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ތ
ލމާ ު
 ފުރަތަމަ ބައި :ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ޫ

`
ތަޢާރަފު
ބރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަން ަ
މބެހޭ ާ
ޞލުން ހިންގު ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ނ
އތޮޅުކައުންސިލުން 2011ވަ ަ
ނ ލިޔެވޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

އިދާރީ

ކައުންސިލްގެ

ހިންގުން

ހމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން 2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި،
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ި
މާލީތަފްޞީލްގެ

ކައުންސިލްގެ

އިތުރުން

ހިންގުން

ހަރުދަނާކުރުމުގެ

ގޮތުން

ކުރެވުނު

ކަންކަމުގެ

މަޢުލޫމާތުވެސް

ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރިއަކީ

ދިރިއުޅެން

އުފާވެރި،ތަރައްޤީއާއި

ތަހުޒީބުގެ

ރޮނގުން

އަރާހުރި،

އިސްލާމީ

މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ތއްގިނައަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި
ށރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތު ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީރަ ް
އ ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް
ރމެވެ .އަދި މާލީތަނަވަސްކަމާ ި
އބިނާކު ު
ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމަށްލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެ ް
މަގުހުޅުވިފައިވާއަތޮޅަކަށްހެދުމާއި ،އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށްތަނަވަސްކޮށް
ކން އިތުރުކުރުމަށްވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
ބލު ަ
ނ ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާ ި
ދިނުމުގެ އިތުރު ް
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

`
ފޅަށް ޙަމްދުކޮށް،
އން ކަމުގައި ލެއްވި ގަދަކީރިތި ވަންތަ މާތް ﷲ ގެ ކިބަ ު
އިންސާނުންނަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާ ި
ޢާލަމްތަކަށް ރަޙްމަތެއްކަމުގައި އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި މާތްރަސޫލާ މުޙަންމަދުގެފާނު މައްޗަށާއި ،އެނަބިއްޔާގެ އާލުވެރި
އ ސަލާމު ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ޞަޙާބީންގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށްވަނަބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާން
ފެށިފައިވަނީ  26ފެބްރުއަރީ  2011ގައެވެ .މިރިޕޯރޓަކީ މިދެންނެވި ތާރީޚީ ވަގުތުން ފެށިގެން ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯޓެކެވެ.
ލން ޖެހިފައިވާކަން
ނގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތި ާ
މިކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ފެށިހިސާބުންވެސް ގި ަ
ނޖެހުންތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ
ކރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދިމާވި ގޮ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމު ު
ހންތައް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި
ގންޖެ ު
ތތައް ހޯދުމުގައި ދިމާވި ޮ
އސާއާއި ،ހަރުމުދަލާއި ވަޞީލަ ް
ބަލަދުވެރިކަމަށް ބަދަލުވެފައިވާފަ ި
ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މައިގަނޑު އަސްލަކީ ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގައި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ނ ލާމަރުކަޒީ
ވ މަގު ް
ޤާނޫނުން ދައްކާދީފައި ާ

ގތެރެއިން ދިމާވިހުރަސްތައް
ގތުމުގެ ފިކުރުނެތުމެވެ .މިކަމު ެ
ނިޒާމު ބަލައި ަ

ށ ގޮސްގެނެވެ .އަދި ފަނޑިޔާރުގޭ ތެރެއިން ހޯދުނު ޙައްލަކީ
ލއް ލިބިފައިވަނީ ،ފަނޑިޔާރުގެއަ ް
ގިރާކުރުމުގައި މިހާތަނަށް ހައް ެ
ފރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް
މ ު
ދކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ ޒިން ާ
ނ އަ ާ
ސައްތައިން ސައްތައިގެ ޙައްލަކަށްނުވާތީ ކައުންސިލު ް
ހގަކުރަމެވެ.
މަގުތަނަވަސްވެފައި ނުވާކަން ފާ ަ
ގ ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުން ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ެ
އހީ ދިނުން ސަރުކާރުގެ ލާޒިމުކޮށްފައި ވާއިރުވެސް ސަރުކާރުން މިކަމަށް އެއްވެސް އިޖާބައެއް
ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މާލީހިލޭ ެ
ޓފައި
މިކައުންސިލަށް ދީފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިފައިސާގެ އިތުރުން ލިބިދޭންޖެހޭ ވަޞީލަތްތައްނުދީ ހިފަހައް ާ
ބއަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން
ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެންމިކަން އޮތުމުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ ލާ ަ
ނންވި މަގުތައް ކޮށާއަލިކުރުމަށް ދަތިވެ ،ފުރިހަމަ މިސްރާބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކުރާންޖެހޭ މަސައްކަތްގިނަވެ،
ކޮށަންބޭ ު
ކަނޑައްތު ކުރާންޖެހޭ މަރުހަލާތައް ދިގުވެ ،ގިރާކުރާންޖެހޭ އޮޅިތައް އިތުރުވި އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ފައިބެ  2011ވަނަ
އަހަރުވަނީ ވެފައެވެ.
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ވމުންދާ އަހަރެއް
ނތަކުން މިންޖު ަ
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ އަންނައަހަރަކީ އުއްމީދުތައް ޙާޞިލުވެ ،ގޮންޖެހު ް
ކަމުގައިވުމެވެ .އަދި ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް ރައްޔިތުން ކުރާމަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް އިތުރުވެގެންދާ އަހަރެއް ކަމުގައި
އަންނައަހަރު ލައްވާށިއެވެ.
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރސި އަކުރަކީ C
އތޮޅެވެ .އަތޮޅަށްދެވިފައިވާއިނގި ޭ
ވތަ ށ .އަތޮޅަކީއުތުރުން ތިން ވަނަ ަ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރި ނު ަ
އެވެ.

ޕޮޒިޝަނަކީ

އަތޮޅުގެ

ދަރަޖައެވެ.އަތޮޅުގެ

އިރުން
37

ބޮޑުމިނަކީ

73
މޭލެވެ.

ދަރަޖަ
މި

އުތުރުން

6

އަތޮޅުގައިވާ 50

ރަށުގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ  14ރަށުގައެވެ .އެއީ ،ކަނޑިތީމާއި
ނޫމަރާއާއިގޮއިދޫއާއި

ފީވަކާއި

ފޭދޫއާއި

ބިލެތްފައްސާއި

ކއިދޫއާއި
ފޯ ަ

ނަރުދޫއާއިމަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި
އަދި މިލަންދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ
ރަށާއިމާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ .
2011ވަނަ

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް

މިއަތޮޅުގެއާބާދީއަކީ

16387

އެވެ.

އެއީ،

7992

އަންހެނުންނާއި،

8395

ވ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސްސެކަންޑްރީ ތަޢްލީމް ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު
ފިރިހެނުންނެ ެ
ޢލީމީ މަރުކަޒުން ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ ތަޢްލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ހންނަ އަތޮޅު ތަ ް
މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަންޑޫގައި ު
ރަށެއްގައިވެސް

ޞިއްޙީ

މަރުކަޒު

ޤާއިމު

ކުރެވިޑަކްޓަރުންނާއި،

ނަރުހުންގެ

ތ
ޚިދުމަ ް

ލިބެމުންދެއެވެ.

އަތޮޅުގެ

ޞިއްޙީޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ .
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއިދަނޑުވެރިކަމެވެ.
ރމުގެ މަސައްކަތާއި،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް ކު ު
ތރުވެރިކަންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ހަތަރު
ދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ފަ ު
ގިނަޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަ
ވ. .މީގެ އިތުރުން މަޑިދޫއާއި
ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ވަނގަރާއި ދޮޅިޔަދޫއާއި ގާކޮށެންބާއި ކަނބާލިފަރެ ެ
ރިނބުދޫއާއި

ކުރެއްދޫއާއި

ކުނބުރުދޫގައި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ދަނޑުވެރިކަން

ކުރެއެވެ.

އަދި

ނަލަންދޫއާއި
5
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މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

އެރިޔަދޫގައިއެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް
ރއްޤީކޮށްފައެވެ .
ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނިވަނީތަ ަ

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ލ
ގ ޅ .ގެ ދަށުން ލޯކަ ް
ގ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
އތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ށަ .
ޖގެ ޗާޓުގައި ށ .އަތޮޅުގެ
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީދާއިރާ ހިންގުމަށް،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއް ޭ
ސަރަހައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ .މިގޮތަށް އިޚްތިޞާޞް ކަނޑައެޅިފައިވީނަމަވެސް މި ކައުންސިލްގެ
ކން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް މިހާތަނަށް މިކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާ ަ
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ޞ
ނ ކާމިޔާބުގެ ޚުލާ ާ
 ދެވަނަ ބައި :ލިބު ު
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
އދާރާ
ގމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ި
ޤނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ
ހިންގުމާބެހޭ ާ
ހިންގާ

ތަނަކީ

އހުރި
ފުނަދޫގަ ި

އަތޮޅުއޮފީސް

ހިންގިތަން

ކަމަށް

އެޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ
ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅައި  26ފެބްރުއަރީ  2011އިން ފެށިގެން
އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް މަސައްކަތް ފެށިހިސާބުން ،މިކަމުގައި ސަރުކާރާއި
ރމަތި
ތފާތުވެ މައްސަލަތަކެއްވަނީ ކު ި
ކައުންސިލާ ދެމެދު ޚިޔާލު ަ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ނ
ވެފައެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައިނުގެން ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށްވަ ީ
ނ ކަމަށް
ތބާވާންޖެހޭ ެ
ސލުން ަ
ލހުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް ކައުން ި
ފ ު
އަންގަވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ު
ނ ރަޔަޓްގިއަރުގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ
ށ އެންގެވުމުގެ އިތުރު ް
މ ް
ނ ޖެހިދާނެކަ ަ
ގ ބޭނުންކުރަ ް
ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވައި ބާރު ެ
އށް ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވާނީ ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުންދަނީ
ފުލުހުންފުނަދު ަ
އ ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް މެނުވީ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ތަބާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާ ި
ނ
އ ދިއުމު ް
ކއުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ހިސާބަށް ކަންތަ ް
ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ .މިއާއެކު ަ
 27ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ .ކައުންސިލުން ނިންމެވީ މައްސަލަ ފުނަދޫ
މށާއި ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅު ަ
ނބަރު C-15-C/2011/03
ނ ނަ ް
ޓން ނެރު ު
އ ގުޅިގެން ފުނަދޫކޯ ު
ނސިލުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާ ި
ނެރެދިނުމަށް އެދުމަށެވެ .ކައު ް
(27

ފެބްރުއަރީ

)2011

ކުއްލި

އަމުރުގައިކައުންސިލުގެ

މަސައްކަތަށް

ހުރަސްނޭޅުމަށް

ފުލުހުންގެ

ނ
މައްޗަށްވަ ީ

ނމަށްއެދި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުން  01މާރޗް
އަމުރުކޮށްފައެވެ .ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަމުރު ބާޠިލުކޮށް ދި ު
މގެ ޖާގަނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި ފުނަދޫކޯޓުގެ
ފނަދޫކޯޓްގެ އަމުރު ބާޠިލު ކުރު ު
 2011ގައި ހައިކޯޓުންވަނީ ު
އަމުރާއި

ތަޢާރުޟުވާ

ގޮތަކަށް

މިލަންދޫކޯޓުން

މިކައުންސިލުގެ

މައްޗަށް ނެރެފައިވާ އަމުރު ،ހަމައެދުވަހު ސްޕްރީމްކޯޓުންވަނީ ބާޠލު
ކުރައްވާފައެވެ .އަދި މިކަމާއިގުޅިގެން ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތް
ހިއުމަންރައިޓްސް

ކޮމިޝަނުންނާއި،

ގރިޓީ
ޕޮލިސްއިންޓެ ް

ކޓަށް
ކޮމިޝަނުންވެސް ވަނީ ބައްލަވާ ފައެވެ .ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ
ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފުނަދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވި

ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  27މާރޗް
ށ
ޢތަ ް
 2011ގައި ބޭއްވުނެވެ .މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަރީ ަ

ނސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަތުޙީ
ލ އާއި ،ކައު ް
ޛ އިބްރާހީމް ޢަ ީ
ނ ވަކީލު އަލްއުސްތާ ް
ޙާޟިރުވެ ވަކާލާތު ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫ ީ

7

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނބަރު
ޖސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަ ް
އސަލައާއި ގުޅިގެން 31 ،މާރޗް  2011ގައި ،ފުނަދޫ މެ ި
އާދަމް އެވެ .މިއަށްފަހު މަ ް
ބލާއިރު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ތން ަ
ނ ހަމަތަކުގެ މަ ީ
 11/C.15.C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫ ީ
ފަދައިން އިދާރާ ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަން ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ،އިދާރީ ހިންގުމުގެ
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ވެބްސައިޓް އުފެއްދުން.
ރ
ދންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަ ު
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ޞ
އ ަ
ށ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާ ް
ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަ ް
ދ
މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތްތަކާމެ ު
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިކަންކުރުމުގައި އަމާޒެއްކަމަށް
ދ
ށ ޭ
ދކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ވީހާވެސް މަގުފަހިކޮ ް
ބަލާފައިވަނީ ކައުންސިލުން އަ ާ
ގޮތަކަށް

ކރުމަށެވެ.
ބިނާ ު

އޮނިގަނޑު

އަދި

ކައުންސިލުން

ތައްޔާރުކުރި

އޮނިގަނޑު

ހގަކުރަމެވެ .އަދި މިއިދާރާގެ
ފސްކޮށް ދެއްވާފައި ވާކަން ފާ ަ
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ކުޑަބަދަލަކާއެކު ާ
އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ.
ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް
މޝްވަރާގެ މަތީން އެފަދަ
ަ
ވއްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ
ނމު ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މު ަ
އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހި ް
އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެވި  01ޖުލައި  2011އިން ފެށިގެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.
އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިކަންކުރުމުގައި
ނ މިކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީފައި ވާނެއެވެ .މިކައުންސިލްގެ
ގ ް
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލުކަން ބޭނުންކޮށް ެ
ނ ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ
ވެބްސައިޓަކީ  www.shaviyani.gov.mvއެވެ .ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލު ް
ބގެން ދާނެއެވެ.
ތށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެންނަ ގޮ ަ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށުމާއި ،ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަންދު
ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށުން
ނދޫގައި ޤާއިމު ކުރެވުނު ހިސާބުން
މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  26ފެބްރުއަރީ  2011އިން ފެށިގެން ،ފު ަ
ވ
ނ ާ
ނއައިސްފައިވާ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށްބޭނު ް
ފެށިގެންވެސް އިދާރާއިން ދެމު ް
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުންވަނީ ފަށާފައެވެ.
ނަމަވެސް

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

ފަރާތްތަކުގެ

ފުރިހަމަ

ނ
އެއްބާރުލު ް

ނ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ދަތިތަކާއި
ލިބިފައިނުވާތީ މިގޮތުން ކުރެވު ު
ކުރިމަތިލާންޖެހި

އަދި

ކަމަށްނެގި

މުއްދަތު

ދިގުވެފައިވާކަން

އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި

ނ
ފއިވާގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި އެންމެގާތު ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.ކައުންސިލްގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ނިންމާ ަ
8

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ،ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން،
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް  03ޖެނުއަރީ 2012ވަނަ ދުވަހު ދޭން ފެށުނެވެ .މިޚިދުމަތް
އަދި ކައުންސިލުން ބޮޑެތި

ނ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.
ގނަގު ަ
އންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ި
އަލުން ޤާއިމުކުރުމަށް އަތޮޅުކަ ު

މ
ވނު މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެން ެ
ފށުމަށް ކުރެ ު
ށނު މި ޚިދުމަތް ެ
ނ ފެ ު
ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ދޭ ް
އނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަން ލިބިފަ ި
ލއިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މިކައުންސިލުން
ކަނޑާއި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުމުގެ ަ
2011ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 01ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންދަނީ ދެމުންނެވެ .ރައްޔިތުންނާއި އެންމެގާތުން
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

މަޤުޞަދުގައި

ށ.

ނ ލައިސަންސް
ކރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށު ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ު
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް މޯބައިލްކޮށް ކައުންސިލްގެ
މުވައްޒަފުން
ފަސޭހަކަން

ފޮނުވައިގެން
ރަށްރަށުގެ

ރށުގައި
ަ

ނ
ތިބެގެ ް

ދނީ
ރައްޔިތުންނަށް ަ

ލައިސަންސް

ފޯރުކޮށްދެމުނެވެ.

ނެގުމުގެ
އަދި މީގެ

އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މި ޚިދުމަތް ކޮންމެ މަހަކު  2ފަހަރު

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ށ ކުރިއަށް
ނނެވެ .މިކަން މިގޮތަ ް
ނ ފޯރުކޮށްދެމު ް
ރތްތަކަށްދަ ީ
ދ ފަ ާ
ގ ތެރެއިން މިކަމަށް އެ ޭ
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ެ
ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުން އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވެފައިވާ  300ފަރާތަކަށް ޓެސްޓްދެވި
 223ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނެވެ.

މާލީ ޚުލާޞާ
2011ވަނަ
އަންދާޒާކޮށްފައިވާ

އަހަރު

ފައިސާގެ

މިކައުންސިލގެ
ޢަދަދަކީ

އިދާރީހިންގުމަށް

7924595.15

ރުފިޔާއެވެ.

ސަރުކާރުން
މީގެ

ހިލޭ
ތެރެއިން

އެހީގެ

ގއި
ގޮތު ަ

ސަރުކާރުން

ލިބޭނެކަމަށް
ދޫކޮށްފައިވަނީ

 5565593.53ރުފިޔާ އެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށްކުރެވުނު ކަންކަމުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ
 820616.79ރުފިޔާ އެވެ .މިއާއެކު އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ މުޅިޖުމްލަ
 6386210.32ރުފިޔާ އެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރެއްވި ފައިސާއިން
ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ  5166786.40ރުފިޔާ އެވެ.

ތކަށް ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު
އަދި ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމް ަ

 574913.17ރުފިޔާއާއިއެކު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ މުޅިޖުމްލަ ޚަރަދަކީ  5741699.57ރުފިޔާއެވެ .އެހެންކަމުން
ނ
ށ އުނިކަން ނުލިބި އަރަ ި
ބލައި ،ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތަ ް
އށް ަ
 2011ވަނައަހަރަކީ މިކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ަ
ރއްކަމަށް ފާހަގަކުރަމެވެ.
ބަޖެޓަކާއެކު ނިންމާލެވުނު އަހަ ެ
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 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމާއިބެހޭ ޤާދޫދުގައި ބަޔާދްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތީދް

މިކައުދްސިލުދްދާއި ރަފްރަފުގެ ކައުދްސިލްތަކުދް މިހިދދުދް މިހިދދަފް ކުރަދްޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަފް މަގުފަހި
ކުރުމަފާއިކ ފަސްއަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭދް ތައްޔާރުކުރުމަފާއިކ ސަރުކާރުދް ހިދްގަވަދް ކަދޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް
ހިދްގުމަފްޓަކައި ކައުދްސިލުދް އެއްބާރުލުދް ދިދުމަފާއިކ ކައުދްސިލަރުދްގެ ޤާބިލުކަދް އިތުރުކޮފް ،ދީމިޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ
މައްޗަފް ކައުދްސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްޓަދް ކުރުމަފްޓަކައި ކުރެވެދްހުރި ކަދްކަދް ކުރުމަފް އަމާޒުކޮފް މިއަހަރު
ހިދްގުމަފް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުދެވެ .މިޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ހުރިހާ ރަފުކައުދްސިލްތަކުގެ ޚިޔާލާއި
މަޝްވަރާވަދީ ހޯދިފައެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްތަކަފް ފައިސާހޯދުމަފް ކަދޑައަޅާފައިވަދީ  3122ވަދަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

ރައްޔިތުދްގެ މަޖިލީހުދް ފާސްކުރެއްވިއިރުކ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމާބެހޭ ޤާދޫދުގެ  23ވަދަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީދް
ކައުދްސިލްތަކުދް ހިދްގަދް ބޭދުދްވާ ކަދްކަމަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ ބައިދް މިކައުދްސިލަފް ދިދުމަފް ފާސްކުރައްވާފައިވާ
542244512174ރ .ގެ ތެރެއިދްދެވެ .ޕްރޮގްރާމްތަކަފް ފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލާއެކު މަތިއުތުރު
ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަފް  16މެއި  3122ގައިވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ .އަދި ކައުދްސިލްގެ ފަރާތުދް ޤައުމީ އިދާރާގެ
ސްޓޭޓް މިދިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮފް  24މެއި  3122ގައިވެސް މިކަދްވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ .އެއަފްފަހު  17ޖޫދް  3122ގައި
ލޯކަލްގަވަރމެދްޓް އޮތޯރިޓީއަފްވެސް މިކަދްވަދީ ހުފަހެޅިފައެވެ .މީގެއިތުރުދް  27މެއި  3122ގައި މިދިސްޓްރީ އޮފް
ފިދޭދްސް އެދްޑް ޓްރެޜަރީ މިކަދް ހުފަހެޅިފައި ވާއިރު މިއިދް އެއްވެސް އިދާރާއަކުދް މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ޖަވާބެއް
ލިބިފައި ދުވާކަދް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
އަތޮޅުތަކާއި ރަފްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމުގެ ދިޒާމު އުފެދި  32ފެބްރުއަރި  3122އިދް ކައުދްސިލް
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ދަމަވެސް އިދާރާތަކުދް ހަމަޖައްސައިދޭދް ޖެހޭކަދްކަދް މިހާތަދަފް އައިއިރު ޤާދޫދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިދް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ދުވާކަދް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުދް ބަލާއިރު ކައުދްސިލްތަކުދް ހިދްގާ ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތަކަފް

ދެއްވުމަފް މަޖިލީހުދް ފާސްކުރެއްވި  311މިލިއަދް ރުފިޔާއިދް އެކި ކައުދްސިލްތަކަފް ކަދޑައަޅާފައިވާ

ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިދް މިއަތޮޅުގެ ރަފުކައުދްސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުދްސިލަފް އަހަރު ދިމުދުއިރުވެސް ފައިސާ ދޫކޮފްފައެއް
ދުވެއެވެ .ދަމަވެސް އެފައިސާ ހޯދުމަފްޓަކައި މިކައުދްސިލުދްވަދީ އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮފްފައެވެ.
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މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މި ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ،އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ކރަމުންގެންދާ ޢިމާރާތްތަކެކެވެ .މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެކަމަޑޭޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން ު
ހރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި
ރ ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  3425އަކަފޫޓެވެ.މި ޢިމާރާތުގެ ު
އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކު ާ
ފށާފައިވަނީ  14މާރޗް  1997ގައެވެ .މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ
ބޭނުންކުރަން ަ
 112431125.00ރުފިޔާއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން
ނންވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
ހިންގުމަށް ބޭ ު
ތޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އަ ޮ
ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ

ޢމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 2687
ކކެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 01ގައި ހިމެނޭ މި ި
ޢިމާރާތްތަ ެ

ނ ފެށިފައިވަނީ  12މާރޗް  1995ގައެވެ .މި ބްލޮކްގައި
ނންކުރަ ް
މސައްކަތް ނިންމާ ބޭ ު
އަކަފޫޓެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ަ
ލސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ .ޖަ ް
ބައްދަލުވުންތަކާއި

ކގައި
ނތަ ު
އެކިބޭނު ް

ބޭއްވޭ

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް

އވާ މާލަމެކެވެ.އެކަމަޑޭޝަން
ޚާއްޞަކުރެވިފަ ި

ބްލޮކް 01އާއި ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ

 111181800.00ރުފިޔާއެވެ .އަދި

މނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2077އަކަފޫޓެވެ .މިއީ24 ،
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް  02ގައި ހި ެ
ށފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް
އޮކްޓޯބަރ 1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެ ި
އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  6751025.00ރުފިޔާއެވެ.
ނންކުރި
އމަށް ބޭ ު
ނޗަރާއި ،މެޝިނަރީއާއި ،ލިޔެކި ު
މންދިޔަ ޢިމާރާތުގައި ހުރި ފަރު ީ
ފުނަދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގަ ު
ރވިފައެވެ .މިތަކެތި އެތަނަށް
ތަކެތިވަނީ މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އެތަނަށް ބަދަލުކު ެ
ސލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަމާއި
އނުވާތީ ،މިކައުން ި
އ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތްބެލެހެއްޓިފަ ި
ބަދަލުކުރެވުނު ފަހުން ފުނަދޫގަ ި
އ
އތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ބައެ ް
ޖހިފައެވެ .މިގޮތުން ފާޚާނާއާއިެ ،
ޙަވާލުވި އިރު އެ ޢިމާރާތް ވަނީ ބައެއްކަހަލަ މަރާމާތުތައް ކުރަން ެ
އ
ގ ި
މލަންދޫގައިވުމުން ފުނަދޫ ަ
ނންކުރި ހުރިހާ ވަޞީލަތްތައް ި
ވފައެވެ .އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭ ު
ޕާޓިޝަންތައްވަނީ ހަލާކު ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް
ށ
ކތަކަކީ ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ މެހްމާނުންނާއި އަދި އަތޮޅުވެރިޔާ ހުންނެވުމަ ް
އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮ ް
ކވެ .މިޢިމާރަތަކީ ،މި ސަރުކާރުން އަތޮޅުއޮފީސް މިލަންދުއަށް
ޢިމާރާތްކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދިފައިވާ ޢިމާރާތެ ެ
މ
ނންކުރެވޭގޮތަށްހުރި އަތޮޅު ހިންގުމުގެ މުހިއް ު
ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ،މީގެ  3އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން ހުރިހާ ބައިތަކެއް ބޭ ު
ވަޞީލަތެކެވެ .މި ޢިމާރާތްތަކުގައި

13ކޮޓަރިއާއި 2،ސިޓިންގރޫމާއި 2 ،ކާގެއާއި ،ބަދިގެއާއި ،ގުދަން އަދި ލޯންޑްރީއެއް

އންސިލުން ޙަވާލުވި އިރު
ތކަށް އަޅާލެވިފައިނުވާތީ ،މިކަ ު
އހަރެއްހާ ދުވަހު މި ޢިމާރާތް ަ
ހިމެނެއެވެ .ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ަ
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ތށް ހުރީ މުޅިއެކު  7ކޮޓަރިއެވެ .ގިނަކޮޓަރިތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ،ކޮޓަރިވެސް ވަނީ މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައެވެ .އަދި
ބޭނުންކުރެވޭގޮ ަ
ވސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބި ބައެއް ތަކެތިބޭނުން
ބަދިގެއާއި ،ކާގޭގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ތަކެއްޗަށް ެ
މނަކީ  215x200ފޫޓެވެ.
ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ .މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮޑު ި

މިލައުތުރު ކީސާ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ
މރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ 06 .އޯގަސްޓް 1997ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢި ާ
ރ ިފ ާ
ު 553.40،309
ޔ ެއ ެވ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2230އަކަފޫޓެވެ.
މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކޮމިޓީން 1996ހާ ތާންގައި
ކ
ތ ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަ ީ
ގއި ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާ ް
އަތޮޅުކޮމިޓީންގަތްފައިވާ ބިމެއް ަ
ފރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި ،ފުނަފަތި ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ
100x50ފޫޓެވެ .މި ބިމުގައި ު
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް2006ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަންވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް
މަހަކު 6500.00ރ އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ .މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި
ޢިމާރާތުގައެވެ .މި ޢިމާރާތަކީ ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަސީލަތެކެވެ.

އަތޮޅުވެހި
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން
ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ.މި ޢިމާރާތުގެ
ބޮޑުމިނަކީ  2170.35އަކަފޫޓެވެ.

 24އޮކްޓޯބަރ

1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ

 705،363.00ރުފިޔާއެވެ.
ށ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަކީ2009،ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް
ލިބެމުންދިޔަ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމާފައިވާ ތަނެކެވެ .ނަމަވެސް ސަރުކާރުން މިލަންދުއަށް އަތޮޅުއޮފީސް
ނ ފެށިގެން  2010ފެބުރުއަރީ  26ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ފުނަދޫގައި ހިންގަން ފެށުމާއި
ހިންގުން ބަދަލުކުރެއްވި ދުވަހު ް
ޢމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އެ ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ
ހަމައަށް މި ޢިމާރާތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީި ،
ށ ޢިމާރާތުގެ ފާޚާނާތަކާއި،
ވވަރަށް ހަލާކުވުމުގެ އިތުރަ ް
ނނުކުރެ ޭ
ހރިހާ ތަކެއްޗެއް ބޭނު ް
ު
ފަރުނީޗަރާއި ،ހިފާގެންގުޅޭ
ކޮޓަރިތައްވެސްވަނީ ބޮޑު މަރާމާތެއްކުރަން ޖެހިފައެވެ .އަދި މިދެންނެވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި މި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ
ޅ
ގ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އަތޮ ު
ނންމާ ބޮޑު ޢަދަދެއް ެ
ތ ކުރިކަމަށް ި
އ ނުކޮށް މަރާމާ ު
ނަމުގައި އެކަށީގެންވާ މަރާމާތެ ް
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހޭދަވާގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަމާއި
ގ މަސައްކަތްފަށާ އަހަރު
ގ މަރާމާތު ެ
ލމަށްފަހު މިޢިމާރާތު ެ
ތ ބެ ު
ތންގެ ހަރުމުދަލުގެ ޙާލަ ު
ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅު ރައްޔި ު
ނިމުނުއިރުވަނީމަރާމާތުކޮށް

މުޅި

އިމާރާތުގައި

ކުލަ،

ދަވާދުލައި

ނިމިފައެވެ.

މި

ޢިމާރާތް

ކުރިންހުރި

ހާލަތަށް

ގެނައުމަށް1111831.75ރ.ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.
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އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ "ފުނަފަތި ފާމަސީ"
މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭސް
ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގެވި ބޭސްފިހާރައެކެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 309.88
އަކަފޫޓެވެ.
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ޖެނުއަރީ

2001ގައި

މަސައްކަތް

ނިންމާ ބޭނުންކުރަން

ފެށި

މި ޢިމާރާތުގެ

އަންދާޒާ

އަގަކީ

134،000.00ރުފިޔާއެވެ.
ލތެކެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަޞީ ަ
އައްޔަންކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން އަތޮޅު ހިންގަވަމުން ގެންދެވި ދުވަސްވަރު މި ފިހާރާ އެއްވެސް ވަރަކަށް މެނޭޖް ނުކުރެވުމުގެ
ޔ އާމްދަނީ ހުއްޓި އަދި ބޭސް ނުގެނެވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތަށާއި،
ސަބަބުން އެތަނުން ލިބެމުންދި ަ
ނ ހީނަރުވެފައެވެ .ނަމަވެސް
ބބު ް
ށގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ ބޭސް ނުލިބުމުގެ ސަ ަ
އަތޮޅުގެ އެހެން ބައެއްރަށްރަ ު
އންސިލްގެ އިދާރާގެ ދަށުން
ނބަލައި ކަ ު
ރއިގެ ކަންކަން ގާތު ް
ކމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ބޭސްފިހާ ަ
މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ކަން ަ
ބޭސްފިހާރައިގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މިހާރު ބޭސްފިހާރައަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ
އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދާ ތަނެކެވެ.

އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"
މި އުޅަނދަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް 1998ވަނަ އަހަރު
އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެކެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީG4577A-07-15-Cއެވެ.
އަތޮޅުދޯންޏަކީ،

އަތޮޅުއޮފީހާއި

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންނަށް

ފަސޭހަގޮތެއްގައި

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެވެ .ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން
އަތޮޅުއޮފީސްތައް ހިންގެވުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކުރެއްވި ކައުންސިލަރުން

ދ
މިދޯނިން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުހިފާ ފުނަ ޫ

ނ ލިބިފައެވެ .މިގޮތުން ދޯނީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް
ނތަކެއްވަ ީ
ފަޅުގައި ބާއްވާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލު ް
އިސްޓާޓްވެސް

ނުކޮށް

03

ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި

އަހަރަށްވުރެވެސް

ގިނަ

ދުވަސްވުމުގެ

ސަބަބުން

އިންޖީނުގެ

އޯޓިނޭޓިވްގެ

ލޓް
ބެ ް

މިދޯނީގެ އެތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ގެގަނޑާއި ،އަދިވެސް ބައެއް ބައިތައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑު

ދވަސް ވެފައިވާތީ ،ދޯނީގެ
ނ ނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ .އަދި ދޯނި ނުއެހެލާތާ ގިނަ ު
ބނު ް
މަރާމާތެއް ކޮށްގެންނޫނީ ޭ
ހަލްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ .ވުމާއެކު ދޯނީގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް މިކައުންސިލަށް އަދިވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.
ތގަނޑަކަށް 500000.00ރ .ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިކައުސިލުން ލަފާކުރަމެވެ.
ށ ގެނައުމަށް ގާ ް
ތ ޙާލަތަ ް
މީގެކުރިން މިދޯނި އޮ ް
ތ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.
މިހާރުދަނީ ދޯނި އެހެލައި މަރާމާ ު
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އަތޮޅުލޯންޗް" މާމުލި"
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  36ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ2004 .ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗަކީ އަތޮޅުއޮފީސް
ނތައް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން
ބފުޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި ،އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނު ް
ނނަވާ ޭ
ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހު ް
ކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ .މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ:

 G7432A-02-15-Cއެވެ .މި ލޯންޗަށް

ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  1.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.
މގައި ވީއިރު މި ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ ހިންގުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗަކީ އަތޮޅުހިންގުމުގެ އެއްވަސީލަތްކަ ު
ނންކުރަމުންދިޔަ
ދނުމަށް ބޭ ު
ޙަވާލުވުމާއި ހަމައަށް މިލޯންޗަކީ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަކޮށް އޮވެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ި
އފަޅާއި ދިމާލަށް އެއްގަމަށް
ވސް މިހާރު މިއަގުބޮޑު މުހިއްމު ވަސީލަތްވަނީ ފުނަދޫގެ ދަ ް
މުހިއްމު ވަސީލަތެކެވެ .ނަމަ ެ
އަރުވާފައެވެ .ލޯންޗް އެތަނަށް އެހެލާފައި އޮއްވާ ލޯންޗްގެ ދެއިންޖީނުގެ ބުރަފައްޗާއި ،ހުންގާނު ސިސްޓަމްވަނީ ގެއްލިފައެވެ.
ޗ
ކން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިލޯން ް
ގނެސް އަތޮޅުއޮފީހުގައި ގުދަން ކުރެވިފައިހުރި ަ
ލންޗްގެ ބައެއްތަކެތި ެ
އޭގެފަހުން ދެއިންޖީނާއިޯ ،
އ ނެތި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާތީ ،ވަރަށް ބޮޑު
އެތަނަށް އެހެލާފައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުންނާއި ،އަޅާލާނެ ފަރާތެ ް
އންސިލުން ލޯންޗް މަރާމާތު
ނން ނުކުރެވޭވަރަށް މި އުޅަނދުވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ .ނަމަވެސް މިކަ ު
ނ ބޭ ު
މަރާމާތެއްކޮށްގެން ނޫ ީ
ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

މިހާރުދަނީ

ކުރަމުންނެވެ.

މިލޯންޗް

ބޭނުންކުރެވޭވަރަށް

މަރާމާތެއްކުރުމަށް

ގާތްތަނޑަކަށް

ށ ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.
579,996.92ރ .ހޭދަވާނެކަމަ ް

ވެހިކަލްސް
ވނީ  2ކާރާއި1 ،ވޭނާއި  2ސައިކަލެވެ.
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1A1847
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

B1A1768

ލކުވެފައެވެ .އަދި
ކާރުވަނީ މަރާމާތުކޮށްގެންވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަ ާ

ބޓްރީވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ.
ކާރުގެ ތަޅާއިެ ،

ރ ނަންބަރުB2A1032 :
ރަޖިސްޓް ީ

ރ A0B6609ސައިކަލާއި،
ލކުވެފައެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަ ު
ވނީ ހަ ާ
ވޭންގެ ދޮރުފަތްތަކުގެ ތަޅުތަކާއި ،އޯޑިނޭޓަރާއި ،ބެޓްރީ ަ
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު  A0A6916ސައިކަލްވެސްވަނީ ބައެއް ކުދި މަރާމާތަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ކރި ބައެއްތަކެތިވަނީ މިލަންދޫގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ.
މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުން ު
ތ ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހުރި
އހުރި ހަރުމުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގު ު
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނ
ނނު ( )07/2010އާއި ،މިކައުންސިލު ް
ދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާ
ބނުން
ހރި ގޮތުގައިދަނީ ޭ
އތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ު
އއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ަ
ނންމުންތަކާއި ެ
ި
ނިންމާފައިވާ
ހިފެމުންނެވެ.

14

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

ނ
ނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގު ް
 ފަސްވަނަ ބައި :ކައު ް
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
ވނީ ކައުންސިލުން
ވ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައި ަ
މގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައި ާ
މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގު ު
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ،ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ
ނ ތަންފީޒީ ދައުރާއި ޢަމަލީ
ސވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާ ީ
ި
ދާއިރާއާއި ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.
މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.
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ޑ
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނ ު
ޖެދެރަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް

)ކައުދްސިލްގެ ރައީސް)

ޕްލޭދިދްގ/މޮދިޓަރިދް
(ކައުދްސިލްގެ ދައިބުރައީސް)

ލުއިލޯދް ޕްރޮގްރާމް

ރައްޔިތުދްގެ ވިޔަފާރި

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

(އަޙްމަދު ޙަމީދު)

(އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ)

(އިބްރާހީމް ރަޝީދު)

އިޖުތިމާޢީ

ޘަޤާފަތާއި ޢަރުޝީފް

ހަރުމުދަލާއި މާލިއްޔަތު

ރައްކާތެރިކަދް

(ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް)

(މުޙައްމަދު ޢަރީފް)

(ފިރާޤް އިބްރާހީމް)

ޒިދްމާދާރު ވެރިޔާ

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް ސާވިސަސް

ޕޮލިސީ ޕްލޭދިދްގކ ރިސާޗް

އިދްފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެދްޑް

އެދްޑް މޮދިޓަރިދްގ

އިކޮދޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

ބަޖެޓް އެދްޑް ފައިދޭދްސް

އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްކ އެޗް
އާރުކ އެދްޑް އިދްފޮމޭޝަދް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން
ހ
އބެ ޭ
އތޮޅުކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ަ
ނބަރު 07 ( 7/2010 :މެއި  )2010ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލްގައި
ޤާނޫނު ނަ ް
ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  08ކައުސިލަރުންނެވެ.

އެއީ ،އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ  14ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  4ދާއިރާއިންކުރެ ކޮންމެ

އތޮޅު
ކގެ އިންތިޚާބުން ަ
އންސިލްތަ ު
އ ބޭއްވުނު ލޯކަލްކަ ު
ދާއިރާއަކުން  2މެމްބަރުންނެވެ 05 .ފެބުރުއަރީ 2011ގަ ި
ކައުންސިލްކަމަށް އިންތިޚާބުވި 08ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ހޮވިވަޑައިގެންނެވި

ކައުންސިލަރ

އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އާޠިފު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ވިދިވިދިގެ 07
ރކަމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.
ޓބަރ 2011ގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަ ު
ވނީ  11އޮކް ޯ
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން ަ
ވުމާއެކު  2011ޑިސެމްބަރ  30ގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގައި ތިއްބެވީ  06ކައުންސިލަރުންނެވެ.އަދި  31ޑިސެމްބަރ
ނ
ހވުމަށް ބޭއްވި ބައިލެކްޝަ ް
މބަރުން ޮ
ތޅުކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މިލަންދޫ ދާއިރާއަށް މެ ް
2011ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އަ ޮ
ކާމިޔާބުކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަމަށް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި،
އވެ .މި ދެކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވާ ދެވަނަ ފަހަރަށް
ދﷲ އާޠިފުވަނީ ހޮވިވަޑައިގެންފަ ެ
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ  12ޖެނުއަރީ 2012ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ރައީސް މޫސާފަތުހީ އާދަމް

ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު

ށ .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ށ .ފުނަދޫ ދާއިރާ

ށ .ފުނަދޫ ދާއިރާ

ސ
ޝދު އިދްރީ ް
މ ރަ ީ
އންސިލަރ އިބްރާޙީ ް
ކަ ު

ށ .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
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ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް
ށ .މިލަންދޫ ދާއިރާ

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

ތފު
ކައުންސިލަރ ޢަބްދޫﷲ ޢާ ި
ށ .މިލަންދޫ ދާއިރާ

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
#

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ނަމާއި ،މަޤާމް

1

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް /ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފު

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސ ް /ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން

3

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު

ހަރުމުދަލާއި ،މާލިއްޔަތު

4

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

5

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު

އަތޮޅު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް

6

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީ

7

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމ ް

ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަނ ް

8

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފު

ޘަޤާފަތާއި ،ޢަރުޝީފު

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ނ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށްފެން ަ
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  05މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
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މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
ނބަރު 01( 2011/15 :ޖޫން  )2011ސާރކިއުލާރއިން
މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަ ް
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު
ވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް
ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި ،ދި ެ
މކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ
ސވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެި .
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ި
ބފުޅުން ހިމަނައިގެންނެވެ.
ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ބޭފުޅުން ހިމެނޭގޮތުން ޖުމްލަ ޭ 07
އވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ވަގުތީކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަ ި

ކައުންސިލުގެ އިދާރީމުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

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

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

13

މުޙައްމަދުނިޒާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ

14

އަޙުމަދުޢީސާ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

15

ސާލިމްޢަބްދުﷲ

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

19

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް
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22

އަޙުމަދުއާދަމް

މަސައްކަތު

23

މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަހީމް

މަސައްކަތު

24

އާމިނަތު އިބްރާހީމް

މަސައްކަތު

25

ޢަލީޙަސަން

ކާރުޑްރައިވަރ

26

ޙަސަންއިދުރީސް

ނެވި

27

މުޙައްމަދުޙަސަން

ޑްރައިވަރ

28

މުޙައްމަދުސުލައިމާނު

ފަޅުވެރި

29

އާދަމްފަހީމް

ފަޅުވެރި

ކައުންސިލް ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާގޮތް
މިލަދުންމަޑުލު

ތޅުކައުންސިލްގެ
އަ ޮ

އުތުރުބުރީ

އެންމެހާ

ނކަން
ކަ ް

ހިންގާނީ

އތޮޅުކައުންސިލްގެ
ަ

ރައީސްގެ

ނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގައި އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި
ނނެވެ .ކައު ް
ބެއްލެވުމުގެ ދަށު ް
ލގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ
ބގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ކައުންސި ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ނައި ު
މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  07/2010އާއި ،މިލަދުންމަޑުލު
ނނެވެ.
އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މިކައުންސިލުގެ
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

އިދާރީ

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ
ޤަވާޢިދުތަކާއި

އެންމެހާ

ނ
ކ ް
ކަން ަ

އުޞޫލުތަކާއި،

ނ
ހިނގަމުންދާ ީ

މިކައުންސިލުން

ދިވެހި

އވާ
އެކުލަވާލެވިފަ ި

ސވިލްސާރވިސްއިން
ި
އިދާރީ

ހިންގުމުގެ

ނގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅުކަން
ގތުން  2011ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފު ް
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މި ޮ
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  08އެވެ .ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 2011ގެ ނިޔަލަށް
ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުކަމުގައި

ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން
ޖަލްސާތަކަށް

ޙާޟިރުނުވުމުގެ

ތިއްބެވި06

ލރުންވެސް
ކައުންސި ަ

އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި
ސަބަބުން

ކައުންސިލްގެ

ޤަވާޢިދުން

އންސިލްގެ
ކަ ު

މަސައްކަތަށް

 2011އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުކަމުން

ވަކިކުރެވުނު

މިލަންދޫ

ދައިރާގެ

ދެކައުންސިލަރުންކަމަށްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފު
20

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް
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ނ
ކައުންސިލުގެމެމްބަރުކަމުން ވަކިކުރުމާއި ހަމައަށްވެސް ރަސްމީ މަސައްކަތަށްކައުންސިލްއިދާރާއަށް ނިކުންނަވާފައި ނުވާކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނޑުގައި  41މަޤާމް
މވައްޒަފުންނެވެ2011 .ވަނަ
ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނު އިރު ސިވިލް ސާރވިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވީ ު 29
އަހަރު ސިވިލްސާރވިސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގެވި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން ވީއްލުމުގެ
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  06މުވައްޒަފުން ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރގައި ޞިއްޙީ ޙާލަތު
ހުރިގޮތުން ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާފައެވެ.
2011ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން  243ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  84.21އިންސައްތަ
މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި
ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން
ކައުންސިލްގެ

ރައީސާއި،

ނާއިބްރައީސް

އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި
ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މައްސަލަ  26ފެބްރުއަރީ 2011
ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .އެޖަލްސާގައި
ކައުންސިލްގެ

ރައީސްކަމަށްކުރިމަތި

ލއްވި
ހުޅުވާ ެ

ލެއްވުމަށް

އވަނީ
ރއީސްކަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފަ ި
ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ަ
ގ
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަޠުހީއާދަމެވެ .ވުމާއެކު ކައުންސިލް ެ
ރައީސްކަމަށް

މޫސާފަޠުޙީއާދަމް

އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

ތ
ފނޭ ޯ
ެ

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

ނާއިބްރައީސްކަމަށް
ކައުންސިލްގެ

ނަންހުށަހެޅުމުގެ
ނާއިބުރައީސްކަމަށް

ތ
ފުރުޞަ ު
ނަން

ހުޅުވާލުމުން

ހުށަހެޅުއްވި

3

ނައިބުރައީސްކަމަށް
ކައުންސިލަރުންގެ

3ފަރާތަކުން
މެދުގައި

ނ
ނަ ް

ވޯޓުލައިގެން

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ .މުޙަންމަދު ޢާރިފުގެ އިތުރުން
ނައިބުރައީސްކަމަށްނަން

ޤ
ނސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާ ު
ޅއްވާފައިވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ކައުންސިލަރުންކަމަށްވާ ކައު ް
ހުށަހަ ު

ދﷲ ޢާޠިފެވެ.
ޢބް ު
އިބްރާހީމާއި ،އަލްފާޟިލް ަ

21

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން
މި މައްސަލަ  26ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ .ކައުންސިލްގެ
ޤަވާއިދަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާތީ ،ޤަވާއިދަށް ގެންނަންފެންނަ އިޞްލާޙްތައް  28ފެބްރުއަރީ  2011ގެ ނިޔަލަށް
ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .އެއަށްފަހު މިކަން  01މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު
ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާއަށް ކޯރަމްހަމަވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުން ޙާޟިރުވި ނަމަވެސް ގަވައިދު
ފާސްކުރުން ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ .އެހެންކަމުން  08މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ
ރވި މިޤަވާޢިދު  09މާރޗް
 3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް ،ހުށަހެޅުނު އިސްލާޙު ތަކާއެކު ހިންގާޤަވާޢިދު ފާސްކު ެ
 2011ގައި ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައިހުންނަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި
އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ތަންކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާތީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުން
 26ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު
ނ
ކ ް
ކުރެވުމާއެކު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންކަމަށާއި އެ ަ
އެޖެންޑާ

ކޮށްދެއްވުމަށް

ކައުންސިލަރ

މުޙަންމަދު

ދ
ޙަމީ ު

ށ
މ ް
ބލު ަ
ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އެކަން އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ފެނޭތޯ ެ
ނ
ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަން އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ .މިގޮތު ް
ހުށަހެޅުނު

މައްސަލައަކީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލ
ދންމަޑު ު
ތން މިލަ ު
ނބުނާގޮ ު
ބހޭ ޤާނޫ ު
މ ެ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ

އުތުރުބުރީގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫކަމާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަން ކަމަށް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި
ހ
ޤަރާރެއްހުށަހެޅުއްވިއެވެ .މިޤަރާރާބެހޭ ގޮތުން ބަހުސްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލައި ބަހުސަށްފަ ު
ވޯޓަށް އެހުމުން ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން އެޤަރާރު ފާސްވިއެވެ .އަދި ޤަރާރުފާސްވުމާއެކު ޤަރާރާއި އެއްގޮތަށް
ނ
ފށިގެން އެޤަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތު ް
ކއުންސިލުން ނިންމުމާއެކު އެހިނދުން ެ
ނނަކަމަށް ަ
ޢަމަލުކުރުމަށް ފެ ް
ލ
މ ު
ފއިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢަ ަ
ނންމާ ަ
ި
ކަނޑައެޅިއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނިކޮށް ކައުންސިލުން
ހން އެކަމަށްހުރަސް އެޅުމުން ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް 27 ،ފެބްރުއަރީ  2011ގައި
ބނެ ފުލު ު
ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ު
ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ،ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން
ޓ
ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް އަމުރެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް ،ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރި ީ
ދލުކުރުމަށް ސިޓީއަކުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން 01 ،މާރޗް  2011ގައި
އިންވެސް އިންޒާރުދީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަ ަ
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއަށް އެކަން އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ .މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުންމަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ
ނ
ޤނޫނާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލު ް
ހންގުމުގެ ާ
އޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ފުނަދޫކޯޓުގެ ޢަމުރާއި ،ދިވެހިރާ ް

22

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް
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ޢތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް
ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ ޤަރާރުގެ މައްޗަށް ޤަރާރެއް ނެރެ އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި ޝަރީ ަ
ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވަން ބޭނުންވާ އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުން
ށ ރައްކާތެރިކަމާއެކު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ފައިސާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަ ް
ޓތަކެއް ހުޅުވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އ ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެކައުން ް
ތތަ ް
ބަލަހައްޓައި މާލީ މުޢާމަލާ ް
އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގެ 139ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކުރިން އަތޮޅުއޮފީހުން
ނބަރު
ޑގެ އެކައުންޓް ނަ ް
ތޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަން ު
އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަ ޮ

 7724-344095-001އާއި ،ށ.

ޓ
ނންބަރު 7724-344095-002އާއި ،ސުނާމީ ރިކަވަރީ ފަންޑުގެ އެކައުން ް
އަތޮޅު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އެކައުންޓް ަ
ނަންބަރު 7724-344095-003ގައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ 5ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް
ޓްރާންސްފަރކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރު -002
އސާ މި ނިންމުމުގެ 1ވަނަ
 7724-341685އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށް ލިބިފައިވާ ފަ ި
ނސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޑއަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޓްރާ ް
ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަނ ަ
މނެވެ .އެއީ:
ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމަށް ނިން ު
 .1ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް

1309

ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1 -

ސީދާ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީ

 .2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް

1309

ރެވެނިއު އެކައުންޓް 2 -

ދނީއާއި
ލބެންޖެހޭ އާމް ަ
ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ި
ކައުންސިލުން
މުޢައްސަސާއަކާއި

ޙަވާލުވުމަށްފަހު

އެފައިސާ

ޙަވާލުކުރެވެންދެން

އެ
ބހައްޓާ
ަ

އެކައުންޓް
 .3ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް

1309

ޚަރަދު އެކައުންޓް 1 -

ކައުންސިލަށްދެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓް

 .4ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް
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 1309ޚަރަދު އެކައުންޓް 2 -

ކައުންސިލް

މެދުވެރިކޮށް

ޚަރަދުކުރުމަށް

ހިންގޭ

ސަރުކާރުގެ

ކަންތައްތަކަށް
އިދާރާތަކުންނާއި،

ފނުވާ ޚަރަދު ފައިސާ
އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކުން ޮ
މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު
ތޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފއިވާ
 14( 13/PRIV/2011/251މާރޗް  )2011ސިޓީން އަ ޮ
އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމަށް  17މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  2011ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލްގެ އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޖެޓްހޯދުމާއި،
ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ މުދަލާއި ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ގޮތުގައިހުރި ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދުން.
 13މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް،
އތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
މއްދާއާއި  235ވަނަ މާއްދާގެ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  234ވަނަ ާ
ގ
ނ މާއްދާއާއި  139ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ  7/2010ގެ  82ވަ ަ
ނބަ ު
ނނު ނަ ް
ހ ޤާ ޫ
ނ ހިންގުމާބެ ޭ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
ވ
ފއިވާ އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ،ފްރީޒްކުރެވިފައި ާ
ކށްދީ ަ
ދންޖެހޭ ކަމަށް ކަށަވަރު ޮ
ށ ލިބި ޭ
ދަށުން ކައުންސިލްތަކަ ް
ހުރި

އެކައުންޓްތަކުގައި

އސާއާއި،
ފަ ި

ހަރުމުދަލުގެ

ދވެރިކަން
ބަލަ ު

ކައުންސިލްގެ

ށ
ދަށަ ް

ބަދަލުކުރުމުގެ

އ
ނތަ ް
ކަ ް

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

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

ތިބުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުން
މާރޗް

13

2011

ހަތަރުވަނަ

ޢާއްމު

ށ
ޖަލްސާއަ ް

އުތުރުބުރީ

އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ހ
ބނުންކުރުމާއިބެ ޭ
ވަޞީލަތްތައް ޭ

ގައި

ބޭއްވުނު

މިކަންހުށަހެޅި،
އިދާރާގެ

މިކައުންސިލްގެ
ޑލު
ލދުންމަ ު
މި ަ

އެކަމަޑޭޝަނާއިބެހޭ

އުޞޫލުތަކެއް

ނ
ކަނޑައެޅު ް

ގ
ކގެ ބަލަދުވެރިކަން ކައުންސިލް ެ
ރތްތަ ު
މުހިންމު ކަމަށާއި ،ޢިމާ ާ
މށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި
ދަށަށް ގެނައުން އަވަސްކުރު ަ
މިތަންތަނުގައި

ސ
ކުރިންވެ ް

ވަޑައިގަންނަވާ

ނ
ބޭފުޅު ް

ސަރުކާރުގެ
ތިއްބަވާ

އެކިދާއިރާތަކުން
ނ
ޞލު ް
އު ޫ

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަން

ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް ތިއްބެވޭނެ ކަމަށާއި ،އިދާރާހިންގުމަށް ތިއްބަވާވެރިން މީގެކުރިންވެސް ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވަނީ
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މވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް
ބވޭނެކަމަށް ފެންނަކަމަށެވެ .ނަ ަ
އެގޮތަށްކަމަށްވާތީ ،ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އެގޮތުގެމަތިން ތި ެ
ނވެ.
ނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމު ެ
ދއް ހަދާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިކަ ް
ކައުންސިލުން މިކަމާބެހޭ ޤަވާޢި ެ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ދަތިވުމާއި،
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ޚިދްމަތްތައް

ދެވެންނެތުމާއި ،މިކަންކަން

ހައްލުކުރުމަށްހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން ކުރުން
އަވަސްކުރުން.
މިކަމާއިބެހޭ

ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

15

މާރޗް

ކައުންސިލުން

2011

ނިންމެވީ

ގައި

ބޭއްވުނު

ކައުންސިލްގެ

ފަސްވަނަ
އިދާރީ

ޢާއްމު

ޖަލްސާގައި

ހިންގުމުގައިހުރި

ބަހުސްކޮށް

ނ
ދަތިތަކާއިބެހޭގޮތު ް

ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،
އކަމުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް
ކންކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ެ
ކުރިއްސުރެ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުން އައިސްފައިވާ ަ
ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި ކުރުރާސްތާގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާ
ގޮތުގެމަތިންޓްރަސްޓްފަންޑު ޤާއިމު ކުރުން
ގތުން
އވަނީ ،ޤާނޫނީ ޮ
ނސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފަ ި
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން  22މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައު ް
ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މާލީކަންކަމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެގޮތުން ކުރިއްސުރެ
ނ އިމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ރަގަޅު ގޮތުގައި ކުރުމަށް
ނ ީ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންއައި ކަންކަން ޤާ ޫ
ޑގެ ތެރެއިން އެކަންކުރިޔަށް
ފންޑުތައް ޤާއިމުކޮށްގެން ފަން ް
ނފައިވާ ފަދައިން ޓްރަސްޓް ަ
މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބު ެ
އ
ލއިލޯން ސްކީމް " ގެ ނަމުގަ ި
ލން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް " ު
ތން ލުއި ޯ
ގެންދިއުމަށެވެ .މިގޮ ު

ފންޑެއް
ވަކި ޓްރަސްޓް ަ

އުފެއްދުމަށާއި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް " ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި " މިނަމުގައި ވަކި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް
ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް
ފންޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ،ޤައުމީ އިދާރާއާއި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭ ް
ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ަ
ނވެ.
ހުށަހެޅުމަށް ނިންމު ެ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި

އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން

ގޮތެއްނިންމުމާއި މުބާރާތަށް ހިނގާޚަރަދު ކުރުމަށް ގޮތެއްކަނޑައެޅުން.
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަހަރުވެސް މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވެ އަތޮޅު މުބާރާތް
ވނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގެ
ނމާފައެވެ .މިއާއެކު މުބާރާތް ބާއް ާ
ނ ނި ް
ގއި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންވަ ީ
ބޭއްވުމަށް  22މާރޗް ަ 2011
އުޞޫލެއް  29މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ހަތްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދޭނެ
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ށ
އމު ޖަލްސާއިން މުބާރާތަ ް
ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި  05އޭޕްރީލް  2011ގައި ބޭއްވުނު އަށްވަނަ ޢާ ް
ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްފާސްކޮށް  19އޭޕްރީލް  2011ގައި ބޭއްވުނު
ދިހަވަނަ

ޢާއްމު

ޖަލްސާގައި

މުބާރާތަށް

ހިނގާ

ޚަރަދުގެ

ތގައި
ނނަ މުބާރާ ު
އތުރުން މާލޭގައި އޮ ް
ބަޖެޓްރިވައިޒް ކުރެވުނެވެ .މީގެ ި
ޓކައި
ނ ދަރިވަރުންނަށް މާލެދިއުމަށް ަ
އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވު ު
ލމަށްޓަކައި އެކަން  10މެއި 2011
ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ފެނޭތޯ ބެ ު
ނ
ގައި ބޭއްވުނު ތޭރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެގޮތު ް
ދޭނެ

ޢިނާޔަތެއް

ކަނޑައަޅައި

ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ނ
މިގޮތު ް

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ،އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދަށް ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި
10000/-ރ.ގެ އެހީއިން ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު

މުބާރާތް ބޭއްވި ސްކޫލަށާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް

ށ ހަމަޖެއްސީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވި
މ ް
ށވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ދިނު ަ
ދނުމަ ެ
މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް ި
ތށެވެ.
ސްކޫލަށް  50%އަދި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް  50%ދޭގޮ ަ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ފްރީޒް
ކުރެވިފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ މިކައުންސިލްގެ
އެކައުންޓްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން
ނ ފެށުމުގެ ކުރިން،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން  26ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ހިންގަ ް
ބންކް
ޅ އޮފީހުން އޮޕަރޭޓް ކުރާގޮތަށް ޭ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
ގ
ނޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކު ެ
އޮފް މޯލްޑިވްސްފުނަދޫ ބްރާ ް
ށ 29
ޓތަކުން ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަ ް
ތެރެއިން ތިރީގައިވާ އެކައުން ް
މނެވެ.
ނން ު
ި
ނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވު ު
ހ ފައިސާ އަދަދުތައް ކަނޑައަޅައި،
މިގޮތުންޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެ ޭ
ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

ފުނަދޫ

ބްރާންޗްގައި

ހުޅުވައިފައިވާ

މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް

ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް

މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ "އިންޑެމްނިޓީ" ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށްހާޟިރުވި  6ކައުންސިލަރުން
ކއި އެއްގޮތަށް އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް
ސޮއިކޮށް،ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލުތަ ާ
ޑއަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ދެންނެވުމަށް ކަނ ަ
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އެކައުންޓް ނަންބަރު

އެކައުންޓްގެ ނަން

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

ޓްރާންސްފަރ ކުރާ

ޓްރާންސްފަރ ކުރާ

ފައިސާގެ އަދަދު

އެކައުންޓް ނަމްބަރ

7724-341685-001

ބަޖެޓް  /ށ .އަތޮޅު އޮފީސް

1,364,523.49

7724-700276-004

7724-341685-002

އެހެނިހެން  /ށ .އަތޮޅު އޮފީސް

3,398,923.45

7724-700276-004

7724-520127-001

ށ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު

5,024,355.89

7724-700276-001

7724-344095-001

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

2,234,463.44

7724-700276-001

7724-344095-002

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

145,024.83

7724-700276-001

7724-344095-003

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

676,756.99

7724-700276-001

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ
ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.
އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ގެ
ދޫކޮށްލުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ،އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި މުވައްޒަފުންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން 05
ދ
އޭޕްރީލް  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަ ި
ލަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނެވެ .އެއަށްފަހު  03މެއި  2011ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ.
ށ
ނންމައި ވީހާވެސް އަވަހަކަ ް
ނ ި
ޢޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަ ް
ށ ހިފާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ރި ާ
މިޖަލްސާއިން ނިންމީ ގެކުއްޔަ ް
ވސް ނޯޓިސްދިނުމަށެވެ.
ނށް ެ
ދޫކޮށްލުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،ސިއްކަ ފަރުމާކުރުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
ކ
ތން މިކައުންސިލަ ީ
ގ  7ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮ ު
ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ެ
ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނުގެ 8
ރ
ވަނަމާއްދާގެ (ޏ) ގައި ބުނާ ފަދައިން ސިއްކަ ރަޖިސްޓް ީ
ކުރުމާއިބެހޭ މައްސަލަ  15މެއި  2011ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް
އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ކައުންސިލްގެ

ސިއްކަ

ފަރުމާކުރުމުގައި ވީވަރަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

ހޯދައިގެން ،އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން
ތރޭގައި ސިއްކަ ފާސްކުރުމަށް
ރމާކޮށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ެ
މތިން ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ފަ ު
ނނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ނިންމުނެވެ.
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މިލަންދޫގައި އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ވިމެންސް ސެންޓަރގެސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ހުއްޓާލުމާއިބެހޭ
ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 17މެއި  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ
ގ
ދ ވިމެންސް ސެންޓަރު ެ
ލން ޫ
ގ ޢިމާރާތް ކަމުގައިވާ މި ަ
މފައިވަނީ ،މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިން ި
ކުރުމަށްފަހު ނިން ާ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން މެއިމަހުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލުމަށާއި ،ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް މިކަން
ށ ނިންމާފައިވަނީ ،އެތަނުގައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާގިނަޢަދަދެއްގެ މުދަލާއި،
އެންގުމަށް ނިންމުނެވެ .މިގޮތަ ް
ގނައުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
ށށް ތަކެތި ެ
ދ ަ
ރަސްމީލިޔެކިއުންތައް ހުރުމާއެކު ،ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
ނ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން
ޓ ް
ދާއިރާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލެއް ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
ފހުގައެވެ.
ނެތުމާއެކު ،ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ގެނައުމަށް ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއާރ އަޕްޑޭޓް ކުރުން
ކުރިއްސުރެ

މިކައުންސިލްގެ

އިދާރާގެ

ބަޖެޓް

ނ
ލހައްޓަމު ް
ބަ ަ

ގެންދަނީ

ޚާއްޞަސޮފްޓްވެއަރ

އެއްކަމުގައިވާ

"ސިމް" ގެ ބޭނުން ކޮށްގެނެވެ .މިއީ ލައިންސަންސް ލިބިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ 31 .މެއި  2011ގައި ބޭއްވުމަށް
ހަމަޖެއްސި މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މިމައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުނީ  14ޖޫން  2011ގައި
ގޚަރަދުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި
ނ މިކަމަށް ހިނ ާ
ނ ނިންމާފައިވަ ީ
ނ ޢާއްމު ޖަލްސާގައެވެ .މިގޮތު ް
ވ ަ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ވިހި ަ
ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ކުޑަޚަރަދަކުން ،ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމާއިޢިމާރާތުގައި
ކުރަންހުރި މަރާމާތުކުރުން.
ޅ ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ " ފުނަފަތި " ފާމަސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
ނދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެކަން މުރާޖިޢާ
އ ނުގެންނަތާ ގި ަ
ފާމަސިސްޓުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެ ް
ށޓަކައި 31މެއި  2011ގައި
މ ް
މއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމު ަ
ށ ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ،މިކަންކަ ާ
ކުރުމަށާއި ،ޢިމާރާތް މަރާތުނުކޮ ް
އ
ނޑާ ކުރެވުނެވެ .މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެ ް
ރވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެ ް
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާ ަ
އވެ .މިގޮތުން މުސާރައާއި
ލގެ ވިހިވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގަ ެ
ޖން  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސި ް
ނިންމާފައިވަނީ ޫ 14
ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ބިދޭސީ ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ  250ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަދި ކޮއްތު  1000.00ރުފިޔާއަށް
ދިވެހި ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ

 4,500.00ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރަން

ނިންމުނެވެ .އަދި މަރާމާތުގެ ތެރެއިން ކުޑަދޮރުތައް

މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
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 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުވެހީގެ

މަރާމާތު

ކުރުމަށް

ކުރިން

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

ހަވާލު

ކުރެވިފައިހުރި

މަސައްކަތަށް

ފައިސާ

ދޫކުރުމާމެދު

ގޮތެއްނިންމުމާއި ،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި
ތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން.
ނ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ
މިކައުންސިލުން ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލު ވުމުގެކުރިން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުންވަ ީ
ސ
ށ ނިންމާފައެވެ .ނަމަވެ ް
ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ " އަތޮޅުވެހި " މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮ ް
އ  31މެއި  2011ގައި
ނންމުމަށްޓަކަ ި
މަސައްކަތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ދީފައިނުވުމާއެކު އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ި
އ
ނޑާ ކުރެވުނެވެ .މިކަމާއިގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެ ް
ރވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެ ް
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާ ަ
މ
ތން ނިން ި
ސއިންނެވެ .މިގޮ ު
ލގެ ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލް ާ
ނ މިކައުންސި ް
ނިންމާފައިވަނީ  14ޖޫން  2011ގައި ބޭއްވު ު
އހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ކުރެވުނު
ނިންމުމުގައި ،ކުރިން ކުރެވިފަ ި
ތ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި،
އ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ހުރި ޯ
ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަ ް
ނ ކަނޑައި އަގުދިނުމަށް
ކ ް
އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށްހުރި ކަންކަން ރަގަޅުކުރުވައި ،އަދި އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަން ަ
ޢލާން ކޮށްގެން މަސައްކަތް
ނިންމުނެވެ .އަދި މިއާއެކު އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އަލުން އި ު
ނވެ.
ނވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ނިންމު ެ
ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އިތުރަށް ބޭނު ް

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ފާސްކުރުން
މއްދާއާއި  99ވަނަ
ނނުގެ  96ވަނަ ާ
ގމާބެހޭ ޤާ ޫ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ށ 02
ކއުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަ ް
ނސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީބަޖެޓް ަ
މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ކައު ް
ޖޫން  2011ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .އަދި  14ޖޫން  2011ގައި
ބޭއްވުނު  20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ބަޖެޓްފާސްކުރެވުނެވެ .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުނީ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ޓ
ގތުގެމަތީން  2011ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެ ް
ގއި ބުނެފައިވާ ޮ
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  93ވަނަ މާއްދާ ަ
މ ެ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ
ޤނޫނު އަސާސީގެ  234ވަނަ
އެކުލަވާލުމުގެ ފުރުޞަތު މިކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ .މިބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ާ
މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ
ނ
ދގައި ބުނެފައިވާ ފަދައި ް
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން މިކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ،އަދި މިމާއް ާ
ކރެއްވިއިރު ހިމަނުއްވާފައިވާ
ޤގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސް ު
މިކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައް ީ
ތން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް ހިމަނައިގެންނެވެ.
ބަޖެޓާއި ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަ ު

ކައުންސިލުގެ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތު ރިޕޯރޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ
ރގެ ފުރަތަމަ 6މަސް ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ލިޔެ
ގޮތުގެމަތިން 2011ވަނަ އަހަ ު
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ށ
ކއުންސިލްގެ މަޝްވަރާއަ ް
ހ  10ޖުލައި 2011ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 04ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއަށް ަ
ނިންމުމަށްފަ ު
ޞލާޙްތައް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު
ފންނަ އި ް
ގންނަން ެ
ނށް ރިޕޯރޓަށް ެ
ލގެ މެމްބަރުން ަ
ކައުންސި ް

ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި

ހ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ
ނނަ އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަށްފަ ު
ދެވުނެވެ .ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޕޯރޓަށް ގެންނަން ފެ ް
ވަޑައިގެން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  04ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ރިޕޯރޓް ފާސްކޮށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
ވނެވެ.
މުއްދަތުގައި ރިޕޯރޓް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރީޓީއަށް ފޮނު ު

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިން ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި ،އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން
މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ލިބުމުގެ މަގު ތަނަވަސް
ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް

ކަނޑައަޅައި  24ޖުލައި 2011ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 24ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެވުނެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ށއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުން
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ސީދާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލުން ޒިންމާވާގޮތަށް ހިންގާ ފާމަސީތަކަ ާ
އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ށ .އަތޮޅުގައި ހިންގާ ފާމަސީތަކަށް ކްރެޑިޓަށް ބޭސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން
އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  01ފަރާތަކަށް ބޭސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިހާތަނަށް މި ސިޔާސަތުގެ
ދަށުން މިއަތޮޅު ގޮއިދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށާއި ،ޅައިމަގު އަވަރކެމިސްޓަށްދަނީ ބޭސް ދޫކުރަމުންނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
ފއިވާ ބައެއް ތަކެތި
ވ ހަލާކުވެ ަ
ނންކޮށް ބައު ެ
ރން ބޭ ު
އންސިލްތައް އިންތިޚާބުވުމުގެ ކު ި
 26ފެބުރުއަރީ 2011ގައި ކަ ު
ނީލަން ކިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނިލަޖީ
ގތުން
ލންކިއުމާއި ބެހޭ ޮ
ކ އެތަކެތި ނީ ަ
ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވުމާއެ ު
މިކައުންސިލްގެ

32ވަނަ

ޖަލްސާގައި

މަޝްވަރާކޮށް

ތަކެތި

ށ މިކައުންސިލުން  20ސެޕްޓެމްބަރ
ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަ ް
ރގައި
އދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
2011ގައި ނިންމާފައިވެއެވެަ .
ކުރިން

ށފައި
ބޭނުންކޮ ް

ރ
ހު ި

ބައެއް

ހަރުމުދަލުގެ

ރއިން
ތެ ެ

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ނެގި ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަނީ

ނ
ގން ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން މިކަމާއިބެހޭގޮތު ް
ލންކިއުމަށް ބޭނުންވެ ެ
 01އައުޓްބޯޑް އިންޖީނާއި 01 ،އިންޖީނު (ވޭނުގެ) ނީ ަ
މަޝްވަރާކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2

މެމްބަރުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ކޮމިޓީއެއް

ކއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މިކައުންސިލްގެ 39ވަނަ ޢާއްމު
ލވުމުގެ ދަށުން ތަކެތި ނީލަން ި
އެކުލަވާލައި ،އެކޮމިޓީގެ ބެއް ެ
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:
 -1ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު
 -2ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު އިބްރާހީމް
މ
ޖލީލު އިބްރާހީ ް
 -3ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ަ
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ކުރިން

ނަމުގައި

އަތޮޅުއޮފީހުގެ

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ތަންތަނާއި

އެންމެހާ

ތަކެއްޗާއި

ބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުން
ނ
މގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 :ގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ދލުވުމާއި ގުޅިގެން ކުރިން
ތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކަށް ބަ ަ
އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ކުރިން ހިނގަމުންއައި އޮފީސްތައް ،އަ ޮ
އ
ތނާ ި
ތން ަ
އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ަ
އ
ނގަ ި
މށް ޤާނޫ ު
ތަކެއްޗަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަންތަނާއި ތަކެތިކަ ަ
ގ
ކތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާތީ ،އެ ތަ ެ
ގސްޓް
ސލްގެ  29( 06/2011އޯ ަ
ދލުކުރުމަށް ކައުން ި
ނަމަށް ބަ ަ
ނ 29
 )2011ޤަރާރު ކައުންސިލްގެ 06ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއި ް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެ

އޯގަސްޓް 2011ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޤަވަޢިދުން ޙާޟިރުވެފައިނުވާ ދެކައުންސިލަރުންނާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ގޮތެއް ނިންމުން
މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

އތޮޅުކައުންސިލްގައި
ަ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ

މިލަންދޫ

ގ
ދާއިރާ ެ

ތަމްޞީލުކުރައްވާ

ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ބދުﷲ ޢާޠިފު ،ދިވެ ި
ލފާޟިލް ޢަ ް
އބްރާހީމާއި ،އަ ް
ފޟިލް ފިރާޤު ި
ދެކައުންސިލަރުންކަމުގައިވާ އަލް ާ
އތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މިލަދުންމަޑުލު ު
އންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި
ވޢިދުގައި ،ކަ ު
ހިންގުމާއިބެހޭ ޤަ ާ
ށ
ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކަ ް
ތަބާނުވުމުގެ

އތުރުން
ި

އންސިލްގެ
ކަ ު

ށ
ޖަލްސާތަކަ ް

އ
ތއާއި ،މަޤްބޫލު ޢުޒުރެ ް
ޙާޟިރުވުމަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ީ
ނ
ނެތި ވިދިވިދިގެ ް
ޖަލްސާއަށް
ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް

ދެކައުންސިލަރުން

ކރެވުނު ކައުންސިލްގެ 07
އެޖެންޑާ ު

ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ،
މެމްބަރުކަމުން

ވ
ދެންނެވިފައި ާ
ވަކިވެއްޖެކަމަށް

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާތިފު

ކަނަޑައަޅާ

މިކަން

ހ
ކަމާބެ ޭ

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

އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު" ގެ ކަންކަން ނިންމާނެ ގޮތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ތކަށް އަތޮޅުއޮފީހުން
ނން ަ
ށއި ،އެހެނިހެން ބައެއް ބޭ ު
މި ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުއޮފީހުން އަތޮޅުތެރެއަ ާ
ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ދަތުރުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންއައި
އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު" އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި އަދި މަރާމާތުވެސް ނުކުރެވި ފަޅުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން
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ވދިޔަ 3
ރމަށްވަނީ ޖެހިފައެވެ .އަދި ވޭތު ެ
ދޯނީގެ ގިނަ މަރާމާތުތަކެއް ކު ު
ގ ސަބަބުން
ނ ނުއެހެލާ ފަޅުގައި އޮތުމު ެ
ދ ި
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޯ
ދނީގެ އިންޖީނު މައްސަލަ
ވފައިވާތީ ،ދޯނި އެހެލުމަށާއިޯ ،
ދޯނީގެ ފެހިބޯ ެ
ތ
ވ ތަކެ ި
ޓކޮށް ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުން ާ
ޖެހިފައިވާތީ އިންޖީނު އިސްޓާ ު
ހިނގާނެ

ހޯދުމަށް

ދ
ޚަރަ ު

ބެލުމަށްފަހު

ށއި،
ކންކުރުމަ ާ
އެ ަ

ދޯނި

ދނެ ޚަރަދެއް ލަފާކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
ކންކަމަށް ާ
އެހެލުމަށްފަހު ދޯނީގެ ަ
ދމަށް މި ކައުންސިލްގެ 35ވަނަ
ފަރާތެއް އިޢްލާނުކޮށްގެން ހޯ ު

އަތޮޅުދޯނި ފަރުކޮޅު އެހެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  11އޮކްޓޯބަރ 2011ގައިވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.

އަތޮޅުލޯންޗް " މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ވ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް
ނ ނުކުރެ ި
ނޗް " މާމުލި" ބޭނު ް
ލ ް
ނންކުރަމުން އައި ޯ
ރމަށް ބޭ ު
އަތޮޅުއޮފީހުގައި ދަތުރުތައް ކު ު
އވާތީއާއި ،ލޯންޗުގައި ގިނަ
ނޖީނުގެ ބައެއް ތަކެތި ގެއްލިފަ ި
ބން އި ް
ވަންދެއް އެހެލާފައި ،އަޅާލުމެއް ނެތި ބޭއްވުމުގެ ސަބަ ު
ދ
ގނެ ޚަރަ ު
ބނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނ ާ
މތު ކުރުމަށް ޭ
ހފައެވެ .ވުމާއެކު ލޯންޗް މަރާ ާ
މަރާމާތުތަކެއް ވަނީ ކުރަންޖެ ި
ރމަށް މިކައުންސިލްގެ 35ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ބެލުމަށްފަހު އަވަހަށް މަރާމާތުކު ު
ށ ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދުތައް އަޅާ
ލފާކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކާއި އަލަ ް
އަދި ކުރިންވެސް މިކަމަށް ޚަރަދެއް ލަފާކުރެވިފައިވާތީ ،ކުރިން ަ
ނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ކައުންސިލް މި ޖަލްސާގައި
ލންޗްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާނުކޮށްގެ ް
ބެލުމަށްފަހު ޯ
ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން
އންމެހާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅާ މިކައުންސިލްގެ
ގމަށާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިން ު
20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރި 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ލިބުނު ވަގުތުގެ ކުޑަކަމާއި ،ޙާލަތުގެ ނުތަނަވަސްކަމުން
އ
ނވުމާއި ،ބާޒާރުގެ އަގުތަ ް
ކށް ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާ ބަޖެޓަކަށް ު
ގންޖެހޭ ބައެއް ޙަރަކާތްތަ ަ
ނ ހިން ަ
ކައުންސލުން ކޮންމެހެ ް
ފށުނުއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް
އވާ ބަޖެޓަކަށްވުމާއި ،އަހަރު ެ
ނބެއްދުން އައިސްފަ ި
ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ބަޖެޓް ފޫ ު
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓަށްވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވާފައިވާތީ ،އަލުން ބަޖެޓް ދިރާސާކޮށް
މށްފަހު،
ޝންގެ ޙާލަތަށް ބެލު ަ
ޚަރަދު އިތުރުކޮށް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތައް ދެނެގަނެ ،ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި ޤައުމުގެ އިންފްލޭ ަ
މިކައުންސިލްގެ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެންސް މިކައުންސިލްގެ 07ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން  30އޮކްޓޯބަރ
2011ގައި

ފާސްކުރެވުނެވެ.

މި

ބަޖެޓަކީ

ހމަ
ތ ަ
ތިލަފަ ް

ބަޖެޓަކަށް

ށޓަކައި
ހެދުމަ ް

ކައުންސިލްގެ

ރިޒާވުން

ށ
1,102,197.00ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް ރޭވިފައިވަނީ މުސްތަޤްބަލްގައި ކައުންސިލަ ް
އ
ޝނަރީއާއި އިކްއިޕްމެންޓްސް ހޯދުމަށާ ި
މ ކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެ ި
ގތްތައް ޤާއި ު
އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ޮ
ތމަށެވެ.
ކތި ގަ ު
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލް ތަ ެ
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ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި ،ފަރުނީޗަރ ނުލިބިވާތީ އެކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
މި

އިދާރާއިން

ކުރިއްސުރެ

ރައްޔިތުންނަށް

ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގެ

ދެމުންދިޔަ

ޚިދްމަތްތައް

ދިނުމަށާއި

ނގައިވާ
ޤާނޫ ު

ގޮތުގެމަތީން

މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ވަޞީލަތްތަކަކީ އަތޮޅު އޮފީހުގެ

އ
ނަމުގައިހުރި އެފަދަތަކެއްޗެވެ .މިގޮތުން ފަރުނީޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗާއި އިދާރީ މައްސަލަތައްހުރީ މިލަންދޫގަ ި
ނކުރި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ .މިތަކެތި ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަހަރުގެ ނިމުމަކަށް
އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް
ލ އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް
އައިއިރުވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިފައިނުވުމާއި ،ކައުންސި ް
އ
ދމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގަ ި
ށ ދޭންޖެހޭ ޚި ު
އން ރައްޔިތުންނަ ް
ބން އިދާރާ ި
ނޗަރު ނެތުމުގެ ސަބަ ު
ކުރާނެ މެރިޝަނަރީއާއި ،ފަރު ީ
އތޮޅުކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައި ހުރި
ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީަ ،
ފައިސާއިން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ 07ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން  30އޮކްޓޯބަރު 2011ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި
ނށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މެޝިނަރީއާއި ،ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިހާތަ ަ
ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިލަންދޫގައިހުރި
އސްނަގައިގެން ދެފަހަރެއްގެ
އމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ި
ށ ބަދަލުވާންޖެހޭ ތަކެތި ގެނަ ު
ށ ް
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަ ަ
ނވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މގެ ސަބަބުން މިކަންކުރެވިފައި ު
މިލަންދުއަށް ގޮސްގެންވެސް ޤައުމީ އިދާރާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބު ު

ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހަދައިދިނުމުގެ

ޚިދުމަތް

ފެށުމަށް

ކަލެކްޝަން

ސެންޓަރު

ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހަދައިދިނުމުގެ

ޚިދުމަތަކަކީ

ކައުންސިލްތައް

އުފެދުމުގެ

ކުރިން

އަތޮޅުއޮފީސްތަކުން ދެމުން އައި ޚިދުމަތެކެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލްތައް އުފެދި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު މި
ނންކުރަމުންދިޔަ
އފީހުގައި ބޭ ު
ރވެފައިވަނީ މި އަތޮޅު އަތަޅު ޮ
މ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަށް މެދުވެ ި
ޚިދުމަތްވަނީ ހުއްޓިފައެވެި .
ލިޔެކިއުންތައް އަދިވެސް ހުރީ ކައުންސިލާއި ޙަވާލުނުކޮށް މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައިކަމަށްވުމާއި ،ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ
ގ
ކން ފާހަ ަ
ނ ލިބިފައިނުވާތީ ަ
ކން އެއްބާރުލު ް
ލން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަ ު
ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މިކައުންސި ު
ވ
ހދުމުން ކަމަށް ބޭނުން ާ
ކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުން އެކި ފަހަރުމަތިން ކުރި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯ
ސޮފްޓެވެއާރ އާއި އެހެނިހެން އެހީތެރިކަންވެސް ދެއްވާނެކަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދޭ ޔުނިޓްގެ
ހދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދިއުމާއެކު އަދި
ކތި ޯ
އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ބޭނުންވާ ތަ ެ
ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަކެތި ލިބިފައިވާތީ ،މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކަލެކްޓިން ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން
ހ
ތން ނިންމާފައިވަނީ ދިވެ ި
މި ކައުންސިލް 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމާފައެވެ .މިގޮ ު
ދ މަސައްކަތުގައި ފުރަތަމަ
ށ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުން ާ
މ ް
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށު ަ
ޤާއިމުކުރާ ކަލެކްޓިން ސެންޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،މި ޚިދުމަތް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ފެށުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު ކަލްކްޓިން ސެންޓަރެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.
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މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
ތން ،މި ކައުންސިލުންނާއި
މއިބެހޭ ޤާނޫނު ބުނާގޮ ު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ
ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލުން ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓެއް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން ލާޒިމުކުރެއެވެ.
މިކަމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާނެ އަދި އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްވެސް ހޭދަވާނެކަމަކަށްވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު227- :
 01( CB/07/2011/1000ޑިސެމްބަރ  )2011ސިޓީން އޮޑިޓްކުރުމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއްގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެއޮފީހުގައި ދެންނެވުނެވެ.

ނަމަވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެއޮފީހުގެ 2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ބަޖެޓްގައި

ކައުންސިލްތައް އޮޑިޓްކުރުމަށް ފައިސާ ހިމެނުއްވާފައިވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން 2012ވަނަ އަހަރަށް އޮޑިޓަރ
ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފާސްކޮށްދެއްވި

ބަޖެޓްގައި

ކައުންސިލްތައް

އޮޑިޓްކުރުމުގެ

ޚަރަދު

ހަމަޖެއްސެވެން

ނެތަތީވެ،

ކައުންސިލްތަކުގެ 2011ވަނަ އަހަރުގެ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮށްދެވެން
އ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 26( 221-ME/2011/1084 :ޑިސެމްބަރ
ނެތްކަމަށް އަންގަވާފައިވާކަމުގަ ި
 )2011ފެކްސް މެސެޖުން އަންގަވާފައިވެއެވެ .ވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އޮޑިޓެއް އަދި މިހާތަނަށް
ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
މިކައުންސިލުން  26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި އަތޮޅު ހިންގުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި،
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ،އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ބޭސްފިހާރައާއި ،ލުއިލޯން ސްކީމާއި ،ސުނާމީ ރިކަވަރީ
ށޓަކައި އިދާރީ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު
ސްކީމް އަދި ކޮމްޕިޓަރ ސްކީމްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަ ް
އވާ އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
އެކަމަމަޑޭޝަން ބުލޮކްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ރިޕޯރޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
 2011އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ
ކަންކަން

ހުރިނެތްގޮތް

ގ
ބެލުމު ެ

ގޮތުން

40

އަށްވުރެ ގިނަ

ދަތުރު

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށަށްވަނީ

ކުރެވިފައެވެ.

މި

ލކުރުމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކަށް ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވި
ނސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަ ު
ދަތުރުތަކުގައިރަށްރަށުން ކައު ް
އެފަރާތްތަކުގެ އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން

ކށް އެފުރުޞަތު ދެވިފައިވާނެއެވެ.
ތތަ ަ
ބއްދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާ ް
މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ަ
ފއިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލް
 2011ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަން ގަސްތުކޮށް ަ
ތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭޕްރީލް 18އިން  28އަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ .މިދަތުރުތަކުގައި ކައުންސިލްގައި
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  08މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  06މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މިލަންދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވާ
ދެމެމްބަރުންމިކަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ރަށު
ޅ
ތންނާއި ،އަތޮ ު
ހރި ކަންކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮ ު
ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވެން ު
ތަރައްޤީއަށް މިއަހަރަށް އެކުލަވާލަން ގަސްތުކުރާ ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެއާއިބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުތައް އެއްކުރެވުނެވެ .އަދި
ބލައިވިލަރެސް ކުރެވުނެވެ.
ނގަނެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ަ
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްހުރި ދަތިތައް ދެ ެ
އ މިލަންދޫ ފިޔަވާ އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގަ ި
މލަންދުއަށް ކުރުމަކީ ރަށުގެ
ފދަދަތުރެއް ި
ސލުގެ ފަރާތުން އެ ަ
ދތުރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ އަތޮޅުކައުން ި
ކުރެވުނެވެ .މިލަންދުއަށް ަ
ތއެވެ .ނަމަވެސް މިލަންދޫ
މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް ރަށުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައި ވާ ީ
ގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިކަމާބެހޭ ޮ
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއެކު ަ
ދތުރު ކުރެވުނެވެ.
ނސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ަ
އ ް
ނ ނޮވެމްބަރ  28ށް މިކަ ު
 2011ސެޕްޓެމްބަރ ް 21
ރން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްތައް
މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި  6ކައުންސިލަ ު
ކރެވުނު ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން
އންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ލިޔުންތައް ބަލާ ފާހަގަ ު
ކބައިތޯ ބަލާރަށުކަ ު
ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ޮ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު
އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން ކުރަމުން ގެންދާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ މިހާރުގެ ޙާލަތާއި ،ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމާއި،
ވނެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައިހުރި
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެ ު
އސަސާތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ހުރި ނެތް ގޮތް ވެސް ބެލުނެވެ .މިގޮތުން
ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ މުޢަ ް
ހރި ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުވާ
ނތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ު
ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާއި ސްކޫލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަ ް
އވެ .އަދި މި ދަތުރުގައި އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ވެދެއްވޭނެ އެހީއަކީ ކޮބައިތޯ ބެލިފައިވާނެ ެ
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށްރަށުގައި ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ
ށޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މ ް
ލއިސަންސް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓެސްޓް ހެދު ަ
ތބެގެން ަ
ފަރާތްތަކަށް ރަށުގައި ި
ވރިކޮށް އެމަސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ.
އިދާރާގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުން ބައި ެ
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ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ،އިދާރީ ހިންގުމުގެ
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ވެބްސައިޓް އުފެއްދުން.
ހންގުމުގެ ފޭރާން
ކގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އިދާރީ ި
ޖހޭ ޚިދްމަތްތަ ު
ނނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތު ް
ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.
އންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވި
ތތަކާމެދު ކަ ު
މިގޮތުން އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮ ް
އޮނިގަނޑެއް
އަދާކުރަންޖެހޭ

އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ޒިންމާތައް

މިކަންކުރުމުގައި

އދާކުރުމަށް
ަ

އަމާޒެއްކަމަށް

ވީހާވެސް

ވނީ
ބަލާފައި ަ

ހކޮށްދޭ
މަގުފަ ި

ކައުންސިލުން

ގޮތަކަށް

އނިގަނޑު
ޮ

ބިނާކުރުމަށެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އޮނިގަނޑު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް
ހުށަހެޅުމުން ކުޑަބަދަލަކާއެކު ފާސްކޮށް ދެއްވާފައި ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިއިދާރާގެ
އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ.
ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް
މޝްވަރާގެ މަތީން އެފަދަ
ަ
ވއްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ
ނމު ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މު ަ
އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހި ް
އުޞޫލުތަކެއް ލިޔެވި  01ޖުލައި  2011އިން ފެށިގެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.
އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިކަންކުރުމުގައި
ނ މިކަންކުރުމަށް އިސްކަންދީފައި ވާނެއެވެ .މިކައުންސިލްގެ
ގ ް
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލުކަން ބޭނުންކޮށް ެ
ނ ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ
ވެބްސައިޓަކީ  www.shaviyani.gov.mvއެވެ .ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލު ް
ބގެން ދާނެއެވެ.
ތށް ކަންކަން ކުރުމުގެ އެހީތެރިކަން ލި ި
ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެންނަ ގޮ ަ

ކައުންސިލްއިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި ،ފަރުނީޗަރު ހޯދުން
ނޗަރާއި މެޝިނަރީޒް ހުރީ މިލަންދޫ ވިމެންސް
ކުރިން އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުންއައި ފަރު ީ
ނސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ މެރިޝަނަރީއާއި،
ސެންޓަރުގައިކަމަށްވާތީ ،ކައު ް
ފަރުނީޗަރު

ނެތުމުގެ

ބން
ސަބަ ު

އިދާރާއިން

ރައްޔިތުންނަށް

ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި

އ
ދަތިތަ ް

އ
ރނީޗަރާއި ،މެޝިނަރީ ހޯދަ ި
ގ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަ ު
ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ،ކައުންސިލް ެ
ތޅުކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު
ވނީ އަ ޮ
މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ .މިތަކެތި ހޯދިފައި ަ
އންސިލްގެ 07ވަނަ ކުއްލި
ސއިން އެ ތަކެތި ހޯދުމަށް މިކަ ު
އަތޮޅުއޮފީހުގެ އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައި ހުރި ފައި ާ
ޖަލްސާއިން  30އޮކްޓޯބަރު 2011ގައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ.
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މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

 3122ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރިވިއު މީޓިންގ
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުތާގެ ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައުންސިލްގެ
މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ހެނދުނު  8.45ން  9.00އަށް ރިވިއު މީޓިންގ ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް
ނންމުން
އން ސަމާލުކަންދީ ި
ނމުގައި ބޭއްވޭ މި ބައްދަލުވުމަކީ އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެ ި
ގ ަ
ބޭއްވެއެވެ .ރިވިއު މީޓިންގ ެ
ދރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
އަވަސް ކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އި ާ
ބއްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް
މ ަ
ހިއްސާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެި .
ނުނިންމާނެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު  8.15ން  9.15އަށް މެނޭޖްމަންޓް
މތު
މކީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫ ާ
މއް ބޭއްވޭނެއެވެ .މި ބައްދަލުވު ަ
މީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވު ެ
ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ރންނެވެ.
ވތަ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެ ި
ލ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނު ަ
ވމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސި ް
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ .ބައްދަލު ު
ހއިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ މަޝްވަރާ އެރުވޭނެއެވެ.
ސލަރުންނަށްވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ ަ
މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުން ި

ކައުންސިލަރުންގެ

ޤާބިލުކަން

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

އެކިދާއިރާތަކުން

ހިންގި

ޕްރޮގްރާމު

ތަކުގައި

ބައިވެރިކުރުވުން.
ނ
ބލުކަ ް
ތންނާއި ޤާ ި
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮ ު
ކއުންސިލް ތަކުގެ މެންބަރުން
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ގިނަޕްރޮގްރާމް ތަކެއްގައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށު ަ
ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް އިން މާލެ އަތޮޅު ބަނޑޮސްރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުންއަންނަ
ނޓް
ޕމެންޓްމެނޭޖްމަ ް
ދެހަތުފާގެ،ސެޓްފިކެޓްއިންޑިވެލޮ ް

ކޯސްހުގައި

ށ
މިހާތަނަ ް

ހިންގި

ތކަށް
ކޯސް ަ

މިކައުންސިލްގެ

ނ
ތި ް

ކައުންސިލަރުންނާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުން  5ކައުންސިލަރުން ބައިވެރި ކުރުވިފައި ވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ
އެކިދާއިރާތަކުން ކައުންސިލަރުންނާއި ،ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިރުކުރުމަށް ލިބިފައިވާ
ވނެއެވެ.
ނން ހިފާފައި ާ
ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭ ު
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ބ
ލ ހިސާ ު
ސލުގެ މާ ީ
 ހަވަނަ ބައި :ކައުން ި
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
ވނީ މައިގަނޑު ދެ ގޮތަކުންނެވެ .އެއީ-:
ފާއިތުވި  2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައި ަ
ޖޓް
 .1ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދިން ބަ ެ
 .2ކައުންސިލުން ކުރާ ވިޔަފާރިއާއި ،ހިންގާ އެކި އެކި ލޯން ޕްރޮގްރާމުންނާއި އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށްދީގެން
ފާއިތުވި  2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ލަފާކުރި  7,924,595.15ރ .ތެރެއިން
ކރެވެނީ 7,724,348.00ރ.
ލފާ ު
ބނެކަމަށް ަ
ލބިފައިވަނީ 515651593.53ރ .އެވެ 2012 .ވަނައަހަރު ލި ޭ
އިދާރީހިންގުމަށް ި
އެވެ.
2011ވަނަ

އަދި

އަހަރު

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުން

ނސިލްތަކުން
ކައު ް

ހިންގާ

ގ
ތަރައްޤީ ެ

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ކަނޑައެޅިބަޖެޓްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ411131408.69ރ .ގެ ތެރެއިން އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް
ގނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި
ނވެއެވެ .އަދި އެފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ ު
ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައެއް ު
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
ފާއިތުވި  2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރި ވިޔަފާރިއަށާއި ހިންގި އެކި އެކި ލޯން ޕްރޮގްރާމުންނާއި،
ނ
ބފައިވަނީ  8201616.79ރ .އެވެ .ނަމަވެސް  2012ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަ ް
އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށްދީގެން ލި ި
ނ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ރާވާފައިވާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުންނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ފދައިން ކައުންސިލުން ކުއްޔައްދޫކޮށްފައިވާ ބިމާއި ،ފަޅާއި،
ކށަފައިވާ ަ
ދގެ (ވ)ގައި ބަޔާން ޮ
( )7/2010ގެ 78ވަނަ މާއް ާ
މށްލަފާކުރެވެއެވެ.
ފަރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ކުލީގެގޮތުގައި  119441968.71ރ .ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބޭނެކަ ަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 111921893.00ރ.
ބަޖެޓް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ

 5741913.17ރ .އެވެ .ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ބޮޑުބައެއް ޚަރަދު

ނުކުރެވިވާ ސަބަބު މިބަޔާނުގެ 7ވަނަ މާއްދާގެ ފުރަތަމަ ޕެރެގްރާފްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ނސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް  119131052.00ރ .ޚަރަދު
އަދި  2012ވަނަ އަހަރުކައު ް
ވާނެކަމަށް

އވެ.
ލަފާކުރެވިފައިވާނެ ެ

މިއަހަރުވެސް

މިހާބޮޑު

ޢަދަދެއް

ޚަރަދުކުރުމަށް

ރކޮޅުދޯންޏަކީކައުންސިލަށްބޮޑު
ލންޗާއި،ފަ ު
ރތަކެތީގެތެރެއިންމާމުލި ޯ
ށ،އަތޮޅުކައުންސިލުގެނަމުގައިހު ި

ކަނޑައަޅާފައި

މިވަނީ

އާމްދަނީއެއް

ލިބޭނެ

ޔއި2012 ،ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ
ދެވަޞީލަތަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގަ ާ
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އ
ޚަރަދު ހިމެނިފައިވާތީއެވެ .އަދި 2012ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ހެދޭނެ ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތަކެ ް
ހދުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތައްވެސް ހިމެނިފައިވާތީއެވެ.
ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޯ
2011ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާފައިވަނީ

511661786.40ރ .އެވެ2012 .ވަނަ އަހަރު

ހިނގާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ 716821096.00ރ .އެވެ .މީގެ ތެރެއިން 5,829,348.00ރ .އަކީ މުއައްޒަފުންގެ
މުސާރައަށް ޚަރަދުވާނެ ފައިސާއެވެ.

އަތޮޅުތަރައްޤީޕްރޮޤްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް
މި ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނު ޕްރޮގުރާމަކާއި ،ކްރެޑިޓް ސްކީމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދައިދިނުމަށް
މދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމުތަކުން
ތން ި
މން ގެންދެވެއެވެ .އެގޮ ު
ހިންގި ޕްރޮގްރާމަކާއި ،އަދި ލުއިލޯނު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަ ު
ކައުންސިލުން ޙަވާލުވިއިރު 319201328.78ރ .ލިބިފައި ވެއެވެ .އަދި އެޕްރޮގްރާމްތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ކުރިއަށް
ސ ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން 2011ވަނަ އަހަރު6231940.83ރ .ވަނީ
ލބިވާ ފައި ާ
ގެންދިއުމަށްޓަކައިނު ި
ބާކީ ނުލިބިވާ

ލިބިފައެވެ .އަދި

ނ އަހަރުތެރޭގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރަންޖެހޭކަން
213051513.44ރ .ހޯދުމަށް 2012ވަ ަ

ށ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 9491054.61ރ.ލިބޭނެކަމަ ް
ލަފާކުރެވެއެވެ.
އހަރުގެ ނިޔަލަށް
މިޕްރޮގްރާމްގެ ކުރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަށް ށ .މިލަންދޫގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ 2011ވަނަ ަ
ސާފް އޮޑިޓެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ
ފނަފަތި ފާމަސީއަކީ ކައުންސިލް އުފެދުމާ ހިސާބަށްޒިންމާ
ށ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ު
ފރިހަމަ ޒިންމާއަދާނުކޮށް ،މި ޕްރޮގްރާމަށް އިޙްމާލްވެފައިވާތީ ،ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ ޢަދަދު
އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ު
ވފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށްވަނީ
ބތް ެ
އކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނިސް ަ
ނޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި ،އަދި ހަމަ ެ
ލބެ ް
މަދުވެ ،ގިނަފަރާތްތަކަކުން ި
ވެފައެވެ .ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ އަގުނުހިމަނާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ލިބިފައިވަނީ 110451798.72
ނޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރ.އެވެ.މީގެ އިތުރުން  3351466.33ރ .އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެ ް
ފރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަގޮތަކަށް ބޭސް
އެހެންކަމުން ފައިސާލިބެންޖެހޭ ަ
ފހާރަތަކަށް ބޭސް ދޫކުރުމަށް
ނތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު ސިޔާސަތުގެދަށުން ރަށްރަށުގެ ބޭސް ި
ލިބޭނެ އި ް
ވާންޖެހޭ

ތައްޔާރީތައްވެ،

2011ވަނަ

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށްދެރަށެއްގެ

ބޭސްފިހާރަޔަކާއިއެކު

އެގްރިމެންޓްހެދި

އވެ .އަދި ބޭހުގެ ސްޓޮކް އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭސްއެތެރެކުރާ މައިގަނޑު 3
އެފަރާތްތަކަށްބޭސްދޫކުރެވިފައިވެ ެ
ބނެ
އފަރާތްތަކުން ބޭސް ލި ޭ
ފމަސީ ،އެސްޓީ.އޯ އަދި އޭޑީކޭއާއި އެކު އެއްބަސްވުން ހެދި ެ
ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޑައިލް ާ
އިންތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ.
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭސްފިހާރައިގެ ވިޔަފާރިން

111581324.68ރ .ވަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް

ބންޖެހޭފައިސާ އާއި
ޔލަށް ލި ެ
ހރައިގެ ދައުރު އަތޮޅުތެރޭގައި ފުޅާކޮށް 2011ވަނަ އަހަރުގެ ނި ަ
ޖަމާކުރެވިފައެވެ .އަދި ބޭސްފި ާ
ނކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
އެކު 2012ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 117141739.52ރ .ލިބޭ ެ
ޖނުއަރީ  2012ގެ ނިޔަލަށް
ދގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ ެ 31
ލން ޫ
މިވިޔަފާރީގެވެސް ކުރީގެ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތަށް ށ .މި ަ
ސާފު އޮޑިޓެއް ހެދުމަށް ފަހު މިބަޔާނުގެ ނަމްބަރ  9ގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އިރުޝާދު ދެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި އިމާރާތްތައް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހުރީ އަތޮޅުވެހި އިމާރާތާއި ،މިލައުތުރުކީސާ (ބެންކް
ރ
ނ ފެސިލިޓީގެގޮތުގައި ހު ި
ގމުގެ އިމާރާތާއި ،އެކަމަޑޭޝަ ް
ފތި ފާމަސީއާއި ،އިދާރީ ހިން ު
އ ފުނަ ަ
ހިންގާ އިމާރާތް) އާ ި
ތަންތަނެވެ.
ވނަ އަހަރު މަރާމާތުގެ ނަމުގައި 98,556.00ރ .ޚަރަދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މަރާމާތުކުރަމުން
އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ަ 2010
ތ ނިންމިކަމަށް ކަނޑައަޅާ
ދިޔައިރު މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަގޮތް ސްޕަވައިޒްކުރިފަރާތުން ބަލަންވާވަރަށް ނުބަލާ މަސައްކަ ް
ޙަވާލުވެފައިވާތީ،

އިމާރާތާއި

ޙާލަތެއްގައެވެ.ނަތީޖާއެއްގެ

ޚަރަދުކުރެވުނު

ގޮތުން

މިއިމާރާތް

ފައިސާ
އާމްދަނީ

ބޭކާރުވެ،

އިމާރާތްވަނީ

ލިބޭތަނަކަށް

މަރާމާތު

އ
ދލުކުރުމަށްޓަކަ ި
ބަ ަ

ނުކުރާތަނެކޭ
2011ވަނަ

އެއްފަދަ
އަހަރުވެސް

1111831.75ރ .ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.
2012ވަނަ

އަހަރު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ފެސިލިޓީގޮތުގައި

ހުރި

ނގެ
ތަންތަ ު

އާންމު

މަރާމާތުތަކަށް

100,000.00ރ .ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ބެންކް އޮފްމޯލްޑިވްސް އާއި ށ.އަތޮޅު އޮފީހާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ދ
ލއުތުރު ކީސާ) މަހެއްގެ މައްޗަށް  6500.00ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކުލި ލިބެމުންއާދެއެވެ .އަ ި
ތށް (މި ަ
ބެންކް ހިންގާ އިމާރާ ަ
ލބުނު ފައިސާއާއި އެކު  2011ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ
ކޓަރިތަށް ކުއްޔަށްދީގެން ި
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައިހުރި ޮ
ޖމާކުރެވިފައެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި އަތޮޅުވެހި
ގޮތުގައި 84,150.00ރުފިޔާ ވަނީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ަ
ށ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ .މިއީ
ކުއްޔައްދޭންފެށޭވަރުވެފައިވުމާއި އެކު 2012ގެ ނިޔަލަށް 242,000.00ރ .ލިބޭނެ ކަމަ ް
 65.23%އިތުރުވުމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައިހުރި އުޅަނދުފަހަރާއި ވެހިކަލްތައް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނު އިރު ށ،އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން މާމުލި ލޯންޗާއި ،ފަރުކޮޅު
އ އެކު އެތަކެތިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް 2011ވަނަ އަހަރު
ދޯންޏަކީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ދެ ވަޞީލަތަށް ވުމާ ި
ކައުންސިލުން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއްކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ .ނަމަވެސް އެތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކައުންސިލްގެ ނަމަށް
ކއި އެކު ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކުރެވުން ލަސްވުމާއި ގުޅިގެން
ބަދަލުކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަ ާ
މިތަކެތި މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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2012ވަނަ

ނަމަވެސް

އަހަރުގެ

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

އ1,025,000.00ރ.ދެ
ބަޖެޓްގަ ި

އުޅަނދުގެމަރާމާތައް

ޚަރަދު

ވާނެކަމަށް

އަންދާޒާ

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މަރާތުކޮށް ނިމުމުން ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތީން ކުއްޔައްދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ 2012
އވެ.
ބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެ ެ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 210,000.00ރ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި ޭ
ދވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ދަށުން އެތަކެއްޗަކީ
ޤާނޫނު ނަންބަރ ި ( 2010/7
ކައުންސިލްގެ މިލްކެއްކަމުގައި ބަޔާންވެފައިއޮތުމާއި އެކު 2011ވަނަ އަހަރުތެރޭގައި ކައުސިލަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެނުންތަކާއި
ރވިފައެވެ.
އެކުވެސް އެތަކެތި ކައުންސިލުގެ ނަމަށްވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލުކު ެ

ކައުންސިލުންނަގާ ފީ އާއި ކުލި
ނބަރ  ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 78ވަނަ
ޤާނޫނު ނަ ް
ވ ފައިސާ ހޯދުމަށް ފީ ނުވަތަ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު
މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުން ާ
ގ ދަށުން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ
ގ ބެލުމު ެ
ހތަނަށް ކައުންސިލު ެ
މ ާ
ށ ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާއިއެކުި ،
ގންވާ ކަމަ ް
ކައުންސިލަށް ލިބި ެ
ކލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް
ވތަ ު
ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ އަށްވާ 79,200.00ރ 2012 .ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާބަޖެޓްގައި ފީ ،ނު ަ
އަންދާޒާކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް
ތންގެ މާލިއްޔަތުން
ބލުމުގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔި ު
ނ އިރު ށ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ެ
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދު ު
ހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކާއި ،އެންމެހާ ލިޔެކިއުންތައް ށ.މިލަންދޫގައި
ތތަކާއި އެކު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް
ށ ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރާ ް
ހިފެހެއްޓިފައިވާތީ ،އެ ޕްރޮގްރާމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަ ް
(ލޯން ރިޝެޑިއުލް އެއްބަސްވުމެއް) މިހާރުވަނީ ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް
ކުރިން މިދެންނެވި ހުރަސްތައް ހުރުމާއި އެކު ،ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން އިތުރު 5
މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާ ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރާގޮތެއްގެ މަތިން އާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ތރައްޤީއާއި ބެހޭ ޕްލޭނެއް
މށްޓަކައި ަ
ރޞަތުތައް ދެނެގަތު ަ
އަދި2012ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހުރި ފު ު
އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެހީ
ގ 82
ގ ޤާނޫނު) ެ
ނންބަރ  ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ޤާނޫނު ަ
އންސިލްތަކުން ތަރައްޤީއަށް
ނ ދޭ ޚިދުމަތްތައްދިނުމަށާއި ،ކަ ު
ލތައްކު ް
ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށާއި ،ކައުންސި ް
ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދައުލުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނުއްވާ ބަޖެޓް ފާސްވުމުން އެބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް
ކމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވީނަމަވެސް2011 ،ވަނަ އަހަރުގެ
ޖހޭނެ ަ
އ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ެ
އެފައިސާ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގަ ި
ރައްޔިތުންގެ

މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި

ގމަށް
ތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިން ެ
ށ.އަތޮޅު ަ

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ

411131408.69ރުފިޔާއިން އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.
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މިކަންމިހެން

އޮތުމާއި

އެކު،

މިހިނގާ

މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް

2012ވަނަ

މަޖްލީހުން

ހރުވެސްރައްޔިތުންގެ
އަ ަ

ފާސްކުރެއްވި

ބަޖެޓުން

ގރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  300މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 2012ވަނަ އަހަރަށް
ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޕްރޮ ް
ކައުންސިލުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ބަޖެޓްގައި

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ހިމަނާފައިވާ

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ،

3,563,213.00ރ.

ދޒާކޮށްފައެއް ނުވާނެއެވެ.
ޖޓްގައި އަން ާ
ލިބޭނެކަމަށް މި ބަ ެ

ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި
2011ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެތެވެ.ފާއިތުވި
2011ވަނައަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި
ފލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނޯންނާނެކަން އު ަ
އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު 2012ވަނަ އަހަރު ވެސް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ .އެއީ
ކައުންސިލް އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވަޞީލަތްތައްމިކައުންސިލާއިސަރުކާރުން ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.

ޤުދުރަތީ ކާރިސާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޚަރަދު
ނ
ޤނޫނު)ގެ 97ވަ ަ
ދވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ނންބަރ ި ( 2010/7
ޤާނޫނު ަ
އޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގައި
ވ ޤުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ކަނޑަ ަ
މާއްދާގެ(ވ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް

މި

ޤާނޫނުގެ

82ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކައުންސިލްތަކުން

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެހީ ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓްގައި މިކަމަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް
2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިފައި ނުވިނަމަވެސް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ކައުންސިލުންހިންގަމުންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،ވިޔަފާރިއަށް

1018371398.26ރ .ވަނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް

ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ އަހަރު 5,000,000.00ރ .ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި
އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށްޓަކައި 2012ވަ ަ
ވނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ.
ބެހެއްޓުމަށް ަ
ހގެ ފައިސާ އިން
ނނާއި ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެ ީ
ލން ހިންގާއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކު ް
2012ވަނަ އަހަރު ކައުންސި ު
ކައުންސިލްގެ

ރެވެނިއުއަށް1019111566.98ރ.ޖަމާކުރެވޭނެ

ކަމަށް

ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އެއީ

2011ވަނަ

އަހަރު

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި އަޅާބަލާއިރު 0.69%ކުރި އެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނިންމުން
2012ވަނަ އަހަރަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނ ( )7/2010ގެ 98ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލަށް ލިބޭނެ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ނތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ.
އާމްދަނީއަށް ބަލައިގެ ް
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 8ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ ،އަދިހަމަ އެޤާނޫނުގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި
މޒުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށްއަ ާ
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ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
 2011ވަނަ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

އަހަރުގެ ޖުމަލަ
ޚަރަދު
5,166,786.40

ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2011ގެ ފުރަތަމަ

 2011ގެ ލިބުނު

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓް

1,988,157.22

5,484,663.53

އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދޭ ހަރުމުދާ

80,930.00

80,930.00

ކައުންސިލުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް

493,983.17

820,616.79

ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

5,741,699.57

1,988,157.22

6,386,210.32

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
3,727,813.01

1,539,118.25

3,728.509.01

185,849.36

79,023.897

185,849.66

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

210
213

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

ޖުމްލަ:

196,585.88

17,670.00

364,527.85

5,166,786.40

1.988,157.22

5,484,663.53

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގި
ޕްރޮގްރާމްތައް
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

80,930.00

80,930.00

ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު

493,983.17

820,616.79

574,913.17

901,546.79

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

212

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

2,797,754.97

1,166,650.54

2,798,450.97

930,058.04

372,467.71

930,058.04

3,727,813.01

1,539,118.25

3,728,509.01
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ރިޕޯޓް ނިންމުން
ޞލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2011ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް ީ
ދއްވިކަމަށްޓަކައި ﷲ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކަރަމެވެ .އަދި ރިޕޯރޓް ލިޔުމުގައި
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ެ
ވ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި
ބނުން ާ
ގން ޭ
ދ ކައުންސިލުން ހިން ަ
ތތައް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަ ި
އެހީތެރިވެ ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާ ް
މށާއި އަތޮޅަށް ހެޔޮގޮތްތައް
ފރާތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ .މި ލޮބުވެތި ޤައު ަ
އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެހާ ަ
ހޯދުމަށް

އަޅުގަނޑުމެން

ކުރަމުންގެންދާ

މަސައްކަތުގައި

ﷲ

ޙާޟްރަތުން

ކތްލައްވާ
ބަރަ ާ

ހެޔޮ

ތަޢުފީޤު

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .އާމީން

_______________
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