރަޖިސްޓްީރ ނަންބަރު: ތަޅާއި، ެބޓްރީވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.  ކާރުގެ    B1A1768ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 

ސައިކަލާއި،  A0B6609ރު ނަންބަރަޖިސްޓްރީ ބެޓްރީަވނީ ހަާލކުވެފައެވެ.  އޯޑިނޭޓަރާއި، ވޭންގެ ދޮރުފަތްތަކުގެ ތަޅުތަކާއި،
 ވެސްވަނީ ބައެއް ކުދި މަރާމާތަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ސައިކަލް  A0A6916ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

ތަކެތިވަނީ މިލަންދޫގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ. ބައެއްމިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންުކރި 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއހުރި ހަރުމުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުުތ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރި 

މިކައުންސިލުްނ ( އާއި، 2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު )ތަކެތި 
ގައިދަނީ ޭބނުން ތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުެއއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ައތޮޅުގެ ރައްޔިނިންމާފައިވާ ިނންމުންތަކާއި 

 ހިފެމުންނެވެ.
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 ްކައުްނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

ނޑު  އެކުލަވާލެވިފައިާވ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައިަވނީ ކައުންސިލުން މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުުމގެ އޮނިގަ
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި، ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ 

އަދާކުރާީނ ތަންފީޒީ ދައުރާއި ޢަމަލީ  ދާއިރާއާއި ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ިސވިލް ސާރވަންޓުން
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

 ޖެދެރަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް

ް(ކައުދްސިލްގެ ރައީސ ) 

 ޕްލޭދިދްގ/މޮދިޓަރިދް

 )ކައުދްސިލްގެ ދައިބުރައީސް(

 ޘަޤާފަތާއި ޢަރުޝީފް

ޢާތިފް(هللا )ޢަބްދު  

އިޖުތިމާޢީ 

 ރައްކާތެރިކަދް

ފިރާޤް އިބްރާހީމް()  

 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

 )އިބްރާހީމް ރަޝީދު(

 ރައްޔިތުދްގެ ވިޔަފާރި

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ލުއިލޯދް ޕްރޮގްރާމް

 )އަޙްމަދު ޙަމީދު(

 ހަރުމުދަލާއި މާލިއްޔަތު

 )މުޙައްމަދު ޢަރީފް(

ަސްް ސާވިސއެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަދްޓ  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިދްމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެދްޑް ފައިދޭދްސް
އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްކ އެޗް 

 އާރުކ އެދްޑް އިދްފޮމޭޝަދް

ޕޮލިސީ ޕްލޭދިދްގކ ރިސާޗް 

 އެދްޑް މޮދިޓަރިދްގ

އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެދްޑް 

 އިކޮދޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ށ.   



 މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

ހިންގުމާިއބެޭހ އުތުރުބުރީ ައތޮޅުކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިލަދުންމަޑުލު 
 ލްގައި ކެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިވާ ކައުންސިލެ( ދަށުން އުފެދިފައ2010ިމެއި  07 ) 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 
ކޮންމެ ދާއިރާއިންކުރެ  4ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  14އެއީ، އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ  ކައުސިލަރުންނެވެ.  08ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 

ައތޮޅު ގަިއ ބޭއްވުނު ލޯކަލްކަުއންސިލްތަުކގެ އިންތިޚާބުން 2011ފެބުރުއަރީ  05ރުންނެެވ. މެމްބަ 2ދާއިރާއަކުން 
ކައުންސިލަރ  ހޮވިވަޑައިގެންނެވި އިން މިލަންދޫ ދާއިރާކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  08ކައުންސިލްކަމަށް އިންތިޚާބުވި

 07ވިދިވިދިގެ ކަށް އާޠިފު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަهللا ލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުސިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި، ކައުންއަލްފާޟި
ކައުންސިލްގެ މެމްބަުރކަމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ. ގައި 2011އޮކްޯޓބަރ  11ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުންަވނީ ޖަލްސާއަށް 

ސެމްބަރ ޑި  31 އަދިކައުންސިލަރުންނެވެ. 06އި ތިއްބެވީ މިކައުންސިލްގަގެ ނިޔަލަށް  30ޑިސެމްބަރ  2011ވުމާއެކު 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަޮތޅުކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މިލަންދޫ ދާއިރާއަށް މެްމބަރުން ޮހވުމަށް ބޭއްވި ބައިލެކްޝަްނ 2011

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި، ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް 
މި ދެކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް  ވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފަެއވެ.އާޠިފުهللا ޢަބްދު  ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.2012ޖެނުއަރީ  12މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައީސް މޫސާފަތުހީ އާދަމް 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ށ.   

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު 
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

هللا ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

 ކަުއންސިލަރ އިބްރާޙީްމ ރަީޝދު އިދްރީސް 

 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 
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 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ 

މަސްޢޫލިއްޔަތު ނަމާއި، މަޤާމް #
ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް 1

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް/ ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފު 2
ހަރުމުދަލާއި، މާލިއްޔަތު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު 3

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް 4
އަތޮޅު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު 5

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا 6
ް ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަނ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމް 7

ޘަޤާފަތާއި، ޢަރުޝީފު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢާޠިފު 8
 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ކޮމިޓީ  އިވެލުއޭޝަން ބިޑް 

ނޑައެޅުމުގައި  ފަރާތެއްމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ  ކަ
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށްފެންަނ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި 

 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ 
 
 

 

ޢާިތފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދޫ  
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 
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 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

( ސާރކިއުލާރއިން 2011ޖޫން  01) 15/2011ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރު:  މި
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު 

ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އެހީތެރިވުމާއި،  ގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށްކުރުމު
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ިސވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. ިމކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ 

 .ޭބފުޅުން ހިމަނައިގެންނެވެ 07ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ 
 

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 

 މުވައްޒަފުން އިދާރީ  ގެ ކައުންސިލު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 ޢަބްދުލްޖަލީލުއިބުރާހީމް ޑިރެކްޓަރ
 2 މުޙައްމަދުޝަހީމް  އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 3 ޢަޤްލީމާޢަބްދުއްޞަމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 4 ޢާމިރާޢަބްދުއްރައްޒާޤް  އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ
 5 މުޙައްމަދުޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 6 އިބުރާހީމްސަޢީދު  އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 7 ޙަސަންއިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 8 އަޙުމަދުމުޖުތަބާ އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
 9 މަމްދޫހްނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 10 ޙުސައިންސިޔާމް އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 11 ޢަލީރިފާޢު  އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ
 12 ޢަބްދުލްމަޖީދުއިބުރާހީމް  އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 13 މުޙައްމަދުނިޒާމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ
 14 އަޙުމަދުޢީސާ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 15 هللاސާލިމްޢަބްދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 16 ޙަބީބާއިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 17 މުޙައްމަދުމުބީނު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 18 ފަރީޝާމުޙައްމަދު  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 19 ޢަޒީމާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20 އާމިނަތުމޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 21 އިސްމާޢީލްޝަރީފް  މަސައްކަތު
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 22 އަޙުމަދުއާދަމް މަސައްކަތު
 23 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަހީމް މަސައްކަތު
 24 އިބްރާހީމްއާމިނަތު  މަސައްކަތު

 25 ޢަލީޙަސަން  ކާރުޑްރައިވަރ
 26 ޙަސަންއިދުރީސް  ނެވި 

 27 މުޙައްމަދުޙަސަން ޑްރައިވަރ
 28 މުޙައްމަދުސުލައިމާނު ފަޅުވެރި 
 29 އާދަމްފަހީމް  ފަޅުވެރި 

 

 ހިންގުން  ކައުންސިލް 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލު 

އެންމެހާ ކަްނކަން ހިންގާނީ ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ ންސިްލގެ ދަށުން ކައުންސިލްގެ ނައިުބގެ ބެއްލެވުމުގެއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައު
މިލަދުންމަޑުލު އާއި،  2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  މަތިން،

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ދިވެހި ިސވިލްސާރވިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންަކްނ ހިނގަމުންދާީނ  އިދާރީ ގެކައުންސިލުމި
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި، މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ 

ގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކަން ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަގޮތެއް 2011މިޮގތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

ގެ ނިޔަލަށް 2011ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެވެ.  08މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 
ންވެސް ޤަވާޢިދުން ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިަލރު 06ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުގައި ތިއްބެވި

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ  2011ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން  އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި  
ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރެވުނު މިލަންދޫ ދައިރާގެ 

ޢާޠިފު هللا ންސިލަރުންކަމަށްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުދެކައު
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ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ނިކުންނަވާފައި ނުވާކަްނ ކަތަށްރަސްމީ މަސައް ވެސްމެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާއި ހަމައަށްކައުންސިލުގެ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނޑުގައި ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު  މަޤާމް  41އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ
ވަނަ 2011ުމވައްޒަފުންނެވެ.  29ތިއްބެވީ  ސް މަޤާމްތަކުގައިހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނު އިރު ސިވިލް ސާރވި
އްލުމުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވީ ހިންގެވިސަރުކާރުން އަހަރު ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރެއްވުމަށް 

ޞިއްޙީ ޙާލަތު  ގައިމުވައްޒަފުން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 06ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
 ވެ.ސަޢީދުވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާފައެهللا ހުރިގޮތުން ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 އިންސައްތަ  84.21ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  243ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން 2011
 ޙާޟިރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިލަދުން ޤާ 
 ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން 

 
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި  ކަ

 2011ފެބްރުއަރީ  26އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ނާއިބްރައީސް 
ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. އެޖަލްސާގައި 
ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށްކުރިމަތި ލެއްވުމަށް ހުޅުވާެލއްވި 
ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ަރއީސްކަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވަނީ 

ޟިލް މޫސާފަޠުހީއާދަމެވެ. ވުމާއެކު ކައުންސިލްެގ ކައުންސިލަރ އަލްފާ
ރައީސްކަމަށް މޫސާފަޠުޙީއާދަމް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ެފނޭޯތ 

ސިއްރުވޯޓެއް ނެގުނެވެ. މިވޯޓުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަޠުޙީ 
ނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން އާދަމް ހޮވުނެވެ. ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވު

ފަރާތަކުން ނަްނ 3ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ ހުޅުވާލުމުން ނައިބުރައީސްކަމަށް 
ސިލަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓުލައިގެން ކައުން 3ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވި 

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. މުޙަންމަދު ޢާރިފުގެ އިތުރުން 
ޟިލް ފިރާުޤ ނައިބުރައީސްކަމަށްނަން  ހުށަހަުޅއްވާފައިވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ކައުންސިލަރުންކަމަށްވާ ކައުްނސިލަރ އަލްފާ

 ޢާޠިފެވެ.هللا އިބްރާހީމާއި، އަލްފާޟިލް ަޢބްދު 

 

 ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 



 މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް                         ރިޕޯޓް     ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  3122
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މެންބަރުންނާއި ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަނީކައުންސިލްގެ   

 ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން 
 

ކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ.  2011ފެބްރުއަރީ  26މި މައްސަލަ 
ގެ ނިޔަލަށް  2011ފެބްރުއަރީ  28ޤަވާއިދަށް ގެންނަންފެންނަ އިޞްލާޙްތައް  ،ޤަވާއިދަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާތީ

ގައި ބޭއްވުނު  2011މާރޗް  01ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. އެއަށްފަހު މިކަން 
ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރުވި ނަމަވެސް ގަވައިދު  ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާއަށް ކޯރަމްހަމަވާ

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2011މާރޗް  08ފާސްކުރުން ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. އެހެންކަމުން 
މާރޗް  09މިޤަވާޢިދު ވާޢިދު ފާސްކުެރވި ޤަހެޅުނު އިސްލާޙު ތަކާއެކު ހިންގާވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް، ހުށަ 3

 ގައި ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުނެވެ. 2011
 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިހުންނަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 
 މަލުކުރުން އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ތަންކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާތީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ޢަ 

 

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު  2011ފެބްރުއަރީ  26
ކުރެވުމާއެކު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކަމަށާއި އެަކްނ 
އެޖެންޑާ ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީުދ 
ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އެކަން އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ފެނޭތޯ ެބލުަމްށ 
ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަން އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ. މިގޮތުްނ 
ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 

ގުާމެބހޭ ޤާނޫުނބުނާގޮުތން މިލަުދންމަޑުުލ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން
އުތުރުބުރީގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫކަމާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަން ކަމަށް 

ނޑައަޅައި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެވެ. އަ ދި މިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކަ
ޤަރާރެއްހުށަހެޅުއްވިއެވެ. މިޤަރާރާބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލައި ބަހުސަށްފަުހ 
ވޯޓަށް އެހުމުން ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެޤަރާރު ފާސްވިއެވެ. އަދި ޤަރާރުފާސްވުމާއެކު ޤަރާރާއި އެއްގޮތަށް 

ލުކުރުމަށް ފެްނނަކަމަށް ަކއުންސިލުން ނިންމުމާއެކު އެިހނދުން ެފށިގެން އެޤަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތުްނ ޢަމަ
ނޑައެޅިއެވެ. މިގޮތުގެމަތިން އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނިކޮށް ކައުންސިލުން ިނންމާަފއިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަަމުލ  ކަ

ގައި  2011ފެބްރުއަރީ  27، ށްހުރަސް އެޅުމުން، މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްނުކުރެވޭނެ ކަމަށްުބނެ ފުލުުހން އެކަމަ
ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ، ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން

އަމުރެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް، ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓ  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް  ،ފުލުހުންގެ މައްޗަށް
ގައި  2011މާރޗް  01އިންވެސް އިންޒާރުދީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަަދލުކުރުމަށް ސިޓީއަކުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން، 

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް އެކަން އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 2ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 
ފުނަދޫކޯޓުގެ ޢަމުރާއި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ާޤނޫނާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލުްނ 
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ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް  ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ ޤަރާރުގެ މައްޗަށް ޤަރާރެއް ނެރެ އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި ޝަރީަޢތުން ކަ
 ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

 

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުން 
 

ލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ފައިސާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަްށ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މި
ބަލަހައްޓައި މާލީ މުޢާމަލާްތތަްއ ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެކައުންްޓތަކެއް ހުޅުވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުރިން އަތޮޅުއޮފީހުން ވ139ަލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުޞޫ 
އާއި، ށ.  7724-344095-001އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަޮތޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންުޑގެ އެކައުންޓް ނަްނބަރު  

ސުނާމީ ރިކަވަރީ ފަންޑުގެ އެކައުންްޓ  ،އާއ7724ި-344095-002އަތޮޅު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އެކައުންޓް ަނންބަރު 
ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް 5ގައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ 7724-344095-003ނަންބަރު 

-002ޅުވާފައިވާ ނަންބަރު ޓްރާންސްފަރކުރުމަށާއި، އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހު 
ވަނަ 1އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށް ލިބިފައިވާ ފަިއސާ މި ނިންމުމުގެ  341685-7724

ނަޑއަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޓްރާްނސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަ
 ރީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންުމނެވެ. އެއީ:ޓްރެޜަ
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް .1

 ސީދާ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީ   1 -ރެވެނިއު އެކައުންޓް  1309
 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް .2

ިލބެންޖެހޭ އާމްަދނީއާއި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް  2 -ރެވެނިއު އެކައުންޓް     1309

ކައުންސިލުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެފައިސާ އެ 
މުޢައްސަސާއަކާއި ޙަވާލުކުރެވެންދެން ަބހައްޓާ 

 އެކައުންޓް
 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް .3

 ކައުންސިލަށްދެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓް   1 -ޚަރަދު އެކައުންޓް   1309
 

 މޯލްޑިވްސް ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗްބޭންކް އޮފް  .4
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 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަން 

ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ކަންތައްތަކަށް  2 -ޚަރަދު އެކައުންޓް  1309

، ޚަރަދުކުރުމަށް   ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި

 އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކުން ޮފނުވާ ޚަރަދު ފައިސާ 
މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

13/PRIV/2011/251 (14  ްސިޓީން އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފއިވާ 2011މާރޗ )
 ވެ.ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމުނެ ގައި ބޭއްވުނު 2011މާރޗް  17އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމަށް 

 
 

ކައުންސިލްގެ އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓްހޯދުމާއި، ވަނަ އަހަރަށް  2011 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 
 ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ މުދަލާއި  ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ގޮތުގައިހުރި ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދުން.

 

ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ގައި  2011މާރޗް  13
ވަނަ މާއްދާގެ ިއތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  235ވަނަ ާމއްދާއާއި  234ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  139ވަަނ މާއްދާއާއި  82ގެ  2010/7ުރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމާބެޭހ ޤާޫނނު ނަްނބަ
ފްރީޒްކުރެވިފައިާވ ، ދަށުން ކައުންސިލްތަކަްށ ލިބިޭދންޖެހޭ ކަމަށް ކަށަވަރު ޮކށްދީަފއިވާ އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ލުކުރުމުގެ ކަްނތަްއ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފަިއސާއާއި، ހަރުމުދަލުގެ ބަލަުދވެރިކަން ކައުންސިލްގެ ދަށަްށ ބަދަ

އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނެވެ. މިގޮތުން މިކަމާބެހޭގޮތުން ޤަރާރެއް 
 ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.

 

އެކަމަޑޭޝަންގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާބެހޭ  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު 
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި، ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ރަށުންބޭރު ކައުންސިލަރުން  ތިބުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް 

 ކަނޑައެޅުން 
 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  2011މާރޗް  13
ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަްށ މިކަންހުށަހެޅި، މިަލދުންމަުޑލު 
އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަނާއިބެހޭ 
ނޑައެޅުްނ  ވަޞީލަތްތައްޭބނުންކުރުމާއިބެޭހ އުޞޫލުތަކެއް ކަ

ދުވެރިކަން ކައުންސިލްެގ މުހިންމު ކަމަށާއި، ޢިމާާރތްތަުކގެ ބަލަ
ދަށަށް ގެނައުން އަވަސްކުރުަމށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. އަދި 
މިތަންތަނުގައި ކުރިންވެްސ ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން 
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވާ އުޫޞލުްނ 

ކުރިންވެސް ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް ތިއްބެވޭނެ ކަމަށާއި، އިދާރާހިންގުމަށް ތިއްބަވާވެރިން މީގެ
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ތިެބވޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. ނަަމވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެގޮތަށްކަމަށްވާީތ، ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އެގޮތުގެމަތިން 
 ކައުންސިލުން މިކަމާބެހޭ ޤަވާޢިެދއް ހަދާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިކަްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުެނވެ.

 
އުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ދަތިވުމާއި، ކަ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ޚިދްމަތްތައް  ދެވެންނެތުމާއި، މިކަންކަން 
ކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުން ހައްލުކުރުމަށްހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ތަރައްޤީއަށްޓަ

 އަވަސްކުރުން.
 

ގައި ބޭއްވުނު ފަސްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބަހުސްކޮށް  2011ާމރޗް  15މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލުން ނިންމެވީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއިބެހޭގޮތުްނ 

ންތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ވިސްނު
ކުރިއްސުރެ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުން އައިސްފައިވާ ަކންކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ެއކަމުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް 

 ކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި ކުރުރާސްތާގެ އެ
 

ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާ 
 ޓްރަސްޓްފަންޑު ޤާއިމު ކުރުން ގޮތުގެމަތިން 

 

ޤާނޫނީޮގތުން ، މިކައުްނސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަިއވަނީގައި ބޭއްވުނު  2011މާރޗް  22މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން 
ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މާލީކަންކަމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން ކުރިއްސުރެ 

ރަގަޅު ގޮތުގައި ކުރުމަށް  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންއައި ކަންކަން ޤާޫނީނ އިމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް
މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ފަދައިން ޓްރަސްޓް ަފންޑުތައް ޤާއިމުކޮށްގެން ފަންްޑގެ ތެރެއިން އެކަންކުރިޔަށް 
ގެންދިއުމަށެވެ. މިގޮުތން ލުއިޯލން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް " ުލއިލޯން ސްކީމް " ގެ ނަމުގަިއ  ވަކި ޓްރަސްޓް ަފންޑެއް 

އްދުމަށާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް " ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި " މިނަމުގައި ވަކި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް އުފެ
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ަފންޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް، ޤައުމީ އިދާރާއާއި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް 

 ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުެނވެ.
 

ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި  އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން  ޤުރުއާން 
 ގޮތެއްނިންމުމާއި މުބާރާތަށް ހިނގާޚަރަދު ކުރުމަށް ގޮތެއްކަނޑައެޅުން.

 

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަހަރުވެސް މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވެ އަތޮޅު މުބާރާތް 
ނޑައެޅުމުގެ  2011މާރޗް  22ބޭއްވުމަށް  ަގއި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންވަީނ ނިްނމާފައެވެ. މިއާއެކު މުބާރާތް ބާއްާވނެ ރަށެއް ކަ
އްވުނު ހަތްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދޭނެ ގައި ބޭ 2011މާރޗް  29އުޞޫލެއް 
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 ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި  ގައި ބޭއްވުނު އަށްވަނަ ޢާްއމު ޖަލްސާއިން މުބާރާތަްށ  2011އޭޕްރީލް  05ޢިނާޔަތްތައް ކަ
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓްފާސްކޮށް  ގައި ބޭއްވުނު  2011އޭޕްރީލް  19ކަ

ޖަލްސާގައި މުބާރާތަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ  ދިހަވަނަ ޢާއްމު
ބަޖެޓްރިވައިޒް ކުރެވުނެވެ. މީގެިއތުރުން މާލޭގައި އޮްނނަ މުބާރާުތގައި 
އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވުުނ ދަރިވަރުންނަށް މާލެދިއުމަށްަޓކައި 

 2011މެއި  10ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ފެނޭތޯ ބެުލމަށްޓަކައި އެކަން 
ގައި ބޭއްވުނު ތޭރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެގޮތުްނ 

ނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.  މިގޮތުްނ ދޭނެ ޢިނާޔަތެއް ކަ
    މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދަށް ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި 

ރ.ގެ އެހީއިން، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު  މުބާރާތް ބޭއްވި ސްކޫލަށާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް 10000/-
މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް ިދނުމަެށވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދިނުަމްށ ހަމަޖެއްސީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވި 

 ދޭގޮަތށެވެ. 50މުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް %އަދި ޤުރުއާން ކިޔެވު 50ސްކޫލަށް %
 

 

ންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ފްރީޒް އަތޮޅު ރައްޔިތު 
މިކައުންސިލްގެ ކުރެވިފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ 

 އެކައުންޓްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން 
 

ގައި ހިންގަްނ ފެށުމުގެ ކުރިން،  2011ފެބްރުއަރީ  26ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 
ށް ޭބންކް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ އޮފީހުން އޮޕަރޭޓް ކުރާގޮތަ

ފުނަދޫ ބްރާްނޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުެގ ސްއޮފް މޯލްޑިވް
 29ތެރެއިން ތިރީގައިވާ އެކައުންްޓތަކުން ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަްށ 

ގައި ބޭއްވުުނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ިނންުމނެވެ.  2011މާރޗް 
ނޑައަޅައި،  މިގޮތުންޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެޭހ ފައިސާ އަދަދުތައް ކަ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވައިފައިވާ 
މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް 

ކައުންސިލަރުން  6މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ "އިންޑެމްނިޓީ" ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށްހާޟިރުވި 
ތަފްޞީލުތަާކއި އެއްގޮތަށް އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް  ތިރީގައިވާ،ސޮއިކޮށް

ނަޑއަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ދެންނެވުމަށް ކަ
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 ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

 އެކައުންޓްގެ ނަން  އެކައުންޓް ނަންބަރު 
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ 

 ފައިސާގެ އަދަދު 
 ޓްރާންސްފަރ ކުރާ 
 އެކައުންޓް ނަމްބަރ

7724-700276-004 1,364,523.49 ބަޖެޓް / ށ. އަތޮޅު އޮފީސް  001-341685-7724  

7724-700276-004 3,398,923.45 އެހެނިހެން / ށ. އަތޮޅު އޮފީސް  002-341685-7724  

7724-700276-001 5,024,355.89 ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު  001-520127-7724  

7724-700276-001 2,234,463.44 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 001-344095-7724  

7724-700276-001 145,024.83 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 002-344095-7724  

7724-700276-001 676,756.99 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 003-344095-7724  
 

 

މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި 
ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި، އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
 

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ 
 05ދޫކޮށްލުމާއި ބެހޭގޮތުންނާިއ، އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން 

މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަިދ  ގައި ބޭއްވުނު 2011އޭޕްރީލް 
ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ.  2011މެއި  03ލަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނެވެ. އެއަށްފަހު 

ރިާޢޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ ިނންމައި ވީހާވެސް އަވަހަކަްށ މިޖަލްސާއިން ނިންމީ ގެކުއްޔަްށ ހިފާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް 
 ދޫކޮށްލުމަށާއި، މުވައްޒަފުންަނށްެވސް ނޯޓިސްދިނުމަށެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ސިއްކަ ފަރުމާކުރުން.މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 
 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮުތން މިކައުންސިލަީކ  7ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ 

 8ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށްވާތީ، ޤާނޫނުގެ 
ސިއްކަ ރަޖިސްޓްީރ މާއްދާގެ )ޏ( ގައި ބުނާ ފަދައިން ނަވަ

ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް  2011މެއި  15މައްސަލަ ކުރުމާއިބެހޭ 
އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ 
ފަރުމާކުރުމުގައި ވީވަރަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ 

އިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާ ،އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ހޯދައިގެން
ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ފަުރމާކޮށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ެތރޭގައި ސިއްކަ ފާސްކުރުމަށް 

 ނިންމުނެވެ.
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ބެހޭ މިލަންދޫގައި އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ވިމެންސް ސެންޓަރގެސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ހުއްޓާލުމާއި 
 ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ  2011މެއި  17
ކުރުމަށްފަހު ނިންާމފައިވަނީ، މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންިގ ޢިމާރާތް ކަމުގައިވާ މިަލންޫދ ވިމެންސް ސެންޓަރުެގ 

ބެލެހެއްޓުން މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލުމަށާއި، ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް މިކަން ސެކިއުރިޓީ 
އެތަނުގައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާގިނަޢަދަދެއްގެ މުދަލާއި، ، އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ. މިގޮތަްށ ނިންމާފައިވަނީ

ކު، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދަށށް ތަކެތި ެގނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ރަސްމީލިޔެކިއުންތައް ހުރުމާއެ
ދާއިރާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލެއް ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން، ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓްނ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން 

 އުމަށްަފހުގައެވެ.ނެތުމާއެކު، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ގެނަ
 

 އިދާރާގެ ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއާރ އަޕްޑޭޓް ކުރުން އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު 
 

ކުރިއްސުރެ މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ބަަލހައްޓަމުްނ ގެންދަނީ ޚާއްޞަސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަމުގައިވާ     
ގައި ބޭއްވުމަށް  2011މެއި  31މިއީ ލައިންސަންސް ލިބިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ. "ސިމް" ގެ ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ. 

ގައި  2011ޖޫން  14ހަމަޖެއްސި މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މިމައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުނީ 
މާފައިވަީނ މިކަމަށް ހިނާގޚަރަދުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ވިހިަވަނ ޢާއްމު ޖަލްސާގައެވެ. މިގޮތުްނ ނިން

 ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ކުޑަޚަރަދަކުން، ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށެވެ.
 

ކުރުމާއިޢިމާރާތުގައި ޢާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަ  ބޭސްފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
 ކުރަންހުރި މަރާމާތުކުރުން.

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ " ފުނަފަތި " ފާމަސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ 
އެކަން މުރާޖިޢާ ފާމަސިސްޓުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެްއ ނުގެންނަތާ ގިަނދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ 

ގައި  2011މެއި  31ޢިމާރާތް މަރާތުނުކޮްށ ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ،މިކަންކަާމއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުަމްށޓަކައި، ކުރުމަށާއި
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާަރވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެްނޑާ ކުރެވުނެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެްއ 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިްލގެ ވިހިވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގަެއވެ. މިގޮތުން މުސާރައާއި  2011ޫޖން  14ފައިވަނީ ނިންމާ
ރުފިޔާއަށް  1000.00ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަދި ކޮއްތު  250ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ބިދޭސީ ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ 

ބޮޑުކުރަން  ނިންމުނެވެ. އަދި މަރާމާތުގެ ތެރެއިން ކުޑަދޮރުތައް  ރުފިޔާއަށް 4,500.00ދިވެހި ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ  

 މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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އަތޮޅުވެހީގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރިން ހަވާލު ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާމެދު 
ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި  ގޮތެއްނިންމުމާއި، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ 

 ތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން. 
 

މިކައުންސިލުން ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލު ވުމުގެކުރިން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުންވަީނ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ 
ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮްށ ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެްސ ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ " އަތޮޅުވެހި " މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ނޑައަޅާފައިވާ އަގު ދީފައިނުވުމާއެކު އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުމަށްޓަކަިއ  ގައި  2011މެއި  31މަސައްކަތަށް ކަ
ކައުންސިލުން ގޮތެްއ ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާަރވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެްނޑާ ކުރެވުނެވެ. މިކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން 

ގައި ބޭއްވުުނ މިކައުންސިްލގެ ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްާސއިންނެވެ. މިގޮުތން ނިންިމ  2011ޖޫން  14ނިންމާފައިވަނީ 
ނިންމުމުގައި، ކުރިން ކުރެވިފަިއހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވުނު 

ވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަްއ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުރިޯތ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި، ފަރާތާއެކު ވެފައި
ނޑައި އަގުދިނުމަށް  އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށްހުރި ކަންކަން ރަގަޅުކުރުވައި، އަދި އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަންަކްނ ކަ

ހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އަލުން އިުޢލާން ކޮށްގެން މަސައްކަތް ނިންމުނެވެ. އަދި މިއާއެކު އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރަންޖެ
 ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އިތުރަށް ބޭނުްނވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ނިންމުެނވެ.

 

ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  2011ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 
 ފާސްކުރުން 

 

ވަނަ  99ވަނަ ާމއްދާއާއި  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމާބެހޭ ޤާޫނނުގެ 
ނޑައަޅާ ކައުްނސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީބަޖެޓް ަކއުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަްށ  2011މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް   02ވަނަ އަހަރަށް ކަ

ގައި  2011ޖޫން  14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. އަދި 18ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި  2011ޖޫން 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ބަޖެޓްފާސްކުރެވުނެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް  20ބޭއްވުނު 

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެްޓ  2011ޮގތުގެމަތީން  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައިވާ 93ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމެބހޭ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ  234އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު މިކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ. މިބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ާޤނޫނު އަސާސީގެ 

ވަނަ  82ނުގެ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން މިކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި، އަދި މިމާއްާދގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިްނ 
މިކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްީޤގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްުކރެއްވިއިރު ހިމަނުއްވާފައިވާ 

ނޑައެޅި ބަޖެޓް ހިމަނައިގެންނެވެ. ބަޖެޓާއި،  ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަުތން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
 

 ންގި ޙަރަކާތު ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން މަސްދުވަހު ހި  6ނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަ 2011ކައުންސިލުގެ 
 

 )ހ(ގައިވާ  ވަނަ މާއްދާގ109ެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 
 ރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ލިޔެކައުންސިލުން ހިންގި ޙަ ދުވަހު މަސ6ްވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ 2011ގޮތުގެމަތިން 
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ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ަކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާއަްށ 04ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 2011ޖުލައި  10ނިންމުމަށްފަުހ 
ކައުންސިްލގެ މެމްބަރުންަނށް ރިޕޯރޓަށް ެގންނަން ެފންނަ އިްޞލާޙްތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުށަހެޅުނެވެ. އަދި  

ދެވުނެވެ. ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޕޯރޓަށް ގެންނަން ފެްނނަ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށްފަުހ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 
ނޑައެޅިފައިވާ އިއްތިފާޤުން ރިޕޯރޓް ފާލަރުންގެ ކައުންސި 04ވަޑައިގެން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  ސްކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަ

 މުއްދަތުގައި ރިޕޯރޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރީޓީއަށް ފޮނުުވނެވެ.
 

 ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި، އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން  އަތޮޅު 
 

 ރީ ބޭސް ލިބުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ޑޮކްޓަމި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ 
ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް 

ނޑައަޅައި  ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 24ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2011ޖުލައި  24ކަ
ށުކައުންސިލުން ޒިންމާވާގޮތަށް ހިންގާ ފާމަސީތަކަާށއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ސީދާ ރަށްރަށުގެ ރަ

އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ށ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފާމަސީތަކަށް ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން 
ބޭސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މިހާތަނަށް މި ސިޔާސަތުގެ  ފަރާތަކަށް 01އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

 ދަނީ ބޭސް ދޫކުރަމުންނެވެ.މިއަތޮޅު ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށާއި، ޅައިމަގު އަވަރކެމިސްޓަށްދަށުން 
 

 ތަކެތި ނީލަން ކިއުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް 
 

ވެަފއިވާ ބައެއް ތަކެތި ކުގައި ކަުއންސިލްތައް އިންތިޚާބުވުމުގެ ކުިރން ބޭުނންކޮށް ބައުެވ ހަލ2011ާފެބުރުއަރީ  26
ނީލަން ކިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނިލަޖީ 

ތަކެތި ނީަލންކިއުމާއި ބެހޭޮގތުން ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވުމާއެުކ އެ
ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް ތަކެތި 32މިކައުންސިލްގެ 

ސެޕްޓެމްބަރ  20ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަްށ މިކައުންސިލުން 
ައދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާާރގައި  ގައި ނިންމާފައިވެއެވެ.2011

ތެެރއިން        ދަލުގެކުރިން ބޭނުންކޮްށފައި ހުިރ ބައެއް ހަރުމު
އިންޖީނު )ވޭނުގެ( ނީަލންކިއުމަށް ބޭނުންވެެގން ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން މިކަމާއިބެހޭގޮތުްނ  01ބޯޑް އިންޖީނާއި، އައުޓް 01

މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ކޮމިޓީއެއް  2މަޝްވަރާކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ވަނަ ޢާއްމު 39އެކުލަވާލައި، އެކޮމިޓީގެ ބެއްެލވުމުގެ ދަށުން ތަކެތި ނީލަންިކއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

 މިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:ކޮ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މި
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު  -1
 ޢަރީފު އިބްރާހީމްކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  -2
 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްަޖލީލު އިބްރާހީމް  -3
 

އިދާރާއިން ނެގި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަނީ އަތޮޅުކައުންސިލް   



 މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް                         ރިޕޯޓް     ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  3122
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ބެހޭގޮތުން  ރިން އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ކު 
 މަޝްވަރާކުރުން 

 

ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  2010/7ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު: ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް 
އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ކުރިން ހިނގަމުންއައި އޮފީސްތައް، އަޮތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ބަަދލުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން 

 އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ަތންަތނާއި 
ތަކެއްޗަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަންތަނާއި ތަކެތިކަަމށް ޤާނޫުނގަިއ 
ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާތީ، އެ ތަެކތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ 

އޯަގސްޓް  29) 2011/06ނަމަށް ބަަދލުކުރުމަށް ކައުންިސލްގެ 
 29 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން 06( ޤަރާރު ކައުންސިލްގެ 2011

 ރެވުނެވެ.ގައި ފާސްކ2011ުއޯގަސްޓް 
 

ނާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ވާ ދެކައުންސިލަރުން ޖަލްސާތަކަށް ޤަވަޢިދުން ޙާޟިރުވެފައިނު  ކައުންސިލްގެ 
 ގޮތެއް ނިންމުން 

 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ތަމްޞީލުކުރައްވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ައތޮޅުކައުންސިލްގައި 
ޢާޠިުފ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް هللا ދެކައުންސިލަރުންކަމުގައިވާ އަލްާފޟިލް ފިރާޤު ިއބްރާހީމާއި، އަްލފާޟިލް ޢަްބދު

ންސިލް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާިއ، މިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުރީ އަތޮޅުކައު
ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަާވޢިދުގައި، ކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި 
ނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަްށ  ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް ކަ
ތަބާނުވުމުގެ ިއތުރުން ކަުއންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަްށ 

މަޤްބޫލު ޢުޒުރެްއ ، ފައިވާީތއާއިޟިރުވުމަށް އިހުމާލުވެޙާ
 07ވުނު ކައުންސިލްގެ ނެތި ވިދިވިދިގެްނ  އެޖެންޑާ ުކރެ

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ، ދެންނެވިފައިާވ 
ދެކައުންސިލަރުން  މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެއްޖެކަމަށް ކަނަޑައަޅާ މިކަން ކަމާބެޭހ 

 2011/08ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 35ކައުންސިލްގެ މި ގައި ބޭއްވުނު 2011އޮކްޓޯބަރ  11މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 
 ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. ،ރުޤަރާ

 

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު" ގެ ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

މި ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުއޮފީހުން އަތޮޅުތެރެއަާށއި، އެހެނިހެން ބައެއް ބޭުނންަތކަށް އަތޮޅުއޮފީހުން 
ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ދަތުރުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންއައި 

ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އަދި މަރާމާތުވެސް ނުކުރެވި ފަޅުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު" އެއްވެސް 

 ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 

ޢާތިފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު   

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެ
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 3ދޯނީގެ ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ކުުރމަށްވަނީ ޖެހިފައެވެ. އަދި ވޭތުެވދިޔަ 
ލާ ފަޅުގައި އޮތުމުެގ ސަބަބުން ނުއެހެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯދިނ 

މަށާއި، ޯދނީގެ އިންޖީނު މައްސަލަ ދޯނީގެ ފެހިބޯެވފައިވާތީ، ދޯނި އެހެލު
ޖެހިފައިވާތީ އިންޖީނު އިސްޓާުޓކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުންާވ ތަކެިތ 
ހޯދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަުދ ބެލުމަށްފަހު އެަކންކުރުމަާށއި، ދޯނި 

ލަފާކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އެހެލުމަށްފަހު ދޯނީގެ ަކންކަމަށްާދނެ ޚަރަދެއް 
ގައިވަނީ 2011އޮކްޓޯބަރ  11ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 35ފަރާތެއް އިޢްލާނުކޮށްގެން ހޯުދމަށް މި ކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކޮށްފައެވެ.
 

 އަތޮޅުލޯންޗް " މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 
 

ބޭުނންކުރަމުން އައި ޯލްނޗް " މާމުލި" ބޭނުްނ ނުކުރެިވ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އަތޮޅުއޮފީހުގައި ދަތުރުތައް ކުުރމަށް 
އަޅާލުމެއް ނެތި ބޭއްވުމުގެ ސަބަުބން އިްނޖީނުގެ ބައެއް ތަކެތި ގެއްލިފަިއވާތީއާއި، ލޯންޗުގައި ގިނަ ، ވަންދެއް އެހެލާފައި

މަށް ޭބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނާގނެ ޚަރަުދ މަރާމާތުތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެިހފައެވެ. ވުމާއެކު ލޯންޗް މަރާާމތު ކުރު
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 35ބެލުމަށްފަހު އަވަހަށް މަރާމާތުކުުރމަށް މިކައުންސިލްގެ 

ލަްށ ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދުތައް އަޅާ އަދި ކުރިންވެސް މިކަމަށް ޚަރަދެއް ލަފާކުރެވިފައިވާތީ، ކުރިން ަލފާކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި އަ
ލާނުކޮށްގެްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ކައުންސިލް މި ޖަލްސާގައި ޗްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އިޢުބެލުމަށްފަހު ޯލން
 ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން 2011އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 

ނޑައަޅާ މިކައުންސިލްގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  އިދާރީ ހިންުގމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާ ެއންމެހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ލިބުނު ވަގުތުގެ ކުޑަކަމާއި، ޙާލަތުގެ ނުތަނަވަސްކަމުން 2011ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި 20

ތްތަަކށް ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓަކަށް ުނވުމާއި، ބާޒާރުގެ އަގުތަްއ ކައުންސލުން ކޮންމެހެްނ ހިންަގންޖެހޭ ބައެއް ޙަރަކާ
އަހަރު ެފށުނުއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ، ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓް ފޫުނބެއްދުން އައިސްފަިއވާ ބަޖެޓަކަށްވުމާއި
ނަވާފައިވާީތ، އަލުން ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓަށްވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެން

ޚަރަދު އިތުރުކޮށް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ދެނެގަެނ، ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި ޤައުމުގެ އިންފްލޭަޝންގެ ޙާލަތަށް ބެލުަމށްފަހު، 
އޮކްޓޯބަރ  30ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން 07ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންސް މިކައުންސިލްގެ 2011މިކައުންސިލްގެ 

ބަޖެޓަކަށް ހެދުމަްށޓަކައި ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން  ަހމަގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ބަޖެޓަކީ ތިލަފަތް 2011
ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ރޭވިފައިވަނީ މުސްތަޤްބަލްގައި ކައުންސިލަްށ 1,102,197.00

ރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެިޝނަރީއާއި އިކްއިޕްމެންޓްސް ހޯދުމަށާިއ އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ޮގތްތައް ޤާއިުމ ކު
 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ތަެކތި ގަުތމަށެވެ.

 

 އަތޮޅުދޯނި ފަރުކޮޅު އެހެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި 
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 ނުލިބިވާތީ އެކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި، ފަރުނީޗަރ 
 

މި އިދާރާއިން ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށާއި ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 
ޅު އޮފީހުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގެ  މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ވަޞީލަތްތަކަކީ އަތޮ

ނަމުގައިހުރި އެފަދަތަކެއްޗެވެ. މިގޮތުން ފަރުނީޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗާއި އިދާރީ މައްސަލަތައްހުރީ މިލަންދޫގަިއ 
އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުްނކުރި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ. މިތަކެތި ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރުގެ ނިމުމަކަށް 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިފައިނުވުމާއި، ކައުންސިްލ އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް  އައިއިރުވެސް
ކުރާނެ މެރިޝަނަރީއާއި، ފަރުީނޗަރު ނެތުމުގެ ސަބަުބން އިދާރާިއން ރައްޔިތުންނަްށ ދޭންޖެހޭ ޚިުދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ 

ޅުކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައި ހުރި ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، ައތޮ
ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 2011އޮކްޓޯބަރު  30ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން 07ފައިސާއިން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

ށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިހާތަަނށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މެޝިނަރީއާއި، ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަ
ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިލަންދޫގައިހުރި 

ންސިލުން ިއސްނަގައިގެން ދެފަހަރެއްގެ މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަަށްށ ބަދަލުވާންޖެހޭ ތަކެތި ގެނަުއމަށްޓަކައި މިކައު
 މިލަންދުއަށް ގޮސްގެންވެސް ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުުމގެ ސަބަބުން މިކަންކުރެވިފައި ުނވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރު 
 މާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ޤާއިމުކުރު 

 

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތަކަކީ ކައުންސިލްތައް އުފެދުމުގެ ކުރިން 
އަތޮޅުއޮފީސްތަކުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްތައް އުފެދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު މި 

އްޓުމަށް މެދުވެިރވެފައިވަނީ މި އަތޮޅު އަތަޅުޮއފީހުގައި ބޭުނންކުރަމުންދިޔަ ޚިދުމަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ިމ މަސައްކަތް ހު
ލިޔެކިއުންތައް އަދިވެސް ހުރީ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުނުކޮށް މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައިކަމަށްވުމާއި، ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ 

ހޭ ފަރާތްތަުކން އެއްބާރުލުްނ ލިބިފައިނުވާތީަކން ފާހަަގ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މިކައުންސިުލން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކަމާބެ
ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރުމަތިން ކުރި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދުމުން ކަމަށް ބޭނުންާވ 

ދޭ ކާޑު ހަދައިދޭ ޔުނިޓްގެ ސޮފްޓެވެއާރ އާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަންވެސް ދެއްވާނެކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައި
ޯހދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދިއުމާއެކު އަދި ތަެކތި އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ބޭނުންވާ 

ޓަރ ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ލިބިފައިވާތީ، މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަލެކްޓިން ސެން
ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ. މިގޮުތން ނިންމާފައިވަނީ ދިވެިހ ޢާއްމު ވަނަ 40މި ކައުންސިލް 

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުަމްށ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންާދ މަސައްކަތުގައި ފުރަތަމަ 
ޤާއިމުކުރާ ކަލެކްޓިން ސެންޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރުމަށާއި، މި ޚިދުމަތް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި 

 ފެށުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަލްކްޓިން ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
 



 މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް                         ރިޕޯޓް     ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  3122

 34 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 މާލީ އޯޑިޓް 

ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމއިބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮުތން، މި ކައުންސިލުންނާއި ދިވެ
ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރެއެވެ. 

-227އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްވެސް ހޭދަވާނެކަމަކަށްވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:  މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ އަދި
CB/07/2011/1000 (01  ސިޓީން އޮޑިޓްކުރުމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި 2011ޑިސެމްބަރ )

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގައި 2012ފީހުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެއޮދެންނެވުނެވެ.  ނަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެއޮފީހުގައި 
ހަރަށް އޮޑިޓަރ ވަނަ އ2012ަކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ފައިސާ ހިމެނުއްވާފައިވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން 

ނެތަތީވެ، މަޖެއްސެވެން އި ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ޚަރަދު ހަދެއްވި ބަޖެޓްގަޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފާސްކޮށް
ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްދެވެން 2011ލްތަކުގެ ކައުންސި

ޑިސެމްބަރ  ME/2011/1084  (26-221ނެތްކަމަށް އަންގަވާފައިވާކަމުގަިއ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު:
ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓެއް އަދި މިހާތަނަށް  2011( ފެކްސް މެސެޖުން އަންގަވާފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ 2011

 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

ގެ މާލިއްޔަތާއި، ރައްޔިތުން ގައި އަތޮޅު ހިންގުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅު 2011ފެބުރުއަރީ  26މިކައުންސިލުން 
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ބޭސްފިހާރައާއި، ލުއިލޯން ސްކީމާއި، ސުނާމީ ރިކަވަރީ 
ސްކީމް އަދި ކޮމްޕިޓަރ ސްކީމްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަްށޓަކައި އިދާރީ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި  ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއވާ އެއްގަމާއި ކަ
 ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.ލޮކްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ އެކަމަމަޑޭޝަން ބު

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް 
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 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

އްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކައު 2011
ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މި ށްރެ ގިނަ ދަތުރު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަ އަށްވު 40ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމުެގ ގޮތުން 

ރަށްރަށުން ކައުްނސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަުލކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވި ދަތުރުތަކުގައި
އެފަރާތްތަކުގެ އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާނެއެވެ.  އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން 

 ަކށް އެފުރުޞަތު ދެވިފައިވާނެއެވެ.ތަފަރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ަބއްދަލު
ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަން ގަސްތުކޮށްަފއިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލް  2011

ރުތަކުގައި ކައުންސިލްގައި އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ. މިދަތު 28އިން  18ތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭޕްރީލް
މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މިލަންދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ  06މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  08ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 

ރަށު  ދެމެމްބަރުންމިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި
 ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެންުހރި ކަންކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮުތންނާއި، އަތޮޅު 
 ތަރައްޤީއަށް މިއަހަރަށް އެކުލަވާލަން ގަސްތުކުރާ ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެއާއިބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުތައް އެއްކުރެވުނެވެ. އަދި
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްހުރި ދަތިތައް ދެެނގަނެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ަބލައިވިލަރެސް ކުރެވުނެވެ. 
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގަިއ މިލަންދޫ ފިޔަވާ އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު 

ދުއަށް ަދތުރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ އަތޮޅުކައުންިސލުގެ ފަރާތުން އެަފދަދަތުރެއް ިމލަންދުއަށް ކުރުމަކީ ރަށުގެ ކުރެވުނެވެ. މިލަން
މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ރަށުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވާީތއެވެ. ނަމަވެސް މިލަންދޫ 

 ންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިކަމާބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ައތޮޅު ކައު

ށް މިކަުއްނސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ަދތުރު ކުރެވުނެވެ.  28ނޮވެމްބަރ  ން  21ސެޕްޓެމްބަރ  2011
ވަޑައިގަތެވެ. މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްތައް ކައުންސިލަުރން ބައިވެރިވެ  6ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި މި

ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ޮކބައިތޯ ބަލާރަށުކަުއންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ލިޔުންތައް ބަލާ ފާހަގަ ުކރެވުނު ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން 
އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި

އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުން ގެންދާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި، ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމާއި، 
ރަށުގައިހުރި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެުވނެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށް

ގެ ޙާލަތު ހުރި ނެތް ގޮތް ވެސް ބެލުނެވެ. މިގޮތުން ނުސާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އެތަންތަރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މުޢަްއސަ
އެތަްނތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ުހރި ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުވާ ކޮށް ޒުތަކާއި ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތްރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އަތޮ ޅުކައުންސިލުން ވެދެއްވޭނެ އެހީއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލިފައިވާނެެއވެ. އަދި މި ދަތުރުގައި އެއްގަމާއި ކަ
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގައި ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ 

ސް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެސްޓް ހެދުަމްށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގައި ިތބެގެން ަލއިސަން
 .އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ބައިެވރިކޮށް އެމަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ
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 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ ހިންގުމުގެ  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ 
 އިޓް އުފެއްދުން.އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ވެބްސަ 

 
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދްމަތްތަުކގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އިދާރީިހންގުމުގެ ފޭރާން 

ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 
ނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮްތތަކާމެދު ކަ ުއންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި މިގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަ

ނޑެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިކަންކުރުމުގައި  އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިަވނީ ކައުންސިލުން އޮނިގަ
ނޑު  އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ައދާކުރުމަށް ވީހާވެސް މަގުފަިހކޮށްދޭ ގޮތަކަށް ޮއނިގަ

ނޑު  ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް  ބިނާކުރުމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އޮނިގަ
ހުށަހެޅުމުން ކުޑަބަދަލަކާއެކު ފާސްކޮށް ދެއްވާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ 

ނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ.  އޮނިގަ
ންފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަ

އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިްނމު ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ަމޝްވަރާގެ މަތީން އެފަދަ 
މަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ. އިން ފެށިގެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަ 2011ޖުލައި  01އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެވި 

އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކަންކުރުމުގައި 
އި ވާނެއެވެ. މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްެގްނ މިކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީފަ

އެވެ. ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުްނ ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ  www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓަކީ 
 ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެންނަ ގޮަތށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން ލިިބގެން ދާނެއެވެ.

 ދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި، ފަރުނީޗަރު ހޯދުން ކައުންސިލްއި 
 

މިލަންދޫ ވިމެންސް  ރުީނޗަރާއި މެޝިނަރީޒް ހުރީކުރިން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުންއައި ފަ
މެރިޝަނަރީއާއި، ކައުްނސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ސެންޓަރުގައިކަމަށްވާތީ، 

ފަރުނީޗަރު ނެތުމުގެ ސަބަުބން އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަްއ 
ކައުންސިލްެގ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަުރނީޗަރާއި، މެޝިނަރީ ހޯދަިއ  ކުރިމަތިވަމުންދާތީ،

އަޮތޅުކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު  ރާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ. މިތަކެތި ހޯދިފައިަވނީމުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކު
ވަނަ ކުއްލި 07އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައި ހުރި ފައިާސއިން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިކަުއންސިލްގެ 

 .ންނެވެށްގެގައި ފާސްކ2011ޮޓޯބަރު އޮކް 30ޖަލްސާއިން 
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 ރިވިއު މީޓިންގ
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުތާގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލްގެ 

އަށް ރިވިއު މީޓިންގ ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް  9.00ން  8.45މެމްބަރުންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ހެނދުނު 
ރިވިއު މީޓިންގެގ ަނމުގައި ބޭއްވޭ މި ބައްދަލުވުމަކީ އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެިއން ސަމާލުކަންދީ ިނންމުން ބޭއްވެއެވެ. 

ލޫމާތު ދަހިކޮށް އިާދރީ ކަންކަމުގެ މަޢުއަވަސް ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަ
ދަލުވުމެކެވެ. ިމ ަބއްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ހިއްސާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައް

 ނުނިންމާނެވެ.
 

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
އަށް މެނޭޖްމަންޓް  9.15ން  8.15ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު 

ބޭއްވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުަމކީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫާމތު މީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުެމއް 
ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނުަވތަ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެިރންނެވެ.  ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ. ބައްދަލުުވމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ
 ތަކުގައި ކައުންިސލަރުންނަށްވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ ަހއިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ މަޝްވަރާ އެރުވޭނެއެވެ.މި ބައްދަލުވުން

 

ގްރާމު ތަކުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮ 
 ބައިވެރިކުރުވުން.

ކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮުތންނާއި ޤާިބލުކަްނ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަ
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ގިނަޕްރޮގްރާމް ތަކެއްގައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުަކއުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުން 

ނޑޮސްރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުންއަންނަ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް އިބައިވެރި ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ން މާލެ އަތޮޅު ބަ
ކައުންސިލްގެ ތިްނ ޖްމަްނޓް ކޯސްހުގައި މިހާތަނަްށ ހިންގި ކޯސްަތކަށް މިސެޓްފިކެޓްއިންޑިވެލޮްޕމެންޓްމެނޭ،ދެހަތުފާގެ

ތުރުން ސަރުކާރުގެ ބައިވެރި ކުރުވިފައި ވެއެވެ. މީގެ އި ކައުންސިލަރުން  5ކައުންސިލަރުންނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
އިވާ އެކިދާއިރާތަކުން ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިރުކުރުމަށް ލިބިފަ

 އިާވނެއެވެ.ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނން ހިފާފަ
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 ަވަނަ ބައި: ކައުންިސލުގެ މާީލ ހިސާބު ހ 

 ބަޔާން  މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ކައުންސިލުގެ 

 

 އާމްދަނީ  ކައުންސިލްގެ 
 

ނޑު ދެ ގޮތަކުންނެވެ. އެއީ: 2011ފާއިތުވި   -ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިަވނީ މައިގަ
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދިން ބަެޖޓް  .1
 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށްދީގެންކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި، ހިންގާ އެކި އެކި ލޯން ޕްރޮގްރާމުންނާއި  .2

ރ. ތެރެއިން  7,924,595.15ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރި  2011ފާއިތުވި 
ރ. 7,724,348.00ވަނައަހަރު ލިޭބނެކަމަށް ަލފާުކރެވެނީ  2012އެވެ.  ރ. 515651593.53އިދާރީހިންގުމަށް ިލބިފައިވަނީ

 އެވެ.
އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކައުްނސިލްތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ވަނ2011ައަދި 

ނޑައަޅާފައިވާ ނޑައެޅިބަޖެޓްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކަ ރ. ގެ ތެރެއިން އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް 411131408.69ކަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައެއްުނވެއެވެ. އަދި އެފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަުގނަ 

 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
 

 ،ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރި ވިޔަފާރިއަށާއި ހިންގި އެކި އެކި ލޯން ޕްރޮގްރާމުންނާއި 2011ފާއިތުވި 
ކައުންސިލުން ހިންގަްނ  ވަނަ އަހަރު 2012ރ. އެވެ. ނަމަވެސް  8201616.79 އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށްދީގެން ލިިބފައިވަނީ

ރާވާފައިވާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ 
ވަނަ މާއްާދގެ )ވ(ގައި ބަޔާންޮކށަފައިވާ ަފދައިން ކައުންސިލުން ކުއްޔައްދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި، ފަޅާއި، 78( ގެ 2010/7)

 ރ. ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭނެކަަމށްލަފާކުރެވެއެވެ. 119441968.71 ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލީގެގޮތުގައި ފަރުގެ
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

ރ. 111921893.00 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 2011
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު  5741913.17 ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ  ރ. އެވެ. ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.7ނުކުރެވިވާ ސަބަބު މިބަޔާނުގެ 
ރ. ޚަރަދު  119131052.00 ޚަރަދަށް ޕްރޮގްރާމްތަކަށާިއ، ކެޕިޓަލްކައުްނސިލުން ހިންގި ވަނަ އަހަރު 2012އަދި 

ނޑައަޅާފައި މިވަނީ  ވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެެއވެ. މިއަހަރުވެސް މިހާބޮޑު ޢަދަދެއް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ށ،އަތޮޅުކައުންސިލުގެނަމުގައިހުިރތަކެތީގެތެރެއިންމާމުލިޯލންޗާއި،ފަުރކޮޅުދޯންޏަކީކައުންސިލަށްބޮ

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ 2012ދެވަޞީލަތަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގަާޔއި، 



 މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް                         ރިޕޯޓް     ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު  3122
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ްއ ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދޭނެ ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތަކ2012ެޚަރަދު ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. އަދި 
 ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯހދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު 2012ރ. އެވެ. 511661786.40 ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވަނީ 2011
ނޑައަޅާފައި ވަނީ  ރ. އަކީ މުއައްޒަފުންގެ 5,829,348.00ރ. އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 716821096.00 ހިނގާނެ ކަމަށް ކަ
 މުސާރައަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާއެވެ. 

 

 ރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް އަތޮޅުތަރައްޤީޕްރޮޤް 
 

ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދައިދިނުމަށް  ،މި ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ޕްރޮގުރާމަކާއި
ިމދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމުތަކުން އެގޮުތން  ހިންގަުމން ގެންދެވެއެވެ.އަދި ލުއިލޯނު ޕްރޮގުރާމެއް  ،ޕްރޮގްރާމަކާއި ހިންގި

ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް  ތައްއެޕްރޮގްރާމް ރ. ލިބިފައި ވެއެެވ. އަދ319201328.78ިޙަވާލުވިއިރު  ންކައުންސިލު
ލިބިފައެވެ. އަދި  ރ. ވަނީ 6231940.83ވަނަ އަހަރ2011ުށް ކުރި މަސައްކަތުން ހޯދުމަނުިލބިވާ ފައިާސ ޓަކައިގެންދިއުމަށް

ކުރަންޖެހޭކަން މަސައްކަތްތަކެއްގުނަ ވަަނ އަހަރުތެރޭގައި ގިނ2012ަހޯދުމަށް ރ. 213051513.44ބާކީ ނުލިބިވާ  
ރ.ލިބޭނެކަމަްށ 9491054.61ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރ2012ުމިގޮތުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން. ފާހަގަކުރަމެވެ

 ލަފާކުރެވެއެވެ. 
ވަނަ ައހަރުގެ ނިޔަލަށް 2011މިޕްރޮގްރާމްގެ ކުރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަށް ށ. މިލަންދޫގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ 

 ސާފް އޮޑިޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

 ބޭސްފިހާރަ  ރައްޔިތުންގެ  އަތޮޅު 
 

މާ ހިސާބަށްޒިންމާ ުފނަފަތި ފާމަސީއަކީ ކައުންސިލް އުފެދު އަންނަ ނަމުގައި ހިންގަމުން.އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ށ 
ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ ޢަދަދު އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ުފރިހަމަ ޒިންމާއަދާނުކޮށް، މި ޕްރޮގްރާމަށް އިޙްމާލްވެފައިވާތީ، 

އަދި ހަމަެއކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނިސްަބތްެވފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށްވަނީ  ،ިލބެްނޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބިގިނަފަރާތްތަކަކުން  ،މަދުވެ
 110451798.72 ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ އަގުނުހިމަނާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ލިބިފައިވަނީ އެވެ.ވެފަ

 ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ރ. އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެްނޖެހޭކަމަށް ފާހަ 3351466.33ރ.އެވެ.މީގެ އިތުރުން 
ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް ބޭސް އެހެންކަމުން ފައިސާލިބެންޖެހޭ ަފރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަތޮޅުގެ 

ނޑައެޅުނު ސިޔާސަތުގެދަށުން ރަށްރަށުގެ ބޭސްިފހާރަތަކަށް ބޭސް ދޫކުރުމަށް  ލިބޭނެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކަ
ބޭސްފިހާރަޔަކާއިއެކު އެގްރިމެންޓްހެދި  ދެރަށެއްގެވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށ2011ްހޭ ތައްޔާރީތައްވެ، ންޖެވާ

ނޑު  ކުރެވިފައިވެެއވެ.އެފަރާތްތަކަށްބޭސްދޫ  3އަދި ބޭހުގެ ސްޓޮކް އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭސްއެތެރެކުރާ މައިގަ
ކުން ބޭސް ލިޭބނެ ތައަދި އޭޑީކޭއާއި އެކު އެއްބަސްވުން ހެދި ެއފަރާތްއެސްޓީ.އޯ ޑައިލްާފމަސީ، ކަމުގައިވާ ޏެއް ކުންފުން

 އްސިފައެވެ.އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެ
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ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ވަނީ  ރ.111581324.68 ވިޔަފާރިން ގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭސްފިހާރައި 2011
ވަނަ އަހަރުގެ ނިަޔލަށް ލިެބންޖެހޭފައިސާ އާއި 2011އި ފުޅާކޮށް ރު އަތޮޅުތެރޭގައުދަ އިގެޖަމާކުރެވިފައެވެ. އަދި ބޭސްފިާހރަ

 ލިބޭެނކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ރ. 117141739.52ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2012އެކު 
ގެ ނިޔަލަށް  2012ެޖނުއަރީ  31މިވިޔަފާރީގެވެސް ކުރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަށް ށ. މިަލންޫދގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ 

ގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއްގެ  9ފު އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ފަހު މިބަޔާނުގެ ނަމްބަރ ސާ
 ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

 
 

 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް 
 

މިލައުތުރުކީސާ )ބެންކް  ،ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހުރީ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތާއިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު އަތޮޅު 
އާިއ ފުނަަފތި ފާމަސީއާއި، އިދާރީ ހިންުގމުގެ އިމާރާތާއި، އެކަމަޑޭޝަްނ ފެސިލިޓީގެގޮތުގައި ހުިރ  ހިންގާ އިމާރާތް(

 ތަންތަނެވެ.
ރ. ޚަރަދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަރާމާތުކުރަމުން 98,556.00ަވނަ އަހަރު މަރާމާތުގެ ނަމުގައި  2010އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް 

ނޑައަޅާ  ދިޔައިރު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަގޮތް ސްޕަވައިޒްކުރިފަރާތުން ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލާ މަސައްކަްތ ނިންމިކަމަށް ކަ
ތަނެކޭ އެއްފަދަ އިމާރާތްވަނީ މަރާމާތު ނުކުރާ ،ޚަރަދުކުރެވުނު ފައިސާ ބޭކާރުވެ، އިމާރާތާއި ޙަވާލުވެފައިވާތީ

 ވަނަ އަހަރުވެސް 2011ޙާލަތެއްގައެވެ.ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއިމާރާތް އާމްދަނީ ލިބޭތަނަކަށް ބަަދލުކުރުމަށްޓަކަިއ 
 ރ. ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.1111831.75

ށް ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ފެސިލިޓީގޮތުގައި ހުރި ތަންތަުނގެ އާންމު މަރާމާތުތަކ2012ަ
 ރ. ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.100,000.00

ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ބެންކް އޮފްމޯލްޑިވްސް އާއި ށ.އަތޮޅު އޮފީހާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުލި ލިބެމުންއާދެއެވެ. އަިދ  6500.00މަހެއްގެ މައްޗަށް ބެންކް ހިންގާ އިމާރާަތށް )މިަލއުތުރު ކީސާ( 

ކުލީގެ  ށްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2011އެކު  ށް ކުއްޔަށްދީގެން ިލބުނު ފައިސާއާއިތަހުރި ޮކޓަރިއެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި
ވެހި ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އަތޮޅު 2012ދި ރުފިޔާ ވަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށްަޖމާކުރެވިފައެވެ. އަ 84,150.00ގޮތުގައި

މިއީ  ލިބޭނެ ކަމަްށ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ރ.242,000.00ގެ ނިޔަލަށް 2012ކުއްޔައްދޭންފެށޭވަރުވެފައިވުމާއި އެކު 
 އިތުރުވުމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 65.23%

 
 

 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިހުރި އުޅަނދުފަހަރާއި ވެހިކަލްތައް 
 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ށ،އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން މާމުލި ލޯންޗާއި، ފަރުކޮޅު 
ވަނަ އަހަރު 2011 ހޯދުމަށްއެކު އެތަކެތިން އާމްދަނީ ދެ ވަޞީލަތަށް ވުމާިއ ދޯންޏަކީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ 

ނިންމާފައެވެ. ނަމަވެސް އެތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް ވަނީ ށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކުރުމަން ކައުންސިލު
ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން  ވުންރެ ވި ގޮންޖެހުންތަާކއި އެކު ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުމާބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި ދި

ނޑައެޅި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައެއް ނު   ވެއެވެ.މިތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަ
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މާތައް ޚަރަދު ވާނެކަމަށް އަންދާޒާ މަރާރ.ދެ އުޅަނދުގ1,025,000.00ެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 2012ނަމަވެސް 
 2012ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތީން ކުއްޔައްދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ  ރާތުކޮށް ނިމުމުންއަދި މަކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 ރ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެެއވެ.210,000.00ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
)ިދވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ދަށުން އެތަކެއްޗަކީ  7/2010ޤާނޫނު ނަންބަރ 

ގޮންޖެނުންތަކާއި ކައުސިލަށް ކުރިމަތިވި ގައި ވަނަ އަހަރުތެރ2011ޭމާއި އެކު ކައުންސިލްގެ މިލްކެއްކަމުގައި ބަޔާންވެފައިއޮތު
 ބަދަލުކުެރވިފައެވެ.ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ގެ ނަމަށްއެކުވެސް އެތަކެތި ކައުންސިލު

 

 ކައުންސިލުންނަގާ ފީ އާއި ކުލި 
 

 ވަނަ 78) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 
ނޑައެޅުމުގެ ބާރު މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަ ކަށް ބޭނުންާވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަ

ިމާހތަނަށް ކައުންސިލުެގ ބެލުމުެގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ  ،ވާ ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއިއެކުށް ލިބިެގންކައުންސިލަ
ލިބޭނެކަމަށް ުކލީގެ ގޮތުގައި  ތަވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާބަޖެޓްގައި ފީ، ނުވަ  2012 ރ.79,200.00ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ އަށްވާ 
 އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

 މްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާ 
 

އަތޮޅު ރައްޔިުތންގެ މާލިއްޔަތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުުނ އިރު ށ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ެބލުމުގެ ދަށުން 
ހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި، އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ށ.މިލަންދޫގައި 

އެއްބަސްވުމެއް  ހިފެހެއްޓިފައިވާީތ، އެ ޕްރޮގްރާމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަްށ ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރާްތތަކާއި އެކު އިތުރު
)ލޯން ރިޝެޑިއުލް އެއްބަސްވުމެއް( މިހާރުވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ. އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 

 5ކުރިން މިދެންނެވި ހުރަސްތައް ހުރުމާއި އެކު، ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން އިތުރު 
ނޑައަޅާމިލިއަން ރު  ކައުންސިލުން ފާސްކުރާގޮތެއްގެ މަތިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ،ފިޔާ ކަ

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހުރި ފުުރޞަތުތައް ދެނެގަތުަމށްޓަކައި ަތރައްޤީއާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް 2012އަދި
 އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 

 ހިލޭ އެހީ  ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ 
 

 82ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު(ެގ ޞޫ) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އު 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރ 
ކަުއންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް ، ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިްލތައްކުްނ ދޭ ޚިދުމަތްތައްދިނުމަށާއި

މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދައުލުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނުއްވާ ބަޖެޓް ފާސްވުމުން އެބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް  ހިންގާ
ނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް ވަނަ އަހަރުގެ 2011 ،އެފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގަިއ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭންެޖހޭނެަކމަށް ކަ

ނޑައަޝްށ.އަތޮޅުަތރައްޤީގެ މަ ގައިޖެޓްމަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަގެ ރައްޔިތުން ޅުއްވާފައިވާ ރޫޢުތައް ހިންެގމަށް ކަ
 އިން އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ރުފިޔ411131408.69ާ
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ވަނަ އަަހރުވެސްރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި  ބަޖެޓުން 2012މިކަންމިހެން އޮތުމާއި އެކު، މިހިނގާ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން  ވަނަ އަހަރަށް 2012މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  300ހިންގާ ޕްރޮްގރާމްތަކަށް ކަ

ރ. 3,563,213.00ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ، 
 . ލިބޭނެކަމަށް މި ބަެޖޓްގައި އަންާދޒާކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ

 

 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 
 

ފާއިތުވި ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެތެވެ.2011
ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 2011

 ކަން އުަފލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނޯންނާނެ
ވަނަ އަހަރު ވެސް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެއީ 2012އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު  

 ކައުންސިލް އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވަޞީލަތްތައްމިކައުންސިލާއިސަރުކާރުން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.
 

 ތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޚަރަދު ޤުދުރަތީ ކާރިސާ 
ވަަނ 97 ން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު(ގެޞޫލު) ިދވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އު 7/2010ޤާނޫނު ަނންބަރ 

ނޑަައޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގައި ސާމާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރި ތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަ
 މެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. ހި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  82ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުގެ 
ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެހީ ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް 

ނޑައެ  ޅިގެން ދާނެއެވެ. ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް  2012
 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިފައި ނުވިނަމަވެސް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2011
ރ. ވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް 1018371398.26 ކައުންސިލުންހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، ވިޔަފާރިއަށް 

 ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ރ. ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި 5,000,000.00ވަަނ އަހަރު 2012އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށްޓަކައި 

ނޑައެޅިފައެވެ.   ބެހެއްޓުމަށްަވނީ ކަ
ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެީހގެ ފައިސާ އިން  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިުލން ހިންގާއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުްނނާއ2012ި

ވަނަ އަހަރު 2011ރ.ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެއީ 1019111566.98ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއުއަށް
 ކުރި އެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 0.69ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި އަޅާބަލާއިރު %
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 ނިންމުން 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ވަނަ އަހަރަށް 2012 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ 98( ގެ 2010/7އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ )
 އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެްނތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި 8( ގެ 2010/7ދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )އަ
ވަނަ މާއްދާގައި  9ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ، އަދިހަމަ އެޤާނޫނުގެ 

 މަށްއަާމޒުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ.ށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުއަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކޮ
  

 1433    ޞަފަރު 24
 2012   ޖެނުއަރީ  18
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 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

ގެ ލިބުނު  2011
 ބަޖެޓް

ގެ ފުރަތަމަ  2011
 މަހުގެ ޚަރަދު  6

ވަނަ  2011
އަހަރުގެ ޖުމަލަ 

 ޚަރަދު 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 

  ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  5,166,786.40 1,988,157.22 5,484,663.53
  ހަރުމުދާ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ  80,930.00  80,930.00

  ކައުންސިލުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް  493,983.17  820,616.79

6,386,210.32 1,988,157.22 5,741,699.57 
  ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

 
  

 

 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   
 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3,727,813.01 1,539,118.25 3,728.509.01

185,849.66 79,023.897 185,849.36 
ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ
213 

 221 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  187,427.86 86,212.00 269,877.44

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  143,132.48 19,857.00 193,963.30

 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  725,977.81 246,276.10 741,936.57

 
 225 ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު   

 226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  196,585.88 17,670.00 364,527.85

 ޖުމްލަ: 5,166,786.40 1.988,157.22 5,484,663.53
 

 

އި، ކައުންސިލުން ހިންގި ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ  
  ޕްރޮގްރާމްތައް 

 421 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  80,930.00  80,930.00

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު  493,983.17  820,616.79
 

901,546.79  574,913.17 
  

 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 2,797,754.97 1,166,650.54 2,798,450.97

 212 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް  930,058.04 372,467.71 930,058.04

3,728,509.01 1,539,118.25 3,727,813.01 
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 ނިންމުން ރިޕޯޓް 

ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްީޞލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ 2011މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 
ރިޕޯރޓް ލިޔުމުގައި ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކަރަމެވެ. އަދި هللا ކައި ގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ެދއްވިކަމަށްޓަނިންމާލުމު

އަިދ ކައުންސިލުން ހިންަގން ޭބނުންާވ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި  އެހީތެރިވެ ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާްތތައް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
 ތޮޅަށް ހެޔޮގޮތްތައް މި ލޮބުވެތި ޤައުަމށާއި އައެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހާ ަފރާތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ. 

ނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި  ޙާޟްރަތުން ބަރަާކތްލައްވާ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު هللا  ހޯދުމަށް އަޅުގަ
 މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ. އާމީން  

_______________ 
 


