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 ފިހުރިސްތު    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 
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 ފު ތަޢާރަ 

ގެ   2010/7ނަންަބރު ވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު ރިޕޯޓަކީ ދިމި 

ވަނަ 2012 ލު އުތުުރބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލުންލިޔެޭވ މިލަދުންމަޑުގޮތުގެމަީތން  ކޮށްފައިވާ( ގައި ަބޔާންހވަނަ މާއްދާގެ )109

 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީމަސް ދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ހަރުއަ

ންގުން ންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައިމަސް  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރ2012ުލޫާމތު ިހމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުްނ ގޮތުގެ މަޢުހަމަޖެހިފައިވާ

ގޮތުން ކުރެވުނު  ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންަތކާއި، މާލީތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 ހިމެިނފައިވާނެއެވެ. ވެސްލޫމާތުކަންކަމުގެ މަޢު

 ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު 

ގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު

 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި  މާއި،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީރަްށރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުަތއްގިނައަތޮޅަކަށް ހެދު

މާލީތަނަވަސްކަމާިއ ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް މެވެ. އަދި ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމަށްލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެްއބިނާކުރު 

ތަނަވަސްކޮށް  އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށް  މާއި،މަގުހުޅުވިފައިވާއަތޮޅަކަށްހެދު

 މެވެ.ށްވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާިބލުަކން އިތުރުކުރުމަ މުގެ އިތުރުން ދިނު
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 
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هللا ޔާރުކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ުހސްޠާހިރުވަންތަ ޚިމަގު މަތިވެރި އާއި ތަމައްދުންގެތަރައްޤީ
އެކަލާންގެ މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް ޙައްޤުތެދުމަގައިގެން ފޮނުއްވެވި އުއްމަތުގެ ކީރިތިސާހިބާ  ،ތަބާރަކަވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކޮށް

 ދު ރަސޫލާއަށާއި އެމާތްނަބިއްޔާގެ މޫރިތި ޞަޙާބީންނަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުންއެދި  ދުޢާކުރަމެވެ.މަމުޙައް
ގެ   2010/7ން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ަނންަބރު  މިރިޕޯރޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު

ފުރަތަމަ ވަނައަހަރުގެ  2012ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެގޮތުން   109
 ޕޯރޓެކެވެ. މަސްދުވަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާ އެކުލަވާލެވޭ ރ6ި

ވަނައަހަރު ފެށުނުއިރުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް 2012ވަނައަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2011ނިމިދިޔަ 
ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކަށް ހެދީ އެގޮންޖެހުންތައް ހުރަސްކޮށް  ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހުންތަކެއް ންޖެގިނަގޮ

ަތރައްޤީގެ އާއުސްމިންތަކެއް އްޤީގެ ދުވެލި އޭގެމެކުހަްށޖައި ދަތުރަށް ފެށުމަށެވެ. ރަކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ އަތޮުޅތަ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މިކައުންސިލްވަނީ  6ގެ ވާގިފުޅާއެކު މިވޭތުވެދިޔަ هللاޙާޞިލްކުރުމުގެ ފޮނިއުއްމީދާ އެކުގައެވެ. 

 ގިނަކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފަެއވެ. 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ނޫނުްނ ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ގިނަޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާ

ރަށް މިކައުންސިލުން  ޕްލޭންކުރިނަމަވެސް މިއިންއެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަޖެޓްލިބިފަނުވާކަން ހިތާމަޔާއެުކ ވަނަ އަހ2012ަ
ންގެ ލާބަައށްޓަކަިއ މިކައުންސިލުންފެށި ަދތުރު އާިއ ރައްޔިތުން ޮއތްނަމަވެސް އަތޮޅުތަރައްޤީފާހަގަކުރަމެވެ. ކަންމިހެ

ަކއި ދެވަނަވިސްނުމަކަށް ކައުންިސލަށް ދާންޖެުހނެވެ. އެގޮުތން އަޮތޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އޭގެމަންޒިލަށް  ގެްނދިއުމަށްޓަ
އިފަސޭހަ ލިބިދޭން ފެށުނުކަީމ ބޮޑުހޭހަދައެއް ކޮށް މިޕްރޮގްރާމްތައް ފެށި  އެއިން އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ނަފާވެރިކަމާއި ލު

މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއްމެއެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފަވަނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ 
 މެންބަރުންނާއި  މުވައްޒަފުންގެ އަގުނުކުރެވޭ މަސައްކަތުންކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްަލމެވެ. 

ނޑުގެ  ނޑުމެން ފެށިދަުތރު އޭގެ ފުރިހަމަ ދުވެލީގައި އޮެވ ކާމިޔާބުކަމާއެކު އަޅުގަ އުއްމީދަކީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުގަ
هللا ނިންމާލުމުގެ މަގުަތނަސްވެގެން ދިއުމެވެ. ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަްށޓައި  ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި 

 ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ.
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

 C އުތުރުން ތިން ވަނަ ައތޮޅެވެ. އަތޮޅަށްދެވިފައިވާއިނގިޭރސި އަކުރަކީ ޑުލުއުތުރުބުރި ނުަވތަ ށ. އަތޮޅަކީމިލަދުންމަ
 50މޭލެވެ. މި އަތޮޅުގައިވާ  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ .ދަރަޖައެވެ  6ދަރަޖަ އުތުރުން  73ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން  އެވެ. އަތޮޅުގެ

ރަށުގައެވެ. އެއީ،  14ރަށުގެތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި ނޫމަރާއާއިގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި  ކަ

އިމަގާއި ކޮމަންޑުއާއި ފޯކައިދޫއާއި ނަރުދޫއާއިމަރޮށްޓާއި ޅަ
މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ އަދި މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި 

ރަށަކީފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއިމާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ 
  .މޭލެވެ 123ދުރުމިނަކީ 
 ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެޖޫންމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގ2012ެ 
ންޑްރީ ސެކައަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  8493އަންހެނުްނނާއި،  8080އެވެ. އެއީ،  16573އާބާދީއަކީ 

ނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި، ކޮމަންޑޫގައިހުންނަ އަތޮޅު ތަޢްލީމީ  ތަޢްލީމް ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ ކަ
 ށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމު ކުރެވި ންޑްރީ ތަޢްލީމު ދެވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަމަރުކަޒުން ހަޔަރ ސެކަ

ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިުދމަތް ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު 
  .ހޮސްޕިޓަލެވެ

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

ޅުގެ ހަތަރު ގިނަޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފަުތރުވެރިކަންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮ
މީގެ އިތުރުން މަޑިދޫއާއި . .ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ވަނގަރާއި ދޮޅިޔަދޫއާއި ގާކޮށެންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ 

ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫއާއި  ރިނބުދޫއާއި ކުރެއްދޫއާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ
ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އެރިޔަދޫގައިއެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށް މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް  .ގެން ހުއިފިލަ

  .ވަނީަތރައްޤީކޮށްފައެވެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި
 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ ޅ. ެގ ދަށުން ލޯަކލް  61ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ާލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގެ 
ނޑައަޅާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ށ. ައތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ތޮޅުގެ އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީދާއިރާ ހިންގުމަށް،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޗާޓުގައި ށ. އަ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.ސަރަހައްދު   ކަމަށް ކަ
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 ަލިބުުނ ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި ދެވަނ 

 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ 

 ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް ލުއި  -މަދަދު 

ޔިތުންަނށް ދޫކޮށްފައިާވ އްދަށުން އަތޮޅުގެ ރަގެސްކީމްގެ  ލުއިލޯނު ސްކީމާއި، ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ 
މިކައުްނސިލް އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި  ުނތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެތރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލޯ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެލޯނަށް 

ގެ ހަމަވެފައެވެ. ވުމާއެުކ މިކައުންސިލުން އަތޮޅު ވަނީޙަވާލުވިއިރު ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު ދައްަކންޖެހޭ ުމއްދަތު
ހިންގުން ޙަވާލުވުމާއިއެކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯނު ނަާގފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ 
ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުޮކށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތުން މިހާރު ގިަނ ފަާރތްތަކަކުން ޤަވާިޢދުން ޯލނުފައިސާ ދައްކަމުންދާކަން ާފހަގަ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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ކޮށް ދެއްކުމަށް ރިޝެޑިއުލްނަގާފަިއވާ ފަރާތްތަކުްނ ލޯނު ދެއްުކމަށް އިތުރު މުއްދަތުީދ ލޯނު ލޯނު އަދި  ކުރަމެވެ.
 ރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.ކުއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކައުންސިލާއި، ލޯނު ނަގާފައިާވ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު މިހާރުދަނީ މި

ވަނަ 2012ގެ ތެެރއިން ތަކުން ޯލަނށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާލުއިލޯނު ސްކީމްގެ ދަުށން ލޯުނ ނަގާފައިވާ ފަރާތް  
)އެއްލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތޭރަރުފިޔާ/ ރުފިޔާ 190,313.56މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ގައި މިކައުންސިލުން އަތޮޅު ހިންގުމާއި 26ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2011 ފަންސާސްހަލާރި( ލިބިފައިވެއެވެ.
ރުފިޔާ )ތިންމިލިޔަން 3,679,401.18ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގ2012ެޙަވާލުވުމަށްފަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 

 އިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާަހގަ ކުރަމެވެ. ލިބިފަ ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ހަަތރުސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ/ އަށާރަލާރި(
 

އެޓޮލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރ ހިންގުނު ގުޅިގެން ޕީ އާއި.ޑީ.ޔޫ އެން ،މަކީ، ށ. އަތޮޅު ކޮމިޓީއާއިސްކީލުއިލޯނު  އަތޮޅު
އާއި، ދިވެހި ރުފިޔާ( )އެއްމިލިޔަން  ފިޔާރ1,000,000.00ުޕްރޮގްރާމުން ލިުބނު  ެވލޮޕްމަންޓް ލައިވްލިހުޑްޑިސަސްޓެއިނަބްލް 

 1,000,000.00)އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ(އާއި،ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާިލއްޔަތުންރުފިޔާ 1,000,000.00ދެއްވި ސަރުކާރުން
ވަނަ  2000)ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ(ގެ ކެޕިޓަލްއަކުން ރުފިޔާ 3,000,000.00)އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ( އާއި ޖުމްލަ: ރުފިޔާ

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށާިއ،  އަހަރު ފެށި ސްކީމެކެވެ.
ނޑުވެރިކަމާއި އަދި މިނޫނަސް ޢާއްމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި  ،މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،ދަ

ވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި ދޫކުރެވުނު ފައިސާއިން އަތޮޅަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވެއެ
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، 

ޙަތާިއ ގުޅޭކަންކަމަށާއި، އަދިވެސް ޑަކްޓަރީބޭސް ރަށްރަށުން ލިޭބޭނގޮތް ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އަްނހެުނންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއް
މިނޫން އެކިއެކި ޢިޖުތިމާޢީ ޚިުދމަތްތަކަށް ލޯނުެގ ގޮތުގައި އެީހދެވި ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު 

 އެހީތެރިކަމެއް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
އި ގުޅިގެން އަތޮޅުން ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލުއިލޯނު ސްކީމަކީ ސުނާމީއާ

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ލުއިލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮްށ 
 އިވާ ސްކީމެކެވެ.އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭގޮަތްށ އެކުލަވާލެވިފަ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަކީ އަތޮޅުގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި، އެހެނިހެްނ ފަރާތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮަލޖީއަށް އަހުލުވެިރ 
ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެކުލަވާލާ ހިންގަން ފެށި 2007ކުރުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެްނ 

 ސްކީމެކެވެ.
 

 ބޭސްފިހާރައިގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ބޭސް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން  ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު 

މިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ެއއްވަސީލަތްކަމަށްވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ހިންުގން ހަރުދަނާކުރުމަށް 
ގަޅުނަފާވެރިކަމެއް ނތެރޭގައި އެކަށީގެްނވާ ރަމަސްދުވަހުގ6ެރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފ2012ުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުްނ 

ރުފިޔާ )އަށްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ/  803,132.49 ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި . މިގޮތުންލިބިފައިވެއެވެ
މީގެއިތުރުން ފާމަސީން ކުރިން ކްރެޑިޓަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ ފައިސާ  ސާޅީސްނުވަލާރި( ލިބިފައިވެއެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ 
ޚިދުމަތުގެ  އާއި މަދަނައިގެހޯދިފައިވެއެވެ. ހަމަ މިޔާއެކު އާސަންދަ

ގެ ފައިސާ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއް
ޖޫންގެ ނިޔަލަްށ  2012މިގޮތުން  ނުލިބިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރުފިޔާ  58.22،095ބޭހަށް މަދަނައިގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ 
އާއި )ބާވީސްހާސް ނުވަދިހަފަސްރުިފޔާ ފަންސާސް އަށްލާރި( 

 ސާޅީސްހާސް ހަސަތޭކަހަތްދިހަރުފިޔާ ރުފިޔާ )ހަލައްކަ  83.640،670އާސަންދައިގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހަށް 
ނުިލބި ހުިރކަމީ މިޚިދުމަތް ފުރިހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށް ގިނަގޮންޖެހުްނތަކެއް  އަށްޑިހަތިންލާރި(

 ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.   
ްނ ތިން މުވައްޒަފު އިތުރުކޮށް ިއތުރަށް އެއްމުއައްޒަފުންގެ މުވައްޒަފު ކުރިން ފާމަސީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ދެ 

މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ 
މުސާރައާއި، އިނާޔަތްތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި މިހާުރ 
ފާމަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ތިންމުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި 

 މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އްލުކޮށް ދެވޭ ޙަފާމަސީން ބޭސްލިބުމުގެ ދަތިކަން  

ޓަކައި ކުރިން ފާމަސީއަށް ބޭސް މަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޚިދު
ސަޕްލައިކޮށްދޭ އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން 

ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން  ޑައިލްފާމަސީ އާއި، ގްރީން ފާމަސީން ބޭސް ސަޕްލައިކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތް  ފަރާްތތަކަށްއެރަށެއްގައި ފާމަސީގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ

ދަީނ އެގޮތަށް  ގެ ބޭސް ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ރުފިޔާ )ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ(30,000.00ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 
 ވަނައަަހރު އެއްވެސްފަރާތަކުން އެޚިދުމަތްބޭނުންކުރިތޯ ތަފްސީލުިދނުމަށް(2012)ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.

ފާމަސީ ހިންގުމުގައި މިހާރު ވެސް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ދަތިކަމަކީ ބޭނުންވާ ބޭސް ނުލިބުމާިއ، އާސަންދައިގެ  
 ދުވަސްތަކެއް ހޭދަާވންޖެހުމެވެ.ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭހަށް ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ

 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 
 

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށިގެންވާ ނަާފވެރިކަން ހޯދުމަށް 
.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި ށ އުފެދިގައި ކައުންސިލް 2011ފެބުރުއަރީ  26ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން 

އަޅާނުލެވި ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއް  އުޅަނދު ފަހަރާ މިކައުންސިލުން ޙަވާލުވިއިރު މިއުޅަނދުތައް ހުރި ހުރި 
ޓުން ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ބަޖެ 2012ވަންދެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮެޑތި މަރާމާތުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައެެވ. އެގޮތުން 

ފާސްކޮށް އުޅަނދު ފަހަރުގެ މަރާމާތުތަކަށް  ރުފިޔާ )އެއްމިލިޔަން ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ(1,025,000.00
ވަަނ  2012ފަންސާސް ހަތަރުލާރި(ވަނީ /ރުފިޔާ )އަށްލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ާސޅީސް އެއްރުފިޔާ 890,941.54

ނަފަތި ފާމަސީްނ އަތޮޅުެގ ގިަނ ޢަދަެދްއގެ ަރްއޔިތުްނ ޚިދުމަްތ ލިބިަގނޭ ފު  

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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މި އުޅަނދުތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބޭުނންކުރަން . އަދި މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވ6ެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަހަރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން  2012 ފަށާފައިވަނީ

ރުފިޔާ )ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ 29,588.50ގެގޮތުގައިވަނީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުން
އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަްށ ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ  އަށްރުފިޔާ/ ފަންސާސްލާރި( ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ހާސް ހަތްސަޭތކަ ރުފިޔާ(އާއި، އެހެނިހެން ރުފިޔާ )ހަތްދިހަ ަހތަރ74,700.00ުތެރެއިން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތަަކށް ލިބެންވާ 
ރުފިޔާ 82,276.00ރުފިޔާ )ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ(އާއި އެކު ޖުމްލަ 7,576.00ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ 

 ލިބިފައިުނވާކަްނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.)އަށްޑިހަ ދެހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ( 
 

 

 ޚިދުމަތް  ހިޔާވެހީގެ ޢިމާރާތާއި  -ނަފާވެހި 
 

ބޭނުންކުރުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި މި  ފައިދާުހރިގޮތެއްގައިމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް 
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޫޞލުން ބޭުނންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް "ނަފާވެހި"ގެ ނަމުަގއި މިހާރުދަނީ ކުއްޔަށް 

އޮފް ޯމލްޑިވްސް ފުަނދޫ ބްރާންޗް ހިންގަުމންދާ އިާމރާތަކީ ކައުންސިލު އުފެދުނު  ދޫކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން ިމހާރު ބޭންކް
ރުވެސް އާމްދަނީ ލިބެމުންއަްނނަ ވަޞީލަތެއް ނަމަވެސް ދެްނ ހުރި އިމާރާތްތަކަކީ ބޭނުްނުނކޮށް އަޅާނުލެވި ހުރުމުގެ އި

ވަނަ އަހަރަްށ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި 2011ސަބަބުން ބޮޑެތި މަރާާމތުތަކެްއ ކުރަންޖެހިފައިހުރިތަންަތނެވެ. މިގޮތުން 
 2012ނެވި ޢިމާރާތްތަކަށް ބޭުންނވާ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގެތެރޭން މިދެން

ރުފިޔާ )އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ( ވަނީ މި 1,000,000.00ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުްނ ާފސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތެރޭއިން ވެްސ 
ރުފިޔާ )ބާރަހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރު 12,094.47ތެރޭން އިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަދި އޭގެ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2012ރުފިޔާ/ ސާޅީސް ހަތްލާރި( ވަނީ 
)ސާޅީސް  ރުފިޔ49,593.00ާމަސްދުވަހުގެތެރޭގައިވަނީ  6ވަނަ އަހަރަގެ ފުރަތަމަ  2012މިއިމާރާތްތައްކުއްޔައްދީގެން 

 އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.ސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ( ނުވަހާސް ފަ
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2012

އަށް މިއަތޮޅު މިަލންދޫ ސްކޫލްގައި  25ން  23ެފބުރުއަރީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުުރއާން މުބާރާތް 2012
ބޭއްވި ވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ތުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާމި މުބާރާތަކީ  ބޭއްވުނެވެ. 
ދަރިވަރުން  87 ރަށަކުން 8ރާތުގައި އަތޮޅުގެ މި މުބާ ބޭއްވި ހުޅުވާލައިގެންރަށްރަށަްށ އަތޮޅުގެ .މުބާރާތެކެވެ

 66ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ަބަލއިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 
ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ  21ދަރިވަރުންނާއި، ުނބަލާ ކިޔެވުުމގެ ގޮފީގައި 

 ފިިރހެން 24އަންެހން ދަރިވަރުންނާއި،  63ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 
 ދަރިވަރުންނެވެ. 

ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ  މި މުބާރާތް ބޭއްވުަމށް ރަށެްއ ކަ
 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 2012ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ިދނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި އިްޢލާނު 

 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ބޭއްވުމަށް އެދި ުހށަހަޅުއްވާަފއިވަނީ ފުނަދޫއާއި މިލަންދޫ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުުނ އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން މުބާރާްތ 
ންކަމަށްވާތީ، ޤުރުއާްނ އިންނެވެ. ދެރަށުގެ ހުަށހެޅުމަްށ ބަލައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިލަްނދޫއި

 ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިލަންދޫގައެވެ. 
މުބާރާތްކުރިއަށް ގެންދެވިފައިަވނީ މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް މި 

ރޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއިވެސް އެކުގައެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ޤުރުއާނާއިބެޭހ މަރުކަޒާއި، ރަށްރަށުގެ  އެފެއާ
 ކުން އެހީތެރިކަން ިލބިފައިވެެއވެ.ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަ ކައުންސިލްތަކާއި

ރުފިޔާ )ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ 44,338.10މިކައުންސިލުން މި މުބާރާތުގެ އެކި ޚަރަދުތަަކށް 
ރޒުން  ތިރީސްއަށްރުފިޔާ/ދިހަލާރި( ރުފިޔާ 15,000.00ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީކް އެފެއާ

 ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ. )ފަނަރަހާސް ރުފޔާ(
 

އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި، އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ 
 އްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން ދު 
 

މަށް ސަރުކާރުން ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްޔިތުންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދިނު 2012
މި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ޭބނުންކުރާ ވަސީލަތަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކަމަށްވާތީ،  އެކު،އިންމަވާފައިވުމާނި

 އި، އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ންގައިދޭ ކާޑު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަ
ރަށުގައި ތިބެގެން ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު  ކާޑު އައުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ރަށްރަށަށް ކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ގޮތުން  ބައެއްހަދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ 
، ން ކޮމަންޑޫއާއި، ޅައިމަގާއި، ފޯކައިދޫއާއި، މާއުނގޫދޫއާއި، ނޫމަރާއާއި، ގޮއިދޫއާއިމިގޮތުކުރެވިފައިވެއެވެ.ދަތުރު

ބިލެތްފައްސާއި، ފޭދޫ އަދި މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވެފައިވާ 
ދަތުރުތަކުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުރެވިފައިވާ މިފަރާތްތަކަށް ކާޑު ހަދައިދިނުމަްށ ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ކާޑު ހެދުމަށް ޭބނުންާވ މީހުްނގެ  1710މަސްުދވަހުގެ ތެރޭގައި  6ފުރަތަމަ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓުން މިއަހަރުގެ 
 މަޢްލޫމާތު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވިފަިއވެއެވެ.

މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮުޅގެ ރަށްރަށުގަިއ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6ތަަމ ފުރަވަނަ އަހަރުގެ  2012
ނޑުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ލުއިފަސޭަހކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެއްގަމާއި، ކަ

ނޑު ދެވިފައިވެއެވެ.  ގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓްގޮތުން ރަށްރަށަށް ގޮސްގެން އެއްގަމާއި، ކަ
މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ލައިސަންސް ބުރުތަކުން  ބޭއްވުނު މިކައުންސިލާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

ންޖީނުލީ އިއަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 72 ލައިސަންސް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ  23ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު

ލައިސަންސް ހައްދަން  ހަރު ދުއްވުުމގެވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަސް އެއްގަމުގައި ދުއްޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެ
 ބޭނުންވެގެން މިކައުންސިލަށް ުހށަހަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް

ފޯރކޮށްދިނުމަށް ކަމީ މިޚިދުމަތް އެހީތެރިކަން ލިބެމުންނުދާމަ ހައެންމެފުރިދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން 
 ތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ހިއެޅެމުންދާ ހުރަހެއްކަން 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް " މާމުލި" މަރާމާތުކުރުން 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޕީޑް ލޯންޗް " މާމުލި" ގައި އިންޖީނުަބހައްޓައި، ހުންގާނު ސިސިޓަމް އަދި ވައިރިން  

ގައި މިކައުންސިލާއި، ށ. ފުނަދޫ ނާޒު އިންޖިނިައރިންގ ވޯކްޝޮޕާއި ދެމެދު 2012ފެބުރުއަރީ  21އެޅުމުގެ މަސައްކަތް 
އްބަސްވުމުގެދަށުން މިކަމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި ދިނުމުން އައުްޓބޯޑް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ކުރެވުނެވެ.  މި އެ

އިންޖީނު އެޅުމާއި، ުހންާގނު ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް އިންްސޓޯލްކޮށް ވައިރިން އަޅައި،  2ހޯސްޕަވަރގެ  200ހޯސްޓްރޮކް 
މިކައުންސިލްގެ ލޯންޗް އިވެއެވެ.  ޕަންޕްތައް  އަިދ  ޯވކީޓޯކީ ސެޓް ހަރުކުރެވިފަ،  ނަލްބޯޑް  ހަރުކޮށް އަދި ލަިއޓްތަކާއިޕެ

)ހަތްލައްކަ ތިރީސް އަށްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ 7,38657.18މިހާތަނަށް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށް 
 އެވެ.ހަތްރުފިޔާ/އަށާރަލާރި(ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފަ

 

 ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް ޤާއިމުކުރުން ކޮމަންޑޫކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި.ޑީ ކާޑު އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ދިވެހި  އަތޮޅުކައުންސިލާއި 

ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތައް ާޤއިމު  ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 
ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ހިންގާ

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު 
 03ފެށިފަިއވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް 

ދެއްވީ ލޯކަލްގަވރމަންްޓ ޓަވައިތް ފައްމަމި ޚިދު ވަނަ ދުވަހުއެވެ.
  ހިދެވެ.އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާ

ގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންްޓ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ިމއަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މިއަދި 
. ހަމަޖެހިފައިވާޮގތަށް ކަލެކްޓިްނގ ޕޮއިންޓްތައް ާޤއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ގައިވަނީ ޤާއިމުކޮށްދެވިފައެވ2012ެމާރޗް  21

ކުރިއަށްދާނަމަ މި އަހަރުގެ ނިޔަަލށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި  އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ. 
މިހާރުވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ތަކެތީގެ ތެރެއިން ރުމަްށ ބޭނުންވާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކަލެކްޓިްނގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކު

 ޤާއިމުކުރުމަށް މިހާތަނަށް  ޕޮއިންޓްތައްކާޑު ކަލެކްޓިންގ .ޑީ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި އައި
ސާޅީސް އެއްލާރި( ވަނީ ޚަރަދު ރުފިޔާ )ތިންލަްއކަ ފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ/ 350,432.41 

 މި ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.ކުރެވިފައެވެ.
ކައުންސިލުްނ ރައްޔިތުންނާއި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން 40މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ 

ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 
 
 
 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގެ ޕޮއިންޓް  ހުޅުވުން 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުންއަތޮޅު ދޯނި "ފަރުކޮޅު" މަރާމާތުކުރުމުގެ   

 ކައުންސިލްގެ ދޯނި "ފަރުކޮޅު" މަރާމާތުކުރުން 
ގަިއ ރ. މަޑުއްވަރީ 2012ޖެނުއަރީ  29މިކައުންސިލްގެ ދޯނި " ފަރުކޮޅު" މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މިކަުއންސިލާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  އާއިމޫސާ ޢަބްދުލްޖަލީލުސަންސައިޑް އަލްފާޟިލް 
ކޮޅު" ތަކެއް "ފަރުތުބޮޑެތި މަރާމާ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންކުރެވުނެވެ.

ދޯނީގެ ދެފަރާތުގެ ދިރުބާކޮުޅގެ  ގޮތުންމި ދޯނީގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވަވަތް މަރާމާތުކުރުމާއި، ދިރުނބާކޮޅުގެ ވަވަތުގެ މަތީ ަމޑުލު 
މަރާމާތުކުރުމާއި، ބައެއް މަޑޫ ނައްޓުވާ އާލަކުޑިން މަޑޫތައް 

ރުމާއި، ދޯނީގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި، ދޯނީގެ ފަަށން ހަރުކު
ދިޔަލީކުވާ ކަބީލާތައް ނަގާ މަރާމާތުކުރުމުގެ އިތުރުން ޯދނީގެ 

ސްވެފާހަގަކުރެވުނު އިއެތަންތަންވެސް ރަނގަޅުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ  1,52,284.36އްކަތަށް ށާއި، ފަރުކޮޅުގެ މަރާމާތަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސަމަރާމާތުމަސައްކަތްތަކަ

މި މަރާމާތުތަކަށްފަހު ދޯނި  ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.ފަންސާސްދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ/ ތިރީސް ހަލާރި( 
 ގައެވެ.2012އޭޕްރީލް  18ބާލާފައިވަނީ 

 ކައުންސިލްގެ ބޭސްފިހާރަ "ފުނަފަތި" މަރާމާތުކުރުން 
ބޭހުގެ ހިްނގަމުން ގެންދާ ފުނަފަތި ފާަމސީގެ ކުޑަދޮރުތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ގައި ޙަވާލުކޮށްގެން 2012އޭޕްރީލް  11މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ. ފުނަދޫ ރޯޝަނީގޭ ޢަބްދުލްޣަޫފރު އާދަމާއި  
މަސީގެ ހުޅަނގުފަރާތު ބިތުގައި އުތުރަށްހުރި ކުޑަދޮރު ނައްޓުވައި އެދޮރުހުރިތަން ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން ފާ

އެމް އެމްގެ ބިއްލޫރި ފިކްސްކޮށް  6ބައްދާ، ދެން ހުރި ލަކުޑިދޮރުތައް ނައްޓާ އެލްމެނިއަމުން ދޮރުތައް ހަދާ 

 ސް ރުފިޔާ( އެވެ.)ތިރީސް ފަސްހާުރިފާޔ 0035،000.މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާޚާނާހޮޅިއާއި، ފެން ހިންދާތައް ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ގުޅުން 
 

މިކައުންސިލްގެ ޢިދާރާގެ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި، ފެން ހިންދާތައް ފުަނދޫ ނަރުދަމާއާއި  
ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ  ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެން މިކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ 

ރުފިޔާ )ހަތްހާސް 007500.ސު މުޙައްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ ހަސްތީ ޫޔނު
 ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އެވެ.

 ކް ފާރުތަކުގައި ކުލަ ދަވާދުލުން ތްތަކުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރާއި، ޕާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާ 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގައިވާ ެއކަމަޑޭޝަން ބުލޮކްތަކާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަްއ ހިމެނޭ ގޯތީެގ  

ތައް މަރާާމތުކޮށް ކުލަކަހާ އަުލން ކުލައާިއ ދަވާދު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކުެރވުނެވެ.  މި މަސައްކަތުގެ ވަށާފާރާއި، ޕާރކްތަކު
އެއްހާސް ރުފިޔާ( އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށް ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސް 0061000.އަގަކީ 

 އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވިެލޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮްށގެންނެވެ.

 އަތޮޅު ޑެންގީ ޓާސްކްފޯސްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 އަތޮޅު ޑެންގީ ޓާސްކްފޯސްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ހުޅަނގު މެދުކޮޓަރި މަރާމާތުކުރުން
މަާރމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މި މިކައުންސިލްގެ އެކަޑަމޭޝަން ްބލޮކްގެ ހުޅަނގު މެދުކޮޓަރި   

މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ  ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެން މިކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ށ. ފުނަދޫ އައި.އޭ.އާރް 

 )ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( އެވެ.ުރިފާޔ 0040،000.މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  އިންވެސްޓްމަންޓާއި ޙަވާލުކޮށްގެްނނެވެ. މި
 

 މުގެ މަސައްކަތްކުރުން ރު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިކު 
ކަންކޮޅުތަކުން ޑެންގީ ހުމުގެ އަސަރު ފެންނަމުންދާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް އަދި މޭމަހަކީ ރާއްޖޭގެ  

ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ، އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން ޑެންގީގެ 
އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާފައިވާ 

ފޯސްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ކްޑެންގީ ޓާސް
ކަމާއިބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދިނުމާއި، ކަާމއިބެހޭ  ސްޕަވައިޒުކުރުމާއި،

ޕޯރޓްތައް ޤަވާޢިދުން ފޮނުުވމުގެ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުަވންޖެހޭ ރި 
ބޭުނންވާ  ކަށްއަދި ރަށްރަށުގެ ޓާސްކްފޯސްތަމަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

ދެމުން ެގންދެުވނެވެ.  އަތޮޅުޓާްސކު ފޯސްއިން  އެހީތެރިަކންފަންނީ 
ރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުން އިދާއަތޮޅު ޑެންގީ ޓާސްކްފޯސްގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު މިގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު
 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުހީ އާދަމް/ ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ -1
 ންސިލްގެ އިދާރާކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް / ށ. އަތޮޅުކައު -2
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ / ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ -3
 ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު ސްޕަވައިޒަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިދު / ޕަބްލިކު ހެލްތު ޔުނިޓް  -4
 ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ  އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިސްމާޢީލް / ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް -5
 އުޓީ މެނޭޖަރ  އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު / ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްޑެޕި -6
 މެޑިކަލް ރިކޯޑް އޮފިސަރ   ހަމްދޫން ނަސީމް / ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް -7
 ށ. ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންهللا / ސާރޖަންޓް   މުޙައްމަދު ޢަބްދު -8

 ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސެންޓަރ އ. ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  އިޝްޙާގު ޢަބްދުލްޙަމީދު/  -9

 
ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި، އުޞޫލުތައް 

 ފާސްކުރުން 

 އަތޮޅު ޑެންގީ ޓާސްކް ފޯސްގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުވުމެއްގައި



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް މިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ 
އުޞޫލުތައް އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ ، ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި ހިންގާ

 އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
 

 އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  .1

ދެމުންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ކަންތައް އިތުރަށް  މި ސިޔާސަތަކީ ށ. އަތޮޅުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ
ން މަތީވަނަތައް ޙާސިލްކުރާ ނގުހަރުދަނާކޮށް، ށ.ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ފެްނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮ

 އިނާމު ދިނުމަށް ެއކަށައަޅާ ސިޔާސަތެވެ. ދަރިވަރުނަށް
ޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލު ޖީލެއް އުަފއްދައި، އަތޮޅުގެ ށ. އަތޮ، މިފަދަ  ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ

ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަުރގައާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް 
 ޤާއިމްކުރުމެވެ. ތޮޅުގައި ށ. އަ ތަޢުލީމީވެއްޓެއްހޯދުމަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަތަނަވަސް 

 
 ފަޅުރަށްރަށާއިބެހޭ އުޞޫލާއި އެއްބަސްވުން  .2

ނޑައަޅާ ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ  މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް މިފަދަ އުޞޫލަކާއި އެއްބަސްވުމެއް ކަ
ޅުރަށްރަށް ވަގުތީގޮތުްނ އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ ފަ

ނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް  ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިފަާރތަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރެވޭނެ ހަުރދަނާ އުޞޫލެއް ކަ
 ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަހމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަަކށް ކަންކަްނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
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މިއީ ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިްނގަމުންދިޔަ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ 

ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭމަްނފާ ، މައްޗަށާއި
މުގެސަބަބުން ިލބޭފައިދާތައް ައތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަްށ ހަމަހަމަ ކަމާއެުކ ބޮޑުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ކަ

ލިބިދިނުމުގެ މަގުތަނަވަސް ކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލަށްލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި 
ނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ށ.ައތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ުލއިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ  ފިކުރުކުރުމަށްފަހު ކަ

 ސިޔާސަތެވެ.
 "ނަފާވެހި" ޢިމާރާތާއި، ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް  .4

މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި 
ްތތައް ބޭުނންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުްނ ޚިދްމަތް ދިނުމުެގ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަްޤޞަދު ޙާޞިުލކުރުމަށާއި، މިވަޞީލަ

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ކަުއންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭެނ ގޮަތކަށް މިދާއިރާއިން އިތުރު ޚިދުަމތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ހިންގައި  ތަންފީޛްކުރުމުގެ، އަސާސްތަކާއި މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި، ށ.ައތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާްނކުރާ އުޞޫލެވެ.  މިންގަ
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މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ 

ނޑާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ބޭނުންޮކްށގެން  ދަށުގައިހުރި ކަ
ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަދި ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީ ލިޭބނޭ ފަދަޔަުކން 
ނޑައަޅައި އެންމެހާ  ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ކަ
ނޑުތަކާިއ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޫޞލެވެ.  އުޞޫލުތަކާއި މިންގަ

ކުރަން ބޭނުންވާ ދަތުރުތައް މިކައުންސިލްގެ އުޅަނދު  ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
 ފަހަރުގައި ކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަެޖހިފައެވެ.

 

 "ފުނަފަތި" ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް  .6
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުީރ އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ފަރާތުްނ ހިްނގަމުންދިޔަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި، 
ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް  ޚިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

ޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަްނކަން އެކުލެވިފައިވާ ބިނާކޮށް އެސިޔާސަތުގައި ބުނެފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާ
 އުޞޫލުތަކެވެ. 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީ  މިއުޞޫލުގެ މައިގަ
މަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި،ވިޔަފާރީގެ ޚިދްމަތް ފުޅައުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، މިޚިދް

ނޑައަޅައި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.   ހިންގުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަާރތްތައް ކަ
 

 "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އުޞޫލު  .7
ވަނަ  73( ޤާޫނނުެގ  2010/7ހިންގުމާބެހޭ )މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 

ވިޔަާފރީގެ އެކިއެކި ރައުސުލްމާލުތައް އުފައްދާ ހިންގުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ، މާއްދާއިން ބާރުލިބިެގން
އިޖުތިމާޢީ ތަރައްީޤ ފުޅާކޮށް ދަމަހައްޓަްނ މަގުފަހިކޮށްީދ، އަތޮޅުގައި މަދަީނ  ރަށުގެށް ރަފުދުންތެރިކަން އިތުރުޮކށް، 

ހަމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަން ދެެމެހއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުަމށް ޭބުނންވާ މާލީ ފުދުްނތެރިކަން އިތުުރކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު 
 މަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނު

 
 "އަރުޝީފު" އަރުޝީފުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  .8

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ2011/16ްމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަުރޝީފުގެ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު: 
ސިލްގެ ަރސްމީ އެންމެހޭ ލިޔެ މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާިއ، ިލބިގަތުުމގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަުށްނ ށ. އަތޮޅުކައުން

ށް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި އާޘާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މަޢްލޫމާތާއި ފޮޓޯތައް އެއްކޮ ންތަކާއި، އަތޮޅުގައިހުރި ޤަދީމީ،ކިއު
 ވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.އެކުލަ

 
 

 އަތޮޅު ލޯންޗް " މާމުލި"



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ތަކެތި ގެނައުން މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައިހުރި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި، 
މިއިދާރާއިން ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ 
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ޤާނޫުނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނނަްށ 

ކުރުމުގައި ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދިުނމުގެ މަސައްކަތްތައް 
ބޭނުންކުރަމުންއައި ވަޞީލަތްތަަކކީ، އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ކުރިން 
ބޭނުންކުރަމުންއައި ތަކެއްޗެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލް އުފެދުމުގެ 

ޕިއުޓަރފަދަ ކޮމްއައި ފަރުނީޗަރާއި،ބޭނުންކުރަުމންއަތޮޅުއޮފީހުގައިކުރިން
ފެބުރުއަރީ  26ންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތުގައެވެ. ލިޔެކިއުންފަދަތަކެތި ހުރީ މިލަތަކެއްޗާއި، އިދާރީ

ގައި މިކައުންސިލް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުެގ 2011
 ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގައިވާ ަތނަށް 5ދެވަނަ ާބބުގެ 

ނޑުމެންނެތި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ހިަފހައްޓާަފއިހުރި ތަކެތި  ހޯދުމަށް މިކަުއންސިލުން މެދުކެ
 ގައެވެ. 2012 މެއި 25ކަުއންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިތަކެތި 

 

 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން އަތޮޅުގެ 
 

ޖޫން މަހުެގ  2012މިއަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީެގ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޭބނުންވާ ސާރވޭކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 
 ރިކަމާއި،މަސްވެއަށްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި  ސަމާލުކަން ދެވިފައިވަނީ  12-17

ނޑުވެރިކަމާއި، ޓޫރިރަމާއި އިތުރު އައު ދާއިރާތަކަށް އަ މާޒުކޮށްގެން ދިރާސާކުރުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން ދަ
އަދި މުޅިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާސާކުރުމަށާއި، މުޅި އަތޮޅާއި، އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އެރަށްތަކަށް ހުރި 

ފުރުޞަުތތައް ފާހަަގކުރުމާއި، މުޅި އަތޮޅާއި، އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އެރަްށަތކަށް އިޤްތިޞާދީގޮުތންހުރި  އިޤްތިޞާދީ
 ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރުމަށް ިއސްކަން ދީގެންނެވެ. 

 

ްޢލާނުކޮށް މިކަމަށް އިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިށް ގެންދެވިފަކުރިއައިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެއކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދިފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ. މިގޮުތން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ 

( އިޢްލާނާއި 2012މާރޗް  14) 227-DS/PRIV/2012/9(IUL)ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރި ނަންބަރު: 
ބު ުހށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެފް ޖޭ އެްސ ކޮންސަލްޓިން ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑާއި، ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް ހިސާގުޅިގެން އަންދާސީ  
ކައުންސިލްގެ ބިޑްއިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ މިދެފަރާތުގެ  ލައިއްވާފައިާވ ލިއުންތަކަށް ބަލިމިޓެޑުންނެވެ. ހުށަހަޅު

ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯއްދެވި ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި 08މިކައުންސިލްގެ  ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ިނންމުމަށް

 ރެވިފައެވެ.ކުފާސްމަޝްވަރާކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ފަރާތާއި ޙަާވލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ 
 
 
 

 މިލަންދޫގައި ހުރި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަކެތި ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 ވަސްތައް ފާހަގަކުރުންދު 
 

 ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 

ވަަނ ދުވަހު އަތޮޅުގެ 23އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ 
ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދުރަސާތަކުގައި ޚާއްޞަ 

އާން ޚަތިމުކޮށް ޚަތިމު ދުޢާ ކިއުމުގެ އިތުރުން ރަށުތެރޭގައި އެސެމްބްލީތައް ބޭއްވުމާއި، ސްކޫލް މަދުރަސާތަކުގައި ޤްރު
 ހިނގާލުންތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

 
 

 
 

 ދުނިޔޭގެ ޓީބީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 

ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ޓީބީ ދުވަސްކަމަށްވުމާއެކު، މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ 24ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ 
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަށެއްގައިވެސް ޓީބީ 

ބަލިގެ ނުރައްކަުލްނ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިުތރުކުރުމާއި، ބަލި ފެތުރުމަށް  ބީބޭނުމަކީ ޓީ
 ހޭލުންތެރިކޮށް  ބަިލން ދުރުެހލިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.މަގުފައިވާފަދަ ކަންކަމަށް މުޖުތަަމޢު 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  1433

 

ދުވަހުގެ ހެނދުުނ  ވަނ1433ަރަބީޢުލްއައްވަލް  01ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 1433 
ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޤައުމީ ދިދަ ނެގުުމގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ 6.00

ނަންގަވައިދެއްވީ ކައުންސިލްެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ލްެގ ބައެއް މެމްބަރުްނނާއި، ކައުްނސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ފުނަދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނާއި، ަރށުކައުންސި

 އިތުރުން ފުނަދޫގެ ބައެއްރައްޔިތުން ބަިއވެރިވިއެވެ. ނާއި ސްކޫލްދަރިވަރުންގެއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
 ގޯތީގެ ސަރަހައްދު ޤައުމީ ދިދަ ޖަހާ ޒީނަތްތެރިކުރެވުނެވެ. ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާ 

 

 ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ައތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި ޙަރަކާތައް 
ގައި 21އަދި  20އުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ ރާވާ ހިންގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ ކަ

ބޭއްވި ސިކްސްއަސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިކައުންސިލްގެ ީޓމެއް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. މި މުާބރާތުގެ ފެއާރޕްލޭޓީމަކަށް 
 ހޮވިފައިވަނީ މިކައުސިލްގެ ޓީމެވެ.

 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުން ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ 
 

އަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ  28-21އޭޕްރީލް  2012ބައިނަލް އަޤުވާގޮތުން ފާހަގަކުާރ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަފްތާ  
ން ރަށެއްގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މި ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމުގެ ޭބުނމަކީ، ވެކްސިން ދިނުމުގެ މުޙިއްމުކަން އަންގައިދީ މީހު

ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއިއެކު، ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ކުރިން ޞިއްޙީދާއިރާގެ މަސައްކަތް 
 ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބައިވެރިކުރުމެވެ.

 
 ސިވިލްސާރވިސް އޯޕަންޑޭ ފާހަގަކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަސް 2012 
 03ލްސާރވިސް އޯޕަންޑޭގެ ގޮތުގައި މެއި ސިވިފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

ފާހަގަ ކުރާގޮތަށް ސިވިލްސާރވިސްއިން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން، 
އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް 

ދެވޭ . މިގޮތުން ކައުންސިލްއިދާރާއިން ތައް ހިންގުނެވެއެކިއެކު ޙަރަކާތް
ނޑުގައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ނެރުމާއި،  ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓެއް ކައުންސިލްއިދާރާގެ އޮނިގަ

އިދާރާއިންދެވޭ ޚިދުމަތުގެ  ކައުންސިލްގެޕްރޮޖެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހްމާނުންަނށް ފެންާނޭނހެން ބެހެއްޓުމާިއ،
ޓުމާއި، އޯޕަންޑޭގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯއާއި، ޚަބަރު ޚިޔާލުފޮއްޓެއް ބެހެއް ފެންވަރާއިބެހޭގޮުތން ޢާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

މުގެ ދައްކާލުއޮފީސްތެރެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ  އަށް ޒިޔާރަތްކުރާކައުންސިލްގެ ޢިދާރާވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރުކުރުމާއި، 
 ދުވަހަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖީބު ބެޖެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭނުންކުރެވުނެވެ.އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ. އަދި 

 
 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

ން  16.00ވަނަދުވަހު ހަީވރު 2012ޖޫން  8މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
ތީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި ދުއްވުން ަމާނ  ފަހަރުއުޅަނދު އެއްަގމުއިންޖީުނލީ އަށް  22.00

އިންދުމުގެ ކުރެވުނެވެ. މީެގ އިތުރުން ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގަސްއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިދުވަސް ފާހަގަ
 ޚާއްޞަޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ. 

 
 މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން  
 

މިއަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން   
ވަނަ 26ޖުލައި މަހުގެ  2012އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.10.00ދުވަހުގެ ރޭ 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަްށ ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ  
ދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމެވެ.  ބޭކަލުންނެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ ނަންގަވައި

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރެއްވީ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ 
ބޭއްވި ލްގެ އިދާރާގައި ސިން ައތޮޅުކައުންގަކުރުމުގެ ގޮތުވަަނ މިނިވަްނ ދުވަސް ފާހަ 48މުހިއްމުކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.  

މުވައްޒަފުންއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ   



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، އަދި މިނިވަންކަމާ އެކު މިރަ
ދުޢާ އިސްވެކޮށްދެއްވީ  ތަރައްޤީއާއި ސުލްހަ ގާއިމްވުމަށް އެދިގެން ކުރި ހާއްސަ ދުޢާއެއް ކުރުން އޮތެވެ. މި ގައުމު ކުރިއަރައި

 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސްއެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިދަ ނެގުމަްށ ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުަނދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ  
މުްނގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަުކ ގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޢާއްމުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ކަމުވޮިށވެގެންވާ ބޭފުޅުންނާިއ، ފުނަދޫްސކޫލް

 އިވެރިވިއެވެ.ބަ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުެގ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
 އްކާފައެވެ.ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެކެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޓީވީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަގުތުން ވަނީ ދަ

 ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް 
ނޑުވެރިްނގެ ދުވަސް ފާހަަގކުރުމުގެ ގޮތުން މި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ    ފުނަދޫގައި ބޭްއވުނު  އަށް 19ން  17ދަ

 އް ޝަރަފުވެިރކޮށްދެއްވީ ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޮޑކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީުދ ޙަސަންމަނިކެވެ. ޙަރަކާތްތަ
ނޑުވެރިްނގެ ދުވަސް ފާަހަގކުރުމުގެ ގޮތުން ޭބއްވުނު ރަްސމީ ޖަލްސާ އޮތީ އޮކްޓޯބަރ  ވަނަ ދުވަުހގެ ރޭަގނޑު 18ދަ

ހަފުލާއަީކ  ަގއި ފުނދޫ ސްކޫލުަގއެެވ. މިޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއކެވި ވާހަކަފުުޅގަިއ މިއަދުގެ މ9.00ި
ނޑުވެރިްނގެ މަސަްއކަްތ އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށް،  ދަ
ނޑުވެރިންނަށް  ޝުކުރުވެިރވާންޖެހޭ ދުވަސްކަްނ  ދަ
ހާމަކުރެއްިވއެވެ. މި މަސަްއަކތަކީ އެބޭފުޅުން ކުރަްއވާ ވަަރށް 
ނޑުމެން ދެނެގަނެ، އެބޭފުޅުންނަށް  ބުރަ މަސައްކަތެއްކަން އަުޅގަ

އިޙްތިރާމާއި އެހީތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭ 
ނޑަައޅަންޖެހޭ ދުވަހެއްކަމަށް  ދިނުމަށްޓަކައި އާ ޢަޒުމްތަކެްއ ކަ
ނުޑވެރިކަުމގެ ޮގތުން  ވިދާޅުެވ ހުރިހާ ރަށްރަށެްއަގއިވެްސ ދަ
މަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ގެންަދވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަަރށް 
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާިއއެުކގަިއ ޝުކުރު ދެންނެވިެއވެ. ައދި 

ނޑުވެރިން ކުަރއްވަމުން ެގންދަވާ މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން އެބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ިލބޭ އިތުރު ކުރިއެރުމެްއގެ  ދަ
އިތުރުން، މުޅި ަޤއުމުެގ އިްޤތިޞާދަށްވެސް އޭެގ ސަބަބުން އިތުރު ކުިރއެރުން ލިބޭނެކަަމށް ޔަޤީންކުރަްއވާކަުމގަިއ 

ވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮްސދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިދާޅުިވެއވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ކުރައް
އެދިަވޑަިއގަންނަާވކަމުަގއި ވިާދޅުވިެއވެ. މި ޖަލްާސގައި ަމރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެްއކެީވ އަތޮުޅ 

އާދަމްގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ  ކައުންސިލް ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމެވެ.  ކައުންސިލްގެ ރަީއސް މޫސާފަތުޙީ 
ހަނގުރާމައިގެ ވިލާަގނެޑއްެގ ދަށުގައި ިދވެހި ރާއްޖެ ޮއތް އިރު ވެސް ިދވެހިން ސަލާމަތުގެ ައއްސޭރިައކަްށ 
ނޑުވެިރކަން ވަނީ ޚާއްޞަ ަދއުރެްއ އަދާކޮށްފަިއކަމުަގއި ވިދާުޅވިެއވެ. އަދި ހޮޅިންނާިއ  ގެންދިއުމުަގއި ދަ

ނޑުމެން ދިވެިހންގެ ގޮތުަގއި ހަށިހެޔޮ ބައެްއގެ ގޮުތގައި ދެމިތިބުމަށް  މަލަބާރުންގެ އަތްދަށުވީ ހިނދު ވެސް އަުޅގަ
ނޑުވެިރކަން ވަނީ ޭއގެ ފުރިހަމަ ވާޖިބު އަދާކޮށްދީފައިކަމަށާިއ، ދުނިޔެ އެކަަށއަާޅފައިވާ އާ ސާްސކަފްގެ  ދަ

ނޑިަތއް ހާސިލްވުމުަގއި ދިވެހިން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުގެ އަސްލަކަށް ވެސް ނޑުދަ ނުޑވެރިކަން ވަނީ ވެފައިކަުމގަިއ  ލަ ދަ
ނޑުމެންގެ  ވިދާޅުިވެއވެ. އަދި އަރުތަވެރި ރާއްޖެއެްއގެ ގޮުތގަިއ، ތަަރއްީޤވަމުން އަންނަ ަގއުމުތަކުެގ ިލސްޓަށް އަުޅގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ރައީސުލް   



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ނުޑވެރިކަމުގެ މުހިންމުކަން  ނުޑވެިރކަމުން ލިބުނު ފައިދާތަކުގެ ައލީގަިއކަމުަގއި ވިދާުޅވެ ދަ ރާއްޖެ އެރީ ވެސް ދަ
 ސިފަކޮށްދެއްިވެއވެ. 

 

ނޑުވެރިްނގެ ދުވަސް ފާަހަގކުރުމުގެ ގޮތުން ޭބއްވުނު ިމ ޚާއްޞަ ޖަލްސާަގއި ށ. އަތޮޅުގެ އެންމެ    ދަ
ނުޑވެރިކަުމގެ ކޯޕަޭރޓިވްސް ތެރެއިން އެންމެ  ނޑުވެރިާޔައށާއި، ދަ ޙަރަކާތްތެރި ޒުވާން  ފިރިހެން އަދި އަންހެން ދަ

ނޑުވެިރކަމުން ޙަރަކާތްތެރި ކޯޕަރޭޓިްވއަްށ  އަދި ދަ
ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ޙަާވލުކުރުން އޮތެވެ. ީމގެ އިތުުރން 
ނޑުވެރިްނގެ ދުވަާހއި ގުުޅވަިއގެން އަތޮުޅގެ ރަށްރަުށަގއި  ދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒު އެންޑް އެގްިރކަލްޗަރގެ ފަރާތުން 
 ތައްޔާރުކުަރްއވާފަިއވާ ބައެއް ތަންތަނާއި ތަކެތި އެ ރަށްރަށާއި

 ޙަވާލުކުރުންެވސް ކުރިއަށް ގެްނދެވިފަިއވެެއވެ.
ވަނަ އަހަރުގެ ަދނޑުވެރިްނގެ ދުަވސް  2012  

ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަރަކާތްަތއް ފުނަދޫގައި ފެށިފަިއވަނީ އޮކްޓޯަބރ 
ނުޑވެރިކަުމގެ ފޯރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުަވހާއި ގުިޅގެން ހިންގުުނ 17މަހުގެ  ވަނަ ުދވަހު ބޭްއވުނު ދަ

ނޑުވެރިްނގެ ހަވީެރއް ބޭއްވުާމއި، މެހްމާނުންގެ ، ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެޭރގައި ކާބޯަތކެތީގެ މަޢުރުެޒއް ބޭްއވުމާއި ދަ
ނޑެއް ހެދުން ހިމެނެއެވެ.  ދަ

ނޑުވެރިްނގެ ުދވަސް ފާަހގަކުރުމުެގ ގޮތުން ފުނަދޫގަިއ ބޭްއވުނު ޙަރަކާތްތަުކަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް    ދަ
ސިްނގެ އެްނޑް ފިޝަރީޒު އެންޑް ެއގްރިކަްލޗަރ  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢުއާއި  މިނިސްޓަރ އޮފް ހައު

އެންަވޔަރަންމަންޓް ޑޮކްޓަރ ުމޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމިްކ ިޑވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
 މުޙައްމަދުގެ އިތުރުން ސަރުކާުރގެ ެއކި ދާއިރާތަުކގެ ިއސްބޭފުޅުން ބައިވެިރވެ ަވޑަިއގެންނެިވއެވެ.

 
ނޑުވެރިްނގެ ދުަވސް ފާހަގަކުރުމުގެ  ގޮތުން ފުނަދޫެގ މަގުތަކާިއ ބަނދަރު ަސރަހައްދާއި ރަށުެގ ެއކި  ދަ

 ސަރަހައްދުތައްވަނީ ަޤއުމީ ދިދައާއި ަޤއުމީ ކުލަތަކުން ޒީނަްތތެރިކުރެވިފަެއވެ.
 

 ދުނިޔޭގެ ހަުކރުބަީލގެ ުދވަސް ފާަހގަކުުރން.
އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓީމް ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޑައަބެޓީސް ސޮސައިޓީ   

ގައި ކުރިއަށް  13:15ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  2012އޮކްޓޯބަރ  25ރައްޔިތުންނާއެކު ބާއްވާ ހިނގާލުން 
 ދިޔައެވެ.

 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ޓީމްތައް 
 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 
 

ނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން  ދަ



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ވަނަ  25މަން އޮތޮރިޓީގެ މެމްބަރުން މިކައުންސލްގެ މެމްބަރުންނާއި، މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ލޯކަލް ގަވަރު
ގައި  ަބއްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުުވމަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯިރީޓން ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 10:45ދުވަހު ހެނދުުނ 

ެލއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބައްލަވާ 
ކައުްނސިލް  ،ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން

ހިންގުމަށްހުރި ދަިތތަކާއި، ިމހާތަނަށް ކައުްނންސިލުން ކުެރވުނު 
ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ަމޢްލޫމަތު ޯލކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީެގ ބޯޑުގެ 

. މިގޮތުން ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވުނެވެ
ބަހާފައިވާގޮތާިއ، ކައުްނސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް 

މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ކުރުމަށް މިހާތަނަްށ ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް 
ކަންތައްތަކެްއ ކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ވަކިން  ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ލިޔުންތައް މިލަންދޫގައި ހިފަހައްޓާފައި ހުރުމުން ދިމާަވމުންދާ ދަތިތަކާއި، އެކަްނ 
ވަނަ އަހަރު  2011އްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރާކަމާއި، ކައުންސިލުން ހަ

ހިންގުމަށް ރޭއްވެވި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ދެއްވާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާނެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 
ކެިވ ވާހަކަފުޅުގައި ގޮންޖެހުންތަާކ އެކުވެސް ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަރަށް ބޯޑްގެ ބޭފުޅުްނ ދެއްއޮތޯރިޓީ

ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކައުންސިލަށް މިވަގުތުހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް 
ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތު ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަްށ ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާެނ 

ލިބެންވާ އެހީތެރިކަން ށ. އަޮތޅުކައުންސިލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވާކަން އެ އިދާރާތަކުން ފާހަގަ ކުރައްވާކަން ލޯކަލް 
 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ބޭުފޅުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ޗީޕް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ، ނައިބު މި 
މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ ުމމްތާޒު ފަހުމީ، އަްލފާޟިލް ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު

މެމްބަރުންާނއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ  7ޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ށ. އަޮތޅުކައުންސިލްގެ އަޙްމަދު މުރިޒާދު ބައިވެރިވެ ވަ 
 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ  ބައިވެރިވެ ފައިވެއެވެ. 

 
 
 

 

 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަނިކު ވަޑައިގަތުން 
 

ން  8އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ  ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މިދިވެހި
އަށް މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.  11

މިދަތުރުފުޅުގައި  ފުނަދޫއާއި ޅައިމަގާއި މަރޮށްޓާއި މާއުނގޫދޫއާއި 
ރަށްަރށުގެ  ކޮމަންޑޫއާއި ފޯކައިދޫއާއި ފީވަކާއި ނަރުދޫއަށް ވަޑައިގެން އެ 

ދަތުރުފުޅުގައި، މި .ކުރެއްވިއެވެ ންނާއި ބައްދަލުރައްޔިތު

 އެލް.ޖީ.އޭ ބޯޑު ބޯޑުމެމްބަރުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

އްދަލުކުރެއްވުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ. ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބަ   



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރަށްރަށުގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދޫ ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލު
ނޑިތީމާއި ގޮއިދޫއާއި ބިލެތްފައްހީ  އަދި .އަށް ބޭނުންވެފައިވާކަންަކމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެތަރައްޤީ މިއަތޮޅު ކަ

ނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ޤައުމީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ުފނަދޫގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެެވ.  މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ދަ
 18މުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫގައި ބޭްއވުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑަގަތުމަށްޓަކައި ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރު

ނޑުވެރިންގެ 2012 އޮކްޓޯބަރ ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ދަ
ނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާގައި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުން ބައެއް ޙަރަ ކާތްތައް ބައްލަވާލައްވާ، ދަ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރޓީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރިޓީ 
ވަނަ  2012 މެއި  01އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް 

ދުވަހުގެ މިއަތޮޅު ފީވަކާއި ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި 
ދަތުރުފުޅަކީ ފީވަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

ރާމެއްެގ ނިމުން ފާހަގަކުރެއްވުމަްށ ކުރެއްވި ހިންގެވި ތަމްރީނު ޕްރޮގް
ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން 
އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި 

 ަމޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރާޑަރސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުުވމުގައި ފުނަދޫގައި
 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑރ. އަޙްމަދު ޝަމްހީދު ވަޑައިގަތުން 
ގައި މި  2012މެއި  09މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދު 

ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން މިކައުްނސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލާިއ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  މި ަދތުރުފުޅަކީ  ރައްޔިތުންނަްށ 
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

ގޮތެްއ މާލެއާއި މި އަތޮޅާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ފެށިދާނެ 
އޮތްތޯ ބެލުމަށް ައޮތޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި 
މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި 

މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފެށުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 
މަސައްކަތްކުރައްވަމުން މިގެންދަވާ  ދަތުރުތައް ފެށިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ 

މި ރަށް ބޮޑު ަފސޭހައެއް ލިބިދާނެކަމަށާއި، މިަދތުރުތައް ފެށިދާނެކަމުގެ ބޮޑު އިތުބާރަކާއި އުންމީދެއް ރައްޔިތުންނަށް ވަ
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުވުމުން ިލބިއްޖެކަމުއި ވިދާޅުވިއެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައ މި އަތޮޅުކަސިލުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި 

ދެމުންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަލައި ޝެޑިއުލްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް އަތޮޅުގައި މިހާރު 
މައްޗަށާއި، ފެރީ ނިޒާމް ހަރުަދނާކުރުމަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުޑަ އަދި ުލއިގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ވަރަށް 

ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ސީޕްލޭންގެ  ރާކުރެއްވި މުހިއްމުމުހިއްމުކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވުެނވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި މަޝްވަ 

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ފުނަދޫން މަރުހަބާ ދެންނެވުން   

 ޑިފެންސް މިނިސްޓަރގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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ޕްލެޓްފޯމް އަޅާނެ ސަރަހައްދަކާއިބެހޭގޮތުްނނާއި، ސީޕްލޭން އިން ރަށްރަށަށް ފެރީ ކުރެވިދާނެ ނިޒާމެއް 
ތުންނާއި، ސީޕްލޭންގެ ފަޅުވެރިންގެ ރޭގަނޑު ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮ، ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭގޮތުންނާއި

ސީޕްލޭންގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ފަސިންޖަރުން ޓްރެއިން ކުރުން އަދި ތެޔޮ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުންނާއި، 
 ޓިކެޓިންގެ ޚިދުމަތް ދޭނެގޮތާއި ެމދު މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ކޭޝަން ޑރ. އަޙްމަދު ޝަމްހީދުއާއި، މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނި
 ބައިވެރިވިއެވެ.އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ އިސްބޭފުޅުންނާއި، މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީގެ ބޭފުޅުން 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަކަށް 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީއާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަަކށް 
އަޕަރ ނޯތު ލާއި ދުވަހުގެރޭ މިކައުންސި 2012މެއި  13ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން  

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުުވމުގައި ޕޮލިސްގެފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޕަރ ނޯތު  އެކު އި ޕޮލިސް ޑިވިޜަނާ
ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިބައްދަލުވުމަކީ ޤާނޫުނތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢާއްުމން هللا ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ފަތުޙު

ރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްކަތްތަކުގެދަށުން ބޭއްޭވ ބައްދަލުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިންވެސް ހޭލުންތެރިކު
އެބައްދަލުވުމުގައި ާވހަކަދެކެވިފައިވާގޮތުގެމަތިން ، މިކަމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެވި ވާހަކަދެކެވިފައިާވނެކަމަށާއި

 މަށްޓަަކއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއްހިންގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭްއވި ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި ކުރުރިރައްޔިތުން ހޭލުންތެ
ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލާއި، ޕޮލިސްގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނީ ވަކި ކުލައަކަށް ވަކިމީހަކަްށނުބަލާ ާޤނޫނާއި ޤަވާޢިދުެގ 

ށްކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތްތާަގއިވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަ
 ޔަޤީންކަން ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ދެއްވިއެވެ. 

މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ތަޞައްވުރާއި، އިޖުތިމާޢީ  

ށުގެވެށީގެކަްނތައްތަކާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭޮގތުްނ ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެއްކަން ކަންތައްތަކާއި، ކު

ބެހޭ ޤާނޫނާއި މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ، ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ފަޅުރަށްރަށާއި

ކަމެއްކަމާިއ، ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާިއ ލައިލަްނސާއި، ރޯޑްވާދިނަސްއާއި ޢާއްމުންހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭ 

ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދެކެުވނެެވ. މީގެއިތުރުން ބައެއް ޤަވާިޢދުަތއް ޤާނޫނުގެ ދަަށށް ނުވަދެހުރުުމގެ ސަބަބުން ރަްށފުށުގެ 

ބަންޑާރަ ރުްއގަހާއި، ގޯތިތަކުގެ އިމުގެ ،  ލެވެލްގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައްކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިަވމުންދާކަމާއި

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި  ދިމާވާމައްސަލަތަކާއި، އެއް ގޭގެ ރުއްގަހުން އަނެއްގޭގެ ގޯއްޗަްށ އުދަގޫވާ މައްސަލަތަކަކީ 

ނެތުމާއި، ކުރިންހުރި ބައެއް ކޯޓްތަކުންވެސް ނިންމަން އުދަގޫަމއްސަލަތަކެއްކަމާއި، ބިމާބެހޭާޤޫނނާގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދެއް 

ޤަވާޢިދުތަކަށް ާޤނޫނު ނެތުމާއި، ފަޅުރަށްރަށުގެ ޤަވާޢިަދށް ޤާޫނނެއް އޮތްކަން މީުހންނަްށ ނޭްނގުމަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

އި، ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ާޤޫނނެއް ނެތުމުން ދިމާާވ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޕީ.ޖީއަށާ

އޭ.ޖީއަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އުދަގޫތަކެއްހުރިކަމަށާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

ކައުންސިލްތަކަށް ބަެޖޓްނުލިބުމުގެ މައްސަލަވެސް ފާަހގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މި ، ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އޮޅުން ނުިފލާހުރުމާއި



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ގުމުގައި ދެވެންހުރި އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމާއި، މިގޮތުން ޕޮލިހުން ކުޑަޚަރަދެއް ދިނުމުން ކައުންސިލުން ދަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިން

 ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާދޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

 

ކުރުމަށް ރާވާފައިވާކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މި

ދެއްވުމަށާއި،  ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ވަނަ ދުވަހު 02ރިކަލްޗަރގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ފުނަދުއަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގް

ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ފުނަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ފުނަދޫ ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

ރިންނާއި ގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެސަރުކާރު ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ފުނަދޫގައިހުރި ފުނަދޫގެކައުންސިލާއި 

ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި މިއަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ފިޝަރީޒް 

ޓްރީގެ ބޭފުޅުން ފިޝަރީޒް މިނިސްމިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލެއްވި ފުރުޞަތުގައި މިއަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކުން މިކަމަށް އެދިފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 

އި މިއަތޮޅުގެ ފުނަދޫއާއި، ފީވަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްކަމަށްވާތީ، މި އަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގަ

މިއަތޮޅުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ފުޢާދު ޤާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ދަތުރުގައި 

ސްޓޭޓް އަލްފާޟިލް ފުއާދު ޤާސިމްގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން ޓީމެއް ފުނަދޫއަށް  ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ، އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ނިސްޓްރީމި
 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމެއް ފުނަދޫއަށް ސެޕްޓެމްބަރމަހުގެ   
ގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި،  2-މިޒިޔާރަތަކީ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުމަރުކަޒު ޒޯން އެވެ. ކުރެއްވިފުނަދޫއަށްވަނަދުވަހު  7

މަރުކަޒުގެ ހިންގުން ވިލަރެސްކުރުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި 
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު  ންނެވީވަޑައިގެމިޓީމުގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި  ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ. 
އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒަކީއާއި، އެމިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ބޭފުުޅްނ 

  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައިވެރިވެ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް 

މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، ސްޕޯޓްސްގެ ޓީމުގެ 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. 

ވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ މަރުކަޒު ހިންގުން މިގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެރިންނާއެކު ބޭއް
ވިލަރެސްކުރުން ޙަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 

 ވިލަރެސްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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މަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ. މިނިސްޓަރ ފޮރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް މުޙައް
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމެވެ. 
 ކުރައްވާފައިވެއެވެ.މިބައްދަލުވުމުގައި މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ތަނުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާ 

 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން  ން ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަ
 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އާސިމް އަޙްމަދު ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަްށ 
 ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  14އަށް މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ  16 – 14ސެޕްޓެމްބަރ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ސްކޫލްބޯޑާއި، ޕީޓީއޭ އާއި، މެނޭޖްމަންޓްގެ ބޭފުޅުންނާިއ  އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި 
ބައްދަލުކުރައްވައި ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ހުރިނެތްގޮްތ 

ވެ. މީގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅުމަދްރަސާއަށާއި، ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެ
ކްލާސްރޫމްގެ  4ޅައިމަގު ސްކޫލަށް އިތުރުކޮށްދެއްވާ 

 ބިންގާއަޅުއްވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. 
މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ 

އިމާދު ޞާލިޙާއި، ޑެޕިއުޓީ އެޑިޔުކޭޝަން އަލްފާޟިލް 
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާސިފްއާއި، ޕާމަނަންޓް 
ސެކްރެޓަރީ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙައްމަދާއި، 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ެފމެލީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

މެްނބަރު އަްލފާޟިލް ޢަީލ ސަލީމާއި،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލުހގެ ފުނަދޫދާއިރާގެ އަލްފާޟިލާ ފާޠިަމތު ޝިރީންެގ އިތުރުން
ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީެގ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން  ކަ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 ށަށް ވަޑައިގަތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަޙްމަދު ޝަފީޢު އަތޮޅުގެ ރަށްރަ 
 

މިނިސްޓރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ 
ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި މަސްވެމިއަތޮޅުގެ ރަށްރަ ރިކަމާއި ދަ
އަތޮޅުގެ  މާތު އޮޅުން ފިލުއްވެވުމަށްޓަަކއި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަމާއިބެހޭ މަްޢލޫބައްދަލުކުރައްވާ 

 ފަޅުރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ ރަށްރަށުގެ ޙާލަުތ ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.
އަށް މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި މި  22ން  19އެގްރިކަލްޗަރ ސެޕްޓެމްބަރ   ޑްމިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ގައި އެމަނިކުފާނުގެ މިނިސްޓްރީގެދަތުރުފުޅު
  މޫސާފަތުޙީވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 
 

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ފުނަދޫން މަރުހަބާ ދެންނެވުން



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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 މޮނިޓަރ ކުރުން. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
 

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް   
މަސައްކަތްތާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ަބލައި، ކައުންސިްލތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވުމާއެކު މިކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ 
ގައި މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. މިޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ލޯކަލް  26ޑިސެމްބަރ  2012އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް 

ސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިފާޢުއާއި، ރިސާރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެކައުންޓްސް އޮފި
 އިކްރިޝާ ޢަބްދުލް ވާޙިދެވެ.

 
 

 

 
 

 

 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  2012  ފިޔާރ7,729,348.00ުވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަ
 ފިޔާރ3,141,281.00ުގެ ތެރެއިން )ހަތްމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް އަށްރުފިޔާ( 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނީ ފުރަތަމަ )ތިންމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ އެއްރުފޔާ(

ޚަރަދުތަކަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ  ތު ޕްރޮގުރާމްތަކުގެން ހިންގާތަފާ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލު
މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫން 2012ގެ ތެރެއިން )ދެމިލިޔަން ހަތްދިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ފިޔާރ2,070,800.00ު
ވަނަ އަހަރަށް މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ  2012ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން  ފިޔާރ1,773,492.04ު
ވަނީ ޚަރަދު  ފިޔާރ4,914,773.04ުަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިޔާރ9,800,148.00ު

 ކުރެވިފައެވެ.
 

 ،ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި 2012މި ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން 
ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުަނށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމަްށ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަފާތު ޕްޮރގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުގެ 

ރ ވަނީ ކައުންސިލުގެ 1,218,294.55މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި  6ަވނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2012ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލުން ހިންގޭ  2012މިއީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ.  އަށްމްދަނީއާ

ރުފިޔާ )އެއް މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް 1,944,968.71ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު 
ގައި 2011ފެބުރުއަރީ  26 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  64.45އަށްރުފިޔާ/ ހަތްދިހަ އެއްލާރި( ގެ %ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް 

ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ގެއުފެދުނުއިރު މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންމިކައުންސިލު 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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މްތަކުން ގްރާޕްރޮ ންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު މިހާރު އެހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ގެ
އެގޮތުން ހިންޭގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯަދންފެށިަފއިވާކަން އުފާލާއި އެކުފާހަގަކުަރމެވެ. 

ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަަލށް ޚިދުމަތާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ޚިދުމަތާއި، އިމާރާތާއި ބޯިހޔާވަހިކަމު
ރުފިާޔ )އަށްލައްކަ ސާޅިސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އެކާވީސް ރުފޔާ/ ފަންސާސްއަށްލާރި( ލިބުމުން 848,221.58 ލިބެންޖެހޭ 

ރަ ރުފިޔާ/ ރުފިޔާ )ނުވަ މިލިޔަްނ ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށ9,924,418.02ާ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ 
 ދެލާރި( އަރާނެއެވެ. 

 ަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ ނޑުދަ  ބައި: ލަ

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ހިރާއްދިވެ
ކައުންސިލްތަކުން މިހިނުދން ިމހިނދަށް ކުރަންޖެިހފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަިހ މިކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން  ކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ކަ
ޠީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ދީިމޤްރާ ،ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް

މިއަހަރު ހިންގުމަށް ޕްރޮގްާރމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ކޮށްބައްޓަން ކުރުމަްށޓަކައި ކުރެވެްނހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަމާޒު
ަވނަ 2012ވަނަ އަހަރަްށ މިކައުންސިލުން ހިންގުަމށްރާވާ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް 2012  ނަމަވެސް

ވަނަ 2011 އަދި ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރަމެވެ. ފައިސާ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި 
)ހަތަރުމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ތޭރަހާސް  ފިޔާރ4,113,408.69ު ކުރައްވާފައިވާ ފައިސާ އަހަރަށް މިކައުންސިލަށް ދިނުމަްށ ފާސް

އިރުވެސް ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔަ 2011 ހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ/ފަސްދޮޅަސް ނުވަލާރި(
 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

އިން ކައުންސިލް  2011ފެބްރުއަރި  26ފެދި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އުޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަ
ޤާނޫނުގައިވާ  ވެސް ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަންކަން މިހާތަނަްށ އައިއިރު

ލާއިރު ކައުންސިްލތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަ
ނޑައަޅާފައިވާ  200މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދެއްވުމަށް ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  ިމލިއަން ރުފިޔާއިން އެކި ކައުްނސިލްތަކަށް ކަ
ން އެއްވެސް ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާގެ ތެރެއިއަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

ދޫކޮށްފައެއް މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެދިޔަ އިރުވެސް 6ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ 2012ވަނަ އަަހރު ނިމި  2011 މިންވަރެއް 
 ވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުންނަމަވެސް އެނުވެއެވެ. 

 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައ2012ްމިކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާފައިސާގެ ކުޑަ  ވަނަ އަަހރު ހިންގުމަށް ކަ
އެކިއެކި ޚަރަދުކޮށްގެން މިގެންދަނީ  ންކައުްނސިލުގެ މާލިއްޔަތު މިންވަރެއްވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިނުވި ނަމަވެސް

 ހިންގަމުންނެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް 
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  ަކައުންސިލުގެމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން ބައި:  ހަތަރުވަނ 

 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެކައުންސިލުގައި ހުރި 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން  ތަކާއި، އާމްދަނީމަސައްކަތްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
ގެންދާ ކުރަމުން ބޭނުން މަތް ދިނުމަށްޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަޑޭއެ

މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ  ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.
ގެ ހުރިާހ މަސައްކަތެއް އަކަފޫޓެވެ.މި ޢިމާރާތު 3425ބޮޑުމިނަކީ  ޢިމާރާތުގެ

ގައެވެ. މި ޢިމާރާތަށް  1997 މާރޗް 14ނިމި ބޭނުންކުރަން ަފށާފައިވަީނ 
ރުފިޔާއެވެ. 1,243,125.00 އަގަކީ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަްނ ބްލޮކްތަކަކީ 
ފައިސާ ޙަރަކާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ އެކިއެކި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް 

ނާއި، ައތޮޅަށް ަވޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަަކށް ކުއްޔަްށދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުމުގެ ގޮތުން
ޢިމާރާތްތަކެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން  ޢިމާރާތްުކރެވިފައިވާ  އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިްއބުމަށް ބޭުނންކުރުމަށް

ރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޭބނުންކުރަން އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ 2687މިނަކީ މި ޢިާމރާތުގެ ބޮޑުގައި ހިމެނޭ 01ބްލޮކް 
ޖަލްސާކުރާ  މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ.ގައެވެ.  1995މާރޗް  12ފެށިފައިވަނީ 

މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ާބއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުްނަތކާއި އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް 
ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އާއި ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ  01އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މާލަމެކެވެ.ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

ގައި ހިމެނޭ  02ކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެއަދި  ރުފިޔާއެވެ. 1,118,800.00 އަގަކީ 
އިވާ ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިިމ ބޭނުންކުރަން ެފށިފ1998ައޮކްޓޯަބރ  24އަކަފޫޓެވެ. މިއީ،  2077ބޮޑުމިނަކީ ޢިމާރާތްތަކުގެ 

 ރުފިޔާއެވެ. 675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް

 ފޫޓެވެ. 215x200މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮުޑމިނަކީ 
 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

 ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012
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މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  
ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢިާމރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ ގައި ޢިމ1997ާއޯގަސްޓް  06 .ޢިމާރާތެކެވެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 

 އަކަފޫޓެވެ. 2230ގެ ބޮޑުމިނަކީ މި ޢިމާރާތު ރުފިޔާއެވެ. 309553.40

މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ 
ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީންގަތްފައިާވ ބިމެއްގައި 1996އަތޮޅު ކޮމިޓީން 

މި ޢިމާރާތް ހުރި ބިމުގެ ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ. 
ޢިމާރާތް ކުރެުވނީ އަތޮޅު  ފުރަތަމަ މި ބިމުގައިފޫޓެވެ. 100x50ބޮޑުމިނަކީ 

ިތ ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެަކމަޑޭޝަން އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަ
ވަނަ އަހަރު ބަދަލުެގެނސް މިހާރު 2006 މި ޢިމާރާތަށް  ބްލޮކެކެވެ.

ޑިވްސް ފުނަޫދ ރ އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މިހާރު ޭބންކް އޮފް މޯލ6500.00ްމިތަންވަނީ ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށް މަހަކު 
 ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންަދނީ މި ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަސީލަތެކެވެ. 

 

 އަތޮޅުވެހި 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން އިތުރުކުރުމަށް މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ  
ޢިމާރާތް ުކރެވިފައިވާ  ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

 2170.35މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ
 24ފޫެޓވެ. 100100xމިއިމާރާތްހުރި ބިމުގެބޮޑުމިނަކީ އަކަފޫޓެވެ. 
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ 1998އޮކްޓޯބަރ  

 ރުފިޔާއެވެ. 705،363.00އަގަކީ 

މާތު ކުރުމަށްފަހު ދުވަހު ކުއްޔަށާއި، މަހުފީގެ ލުވިއިރު މިޢިމާރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުްނތައް މަރާޙަވާ މިކައުންސިލް 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް  ކުއްޔަށް ހިފައެވެ. މި ޢިމާރާތްގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެ

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ާކގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ.5އިސްކަން ދީގެންނެވެ. މި ޢިމާރާތުގައި 

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

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

އަގަކީ  ދާޒާރަން ފެށި މި ޢިމާރާތުގެ އަންގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކ2001ުޖެނުއަރީ  10އަކަފޫޓެވެ. 
 .ރުފިޔާއެވ134،000.00ެ

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"

 މިލައުތުރު ކީސާ )ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނދޫ ބްރާންޗް(

 ށ. އަތޮޅުވެހި މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ވަނަ އަހަރު 1998ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްމި އުޅަނދަކީ  
 އެވެ.G4577A-07-15-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީއުޅަނދެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

އަތޮޅުދޯންޏަކީ، އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަގޮތެްއގައި 
ނޑަކަށް  މިލިަޔން ރުފިޔާގެ  1.5ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ގާތްގަ

ހު މިހާރުވަނީ ދޯނި އެހެލާ މަރާމާތު ކުރުމަްށފަ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެވެ. 
ބައެއް މަރާމާތުތައް ހުރުމާއެކު އެތެރޭގެ ބާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް 
 ދޯނިވަނީ ބޭުނން ކުރަން ނުފެށިެއވެ.

 

 އަތޮޅުލޯންޗް" މާމުލި"

ކީ އަތޮޅުއޮފީސް ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗަ 2004ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36ރާފްޓް މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
ވާލުވެހުންނަާވ ބޭފުޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި، ހިންގެވުމާއި ޙަ

އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނުންަތއް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން ކުރަމުްނ އައި 
-G7432A-02އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ: 

15-C  .ެމި ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އެވ
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 1.4ކީ  އަގަ

ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ިހންގުމާއި ޙަވާލުވިއިރު ލޯންްޗ މި 
ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަނީ މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭނުންވާ ދަުތރުތައް ކުރަމުންނެވެ. އަދި  

ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ  ކަށް ދަތުރުތަފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންާވ 
އަދި  ހަމަޖެހިފައެވެ. މިހާރުވަނީ ވެސްދޫރުމަށް ލޯންޗް ކުއްޔަށް 

ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތަްއ މިހާރުވަނީ  މިކަމަށް ބޭނުންާވ 
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.

 

 ވެހިކަލްސް 

 ސައިކަލެވެ. 2ވޭނާއި 1ކާރާއި،  2މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވަީނ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2012

ސިޓީލާ ނީލަމުގައި އެކާރުވަނީ ތީ، ވާލާކުވެފައިމަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް ހަކާރު   B1A1847ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު
 B2A1032ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: ކާރާއި،    B1AG1768ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު އަދި  ވިއްކާލެވިފައެވެ. 

މަރާމާތަށްފަހު ސައިކަލް  A0A6916ނަންބަރުރަޖިސްޓްރީ ސައިކަލާއި،  A0B6609ރު ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަވޭނާއި،
 ވަނަ އަހަރުެގ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށްވަނ2012ީވުމާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި މިހާރުދަނީ ބޭުނންކުރަމުންނެވެ. 

 ސައިކަލެވެ. 2ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި 

 ށ. އަތޮޅުދޯނި " ފަރުކޮޅު" މަރާމާތަށް ފަހު ބާލަނީ 

 ށ. އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 

 ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1AG1768ކާރު



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

31 

 
 

 

 ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން 

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއހުރި ހަރުމުދަލާއި، އެހެނިހެން ަވސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް 
މިކައުންސިލުން ( އާއި، 2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު )ހުރި ތަކެތި 

ގައިދަނީ ޭބނުން ތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުމުންތަކާއި ެއއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ައތޮޅުގެ ރައްޔިނިންމާފައިވާ ިނން
 ހިފެމުންނެވެ.

 

 ްކައުްނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

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

ޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިިވލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ަތންފީޒީ ދައުރާއި ޢަމަލީ ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރު ދައުރާއި،
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޖެނެރަލް  

(ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) 

 ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން

 )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(

 ޘަޤާފަތާއި ޢަރުޝީފް

ޢާތިފް(هللا )ޢަބްދު  

އިޖުތިމާޢީ 

 ރައްކާތެރިކަން

ފިރާޤް އިބްރާހީމް()  

 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

 )އިބްރާހީމް ރަޝީދު(

 ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި

هللا(ޢަބްދު)އަޙްމަދު   

 ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް

 )އަޙްމަދު ޙަމީދު(

 ހަރުމުދަލާއި މާލިއްޔަތު

 )މުޙައްމަދު ޢަރީފް(

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސްރވިސާވިސަ  
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

 އާރު، އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޑު   ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަ



 މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

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

 މެމްބަރުންނެވެ.  2ދާއިރާއަކުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައީސް މޫސާފަތުހީ އާދަމް 
 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު 
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

هللا ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

ރަީޝދު އިދްރީސް ކަުއންސިލަރ އިބްރާޙީްމ   

 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

ޢާިތފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދޫ  
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ކައުންސިލަރުންގެޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ މާއްދާ ުބނެފައިާވ  112ގެ  2010/7ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާޫނނު ދި
ނޑައެޅި، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން  2011ޫޖން  14ގޮތުގެމަތީން  އަދާކުރަންޖެހޭ ގައި ކަ

ނޑައެޅިގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 2012އޯގަސްޓް  07މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު   ގައި ކައުންސިލުން ކަ

މަސްޢޫލިއްޔަތު ނަމާއި، މަޤާމް #
ކައުންސިލްގެ ރައީސް/ ކައުންސިލާއި އިދާރާ ހިންގުން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް 1

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް/ ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފު 2

ހަރުމުދަލާއި، ބިމާއި ދަތުރު ފަތުރު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު 3

ތަޢުލީމާއި ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ހޭލުންތެރިކަން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް 4

އިޤްތިޞާދާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު 5

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުهللا 6

ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމް 7

އަރުޝީފާއި ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢާޠިފު 8
 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ކޮމިޓީ  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

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

 ޤަވާޢިދު ބަލައިގެން ބައިތައް އިުތރުކުރުން()   މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ 
 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

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

އެހީތެރިވުމާއި، ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރުމު
ވަނަ އަހަރުގެ މެއި 2012ސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަ

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ިމކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފުނަދޫގަިއ ހުރި ސިވިލްސާރވިސްގެ  22
ށްފަހު ކޮމިޓީގެ މުވައްސަސާތަކަށް މިކޮމިޓީން ުފރުޞަތުދޭނެގޮތާއި، ކޮމިޓީގެ މެްމބަރުންގެ ޢަދަދާިއބެހޭގޮތުްނ ަމޝްވަރާކުރުމަ

 ށް އިތުުރކުރުމަށް ނިންމާ ކޮމެޓީ ވަނީ އަުލންއެކުލަވާ ލެވިފައެވެ.  9 ޢަދަދު މެމްބަރުންގެ
 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 

 މުވައްޒަފުން ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 ޢަބްދުލްޖަލީލުިއބުރާހީމް  ޑިރެކްޓަރ
 2 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 3 ޢާސިފާ ޢާއިޝަތު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 4 ޝާމިޔާ ޙަސަން  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 5 މުޙައްމަދުޝަހީމް އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 6 ޢަޤްލީމާޢަބްދުއްޞަމަދު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 7 ޢާމިރާޢަބްދުއްރައްޒާޤް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ
 8 މުޙައްމަދުޙަސަން  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 9 އިބުރާހީމްސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 10 ޙަސަންއިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 11 އަޙުމަދުމުޖުތަބާ މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 12 މަމްދޫހްނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 13 ޙުސައިންސިޔާމް  އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 14 ޢަލީރިފާޢު  އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ

 15 ޢަބްދުލްމަޖީދުއިބުރާހީމް  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 16 މުޙައްމަދުނިޒާމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ

 17 އަޙުމަދުޢީސާ  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ
 18 هللاސާލިމްޢަބްދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 19 ޙަބީބާއިބުރާހީމް  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20 މުޙައްމަދުމުބީނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 21 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 22 ޢަޒީމާމުޙައްމަދު  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 23 އާމިނަތުމޫސާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 24 އިސްމާޢީލްޝަރީފް މަސައްކަތު
 25 އަޙުމަދުއާދަމް  މަސައްކަތު
 26 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު
 27 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 28 ޢަލީޙަސަން ކާރުޑްރައިވަރ
 29 މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 

 30 ފުޅު މުޙައްމަދުޙަސަން ޑްރައިވަރވޭން 
 31 މުޙައްމަދުސުލައިމާނު ފަޅުވެރި
 32 އާދަމްފަހީމް ފަޅުވެރި

  

 ހިންގުން  ކައުންސިލް 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލު 

އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާނީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

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

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ ހިނގަމުންދާނީ  އިދާރީ ގެކައުންސިލުމި
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި، މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ 

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ  މަހަށް ބަލާއިރު  6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2012ިމގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ސުލޫކުމުވައްޒަފުންގެ 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

ވަނަ އަަހރު ފެށުނު އިރު 2012ނަމަވެސް . އެވެ 08ޢަދަދަކީ ޤާނޫނީ މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ 
 2011ގޮޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް  2ރުންނެވެ. މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަ 6މިކައުންސިލްގައި ތިއްބެވީ 
ގައި ހުވާކުރެއްވުމާއެކު 2012އަރީ ޖެނު 12މެމްބަރުން  02ނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ބޭއްވުޑިސެމްބަރމަހުގެ ފަހުކޮޅު 

އެވެ.  މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް  8ދަކީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަ  2012
 ޤަވާޢިދުން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަަގ ކުރަމެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ނޑުގައި އަތޮޅު  މަޤާމް  40ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.  29ތިއްެބވީ  ސް މަޤާމްތަކުގައިއިރު ސިވިލް ސާރވި ފެށުނު އަހަރު ަވނ2012ަހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފުންވަނީ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސާރވިސްގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2012
ނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މިގޮތުން މުވައްޒަުފން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ސީހަމަޖެހިފައެވެ.

 2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސަރވިސްގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2012 ގެ ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށެވެ.ޗްއަދި އަތޮޅު ލޯން
މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިވުމާގުޅިގެން ދެމަޤާމު ހުސްވެފައިވެއެވެ. މިހުސްވި  2މަޤާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި 

މަޤާމުތަކަކީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި، މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމެވެ. މީގެތެރެއިން 
ނޑުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ  މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ކައުންސިލް އޮނިގަ

ސިލްގައި ންމަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު މިކައު 6ވަނައަހަރުގެ ފަހު  2012. ވުމާއެކު މަޤާމަށް މީހަކު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ
އަދި މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޙާލަތު ެއވެ.  31މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ 

 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.ވަނީ އަތޮޅުދޯނީގެ ނެވި އަްލފާޟިލް ޙަސަން އިދުރީސް ހުރިގޮތުން 

 ހުސްވި މަޤާމުތަކާއި، މީހުން ހަމަޖެއްސުނު މަޤާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް 

 ންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން.އި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ށ.ފުަނދޫ އަންނާރުމާޭގ 
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ސިވިލްސަރވިސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާސިފާ 

ގައި  2012ސެޕްޓެމްބަރ  16( ޗިުޓން  2012ސެޕްެޓމްބަރ  16)  CSC/2012/2959(3)ކޮމިޝަންގެ ނަްނބަރ 
 ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗ.އާރް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުން.

ސިވިލް  ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށް ފުނަދޫ ަނލަރޯޅި އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަޙްމަދުއަތޮޅު
 2012އޮކްޓޯބަރ  18( ޗިޓުން  2012އޮކްޓޯބަރ  18)  CSC/2012/1118(1)ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

 ހަމަޖެއްސެވިއެވެ.ގައި 

ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވަޒީފާއިން 
 ވަކިކުރުން.

ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޯކޓުއޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިާވތީ އެމަޤާމަށް ބަަދލުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ކައުންސިލް ބިއުރޯގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ށ.މާއުނގޫދޫ ރޯޒްލިން އަލްފާޟިްލ 

ސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިަސރ މަޤާމުން ވަކިވުމަށް އެދިަފއިވާތީ ސިވިލް ސަރވިސް މުޙައްމދު ނިޒާމް އެސި



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ގައި  2012ސެޕްޓެމްބަރ  16( ޗިޓުން  2012ސެޕްޓެމްބަރ  16)  CSC/2012/2959(2)ކޮމިޝަންގެ ނަްނބަރު 
 މުޙައްމަދު ނިޒާމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.

 މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވަކިކުރެއްވުން.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ށ.ފުނަދޫ ޗަމަން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމްގެ 
ޢުޒުރުވެރިވާތީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ  ނިޔާކުރާގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު

އޯގަސްޓް  SCS/2012/928  (30(2)ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދިފައިވާތީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 
  ގައި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އެވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވިއެވެ. 2012އޯގަސްޓް  27( ޗިޓުން 2012

ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު 125މުވައްޒަފުން ދުވަހު މަސް 6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2012
 ާޙޟިރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު އިންސައްތަ 84އެވްރެޖްކޮށް 

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ 2012އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މާއްދާއިވާ ގޮތުގެ  96( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2012 މަތިން މިކައުންސިލްގެ 

ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެަމތިން އެކުލަާވލެވިފައިވާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓް ަމްނޓްތައްވެސް މިކައުންސިލްގެ ވަނަ މާއްދ97ާގެ 2010/7
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2012ގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ 2012ޖެނުއަރީ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން 47

 ރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކައުންސިލަ 6ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި 

 ފޯޑް ކާރު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން  B1A1847އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

ފޯޑް ކާރު ބައުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަްށ ހަލާކުވެފައިވާތީ،ސިީޓާލ  B1A1847އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 
މިކާރު  ގައިވަނީ ނިންމާފައެވެ. 2012ޖެނުއަރީ  17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 48ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

ެފޭށ އަދި ޢްލާުނކޮށްގެންނެވެ. ނީލަންކިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޢި
އެވެ. ކާރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ ކަންކަްނ  )ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔ5000ާ/- އްސާފައިވަނީޖަހަމަގޮތުގައި އަގެއްގެ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފަިއވަނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ަދށުންނެވެ. މިކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަވަނީ:

 އުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފުކަ .1
 ޢާޠިފުهللا ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .2
 ފާޟިލް ޢަބްދުލްަޖލީލު އިބްރާހީމް ޑިރެކްޓަރ އަލް .3



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޕީޑް ލޯންޗްގައި އަޅާނެ އިންޖީނެއް ކަނޑައެޅުން 

" މާމުލި " ލޯންޗްގައި އަޅާ އިންޖީނުގެ ބްރޭންޑް  G7432A-02-15-Cއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 
ނޑައެޅުމާއިބެހޭގޮތުން  ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަިދ  48ގައި މިކައުންސިލްގެ 2012ޖެނުއަރީ  17ކަ

ޖަލްސާއަްށ  މިލޯންޗްގައި "ޔަމަހާ" ބްރޭންޑްގެ އިންޖީނެއް އެޅުމަށްވެސްވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ
ކައުންިސލަރުން ވޯޓް ދެއްވައިގެްނނެވެ. ކައުންސިލުން މިގޮތަްށ  5ކައުންސިަލރުންގެ ތެރެއިން  7ވަޑައިގެންނެވި 

ނިންމާފައިވަނީ ޔަމަހާ އިންޖީނަކީ މަރާމާތުކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސްޕެއާރޕާރޓްސް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ އަދި 
ހައިން ލިބޭ، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު ބްރޭންޑަކަށްވާތީއެެވ.  މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ފަސޭ

އިންޖީނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ބްރޭޑްގެ ލޯންޗްގައި އިންޖީނު އެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހިެމޭނ ސުޒުކީ 
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އިންތިޒާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނުމާއި، ކައުންސިްލެގ ސްޕެއަރ ލިބުމުގައި ދައްކާ މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމުން  

 މެމްބަރުންގެ ތަޖުރިބާއިްނނާއި، ޯހދި މަޢްލޫމާތުން މިކަން ތެދުކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.

 ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ފާސްކުރުން 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންއަކީ  
ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުަމށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ިނންމަާވފައިވާ ލުއިލޯނު ދޫކުރުމުެގ 

މެހާ ކަންތައްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނުދޫކުރުމުގެ އެން
 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 53ކައުންސިލްގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެމް. އޯ. ޔޫ ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަޤްޞަދުގައި ފާސްކުރި 

ކޮންމެ އޯ.ޔޫގެ ދަށުން އެމް. މިތިފާޤުންނެވެ.  މެމްބަރުންގެ އިއްޙާޟިރުވި ޖަލްސާއަށް  ވަނަ ދުވަހ2012ުފެބުރުއަރީ 
ނޑައަޅައި،ދޭނެ ފަރާތްތަރަށަކުންވެސް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު  ކަންކަްނ އެންމެހާ ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގެ  އް ކަ

 ރަށުަކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަލަހަްއޓަްނ ޖެހޭނެއެވެ.ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން 

 ފާސްކުރުން ސްވުން ސްކީމް ލޯނު ރިޝެޑިއުލްކޮށް ދެއްކުމަށް ވެވޭ އެއްބަ ލުއިލޯނު 

މިއެއްބަސްވުމަކީ އަތޮޅު ކޮމިޓީން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، އަތޮޅު 
ކުގެ ތަލޯނު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލުއިލޯނުތަުކގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދައްކާ ނިންމާފައިނުވާ 

ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އަތޮޅު ދެމެދު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތާއި ލޯނު ދޫރެވިފައިވާ ފަރާތާއި 
ޙަވާލުވުމާއި ހަމައަށް  ން އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއިފަރާތަކުން މިކައުންސިލު 92އިން ތަކުގެ ތެރެކޮމިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނު

ގައި ބޭއްިވ 2012ެފބުރުއަރީ  14މި އެއްަބސްވުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ   ނުވާަކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ނިންމާފައި ފައިސާ ދައްކާ 
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.53މިކައުންސިލްގެ 

 ށ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ ދެމުންދިޔަ އިނާމް ދިނުމުގެ ކަންތަްއ މި ސިޔާސަތަ
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮްށ، މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ފެްނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ިއނާމުދިނުމަށް އެކަށަ ެއިޅ 

މަޤްޞަދަކި އަތޮޅުގައި ޢިލްމީގޮތުން ޤާބިލު ީޖލެއް އުފައްދައި، އަތޮޅުެގ ސިޔާސަތެކެވެ. މި ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ 
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހޯދުމަށް 

 ކުން ދާއިރާއަ 3ގައި އުފެއްދުމެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  ވާދަކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އެފަދަ ތަނަވަސް މާޙައުލެއް އަތޮޅު
އޭޕްރީލް  03ވަނަ ޖަލްސާއިން 60އިނާމްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  މި ސިޔާސަތު ފާސްކޮށްފައިވަނި މިކައުންސިލްގެ 

 ގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.2012

 ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ތަކެތީެގ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 
ތި ނަގާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި، ނީލަމުން ތަކެ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ 60ފަރާތަށްވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ނީލަން ކިއުމުގެ ހުއްދަ މިކައުންސިލްގެ 
 ދެވުނެވެ.

 ފިރުނބައިދޫ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ވަކިކުރުން 

ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ފިރުނބައިދޫ ވަގުތީގޮތުން ބެލެެހއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ށ. ފުނަދޫ ވިލުދޮޅި މިއަތޮޅުގެ 
ރަޝީާދއި، އަތޮޅުއޮފީހާއި ދެމެދު ވަުގތީގޮތުން ރަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ނީގޮތުްނ އެފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާތީ، އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޤާނޫ
ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 
ވަގުތީގޮތުން ފިރުނބައިދޫ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ރަށްވަކިކޮށް، 

ގައި އެފަރާތުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތު 07ރަށް ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
އަމިއްލަ އެއްޗެއް ވާނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަކެތި 

ގައި ނިންމުނެވެ. މި 2012އޭޕްރީލް  05ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން 8ގެންދިއުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް މިކައުންސިލްގެ 
 ންނެވެ.ގޮތަށްފާސްވެފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު

 މުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން ޞާދީ  ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލު އަތޮޅުގެ އިޤްތި 

މިކައުންިސލްގެ ނަންބަރު: މިއަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި 
(IUL)227-DS/PRIV/2012/9 (14  ް2012މާރޗ ) ިފަރާތުގެ ތެރެއިން  2އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުއްވ

ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް ުހށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަމަށްާވތީއާއި، ހުށަހޅުއްވާފައިވާ ބިޑްތަްއ އެންމެ 
އިވެސް މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑު އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯރޓްގަ

 ފިރުނބައިދޫ ގޮނޑުދޮށް ސަރަހައްދު 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ނިންމާފައިވާތީ، ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.8ޙަވާލުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅު ރަށްރަށާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒު ެއންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ވަގުތީގޮުތން ބެލެހެްއޓުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
އުޞޫލާއި، ވަގުތީގޮތުން ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމުގައި  ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެއެކިފަޅުރަށްތައް 

އޭޕްރީލް  24ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 63ރަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތާއި ކައުންިސލާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުްނ މިކައުންސިލްގެ 
ނަކަމަްށ ވޯުޓ ދެއްވާ ފާސްކޮށްފައެވެ. ަކއުންސިލަރުން ފެނ4ްގައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 2012

ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެްއޓުން އަތޮޅުކައުސިލާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް މިގޮތުން 
ބުރީގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރު

 ރައްޔިތަކަށްކަމަށް މި އުޞޫލުގައިވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދިނުން 

ނޑާއި އެއްގަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޒަރީޢާއިން  މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ކަ
ސިލަށް ލިބޭ  އާމްދަނީއާއި މަންފާ އިތުރުކުރުމަށާއި، މިފަދަމުދާތައް ބަލަހައްޓައި ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރަގަޅުނިޒާމެއް ކައުން

"ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމްގެ އުފައްދައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތެްއގައި ކުރެވޭނެ މަގުތަނަވަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވިފަިއވާ 
އަދި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައްވެސް ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައްދަތުރުފަތުރުގެ 
ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ސިޔާސަތު ފާސްވެފައިވަނީ 2012މެއި  08ޖަލްސާއިން ޢާޢްމު ވަނަ 65މިކައުންސިލްގެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިޤުްނނެވެ. 7ނެވި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން
 

 ންސިލުން ޙަވާލުވުން ކައު  ވިލަރެސްކުރުން  ތޮޅުގައި ދެވޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތް އަ 
 

ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީން އަތޮޅުތަކުގައި ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތަްއ ރައްޔިތުންނަްށ 
ނިޒާމްގެދަށުްނ ހިންގަމުންދާ ޙަރަކާތްތައް ަބލަހައްޓައި އޮމާންކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކުުރމަށްޓަކައި ފެރީ 

ކުރުމަށް ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ދެވޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަްއ  ޤާއިމުވާނެގޮތެއް އިންތިޒާމް
އްވާފައިވާތީ، މިކަމާއިބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ ުހޅުވާލައެމިނިސްޓްރީން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 08ވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 65އެމިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް މިކައުންސިލްގެ މިކަމަށް މަރުހަާބކިޔާކަން މިކައުންސިލުން 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ފާސްކުރެވުނެވެ. 7ގަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 2012މެއި 

 

 ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުން  ރާތަކުން ޤައުމީ އިދާ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިހުރި " ޤައުމީ އިދާރާ " ތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ 
ކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި، ދެމެދު ވެވޭ ޢާންމު ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ގައި ބޭއްވި 2012މެއި  27ކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތްތައް މިކައުންސިލުން
 ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ ކުއްލި 09މިކައުންސިލްގެ 

 

 ދުމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން ވިޔަފާރި އުފެއް 

ކުރިންސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ 
ށް ިލބޭ މަްނާފ މައްޗަށާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާިއ، ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަ

ކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް އަތޮުޅގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ަހމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދިނުމުގެ  ބޮޑުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި،
މަގުތަނަވަސް ކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށްފަުހ 

ނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި "މަދަދު"ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ  ކަ
ގައި  ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 2012މެއި  22ވަނަ ޖަލްސާއިން 67ސިޔާސަތު މިކައުންސިލްގެ  

ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާިއ، އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.  އަދި މިސިޔާސަތާއިއެކު 
 އެއްބަސްވުންވެސްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ލެއްވުން 

ހިންގުން ހަރުދަނާކޮްށ ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަިއ އިދާރާގެ
ނުޑގައިވާ  މީުހްނ މަޤާމަށް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ  3ސިވިލްސާރވިސްއިން މިކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ

 ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގ2012ެމެއި  22ދެއްނެވުމަށް  ސިވިލްސަރވިސްގައިހޯދުމަށްހޯދުމަށް އިޢްލާނުކުރުމުގެ ހުއްދަ 
ވަނަ އަހަރަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހުށަހެޅި 2012ވަނަ ޖަލްސާގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 67

 ބަޖެޓްގައި މިމަޤާމްތަކުގެ މުސާރާއާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނިފައިވާތީެއވެ.

އި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގަ 
 ފައިސާދޫކުރުން 

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ބަޖެޓްގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އައި ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ 2012 
ނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ ، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން  ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ

ވެފައިވާތީ، މި ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދިުނމަށް އިތުރަށް ބޭުނންވާ ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންތައްކުގެ އަުގބޮޑު
ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ/ ސާޅީސްލާރި( ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީްނ 186,577/40

ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2012މެއި  29މަށް  ނަގާ އައި ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރު
 ފާުޤން ފާސްކުރެވުނެވެ. ވަނަ ޖަލްސާގައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތ26ި



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

43 

 ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން 

ބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ވިޔަފާރީގެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރިން ލި
ޚިދުމަތްތައް ފުޅައުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި، މި ޚިދުމަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް " 

ވެ. މިގޮތުްނ ވަނަ ޖަލްސާގެ އިއްތިފާުޤްނ ފާސްކުރެވުނ69ެގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 2012ޖޫން  05ފުނަފަތި"  
ައިދ ފާސްކުރެވުނު ކަރުދާހުގައި ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި، ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫުލތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

މުޢާމަލާތްތައް ިހންގާނެ ގޮތްތަކާއި، ޚިދުަމްތ ، ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކަންކުރާނެގޮތާއި
ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލުަތކާއި، ހަމަތަކާއި، ފައިދާއާއި ެގއްލުމުގެ ހިސާބު ބެލެހެްއޓުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުން ފަަދ  ދިނުމުގައި

ކުރެވޭނީ  ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއްވެސް އުޞޫލުތައް، މި ސިޔާސަތާއިކަންކަން ހިމަނާފައިވެއެވެ. 
ޤާނޫނާއި، މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދާިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ 

 ނެވެ.ންއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަދި އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށު 

 ސަތާއި، އުޞޫލު ފާސްކުރުން ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާ 

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބެލެހެއްުޓމުގެ މަޤްޞަުދ 
ން ވިޔަފާރީެގ އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި، މި ވަޞީލަްތތައް ބޭނުންޮކށްގެ، ޙާޞިލުކުރުމަށާއި

  ޓަކައި ށްފަހިކުރުމާގުމަނީ ލިބޭނެގޮތަކަށް މި ދާއިރާއިން އިތުރަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަ
ވަނަ 69ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2012ޖޫން  05"ނަފާވެހި" ފާސްކޮށްފައިވަނީ  މަތްޚިދުޢިމާރާތްތަކާއި، ހިޔާވެހީގެ 

މިގޮުތން ފާސްކުރެވުނު ކަރުދާހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 
ން ކަންކުރާނެގޮތާިއ، މުޢާަމލާތްތައް ހިންާގނެގޮތާިއ، ދަށުގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްަތއް ބޭނުންކުރުމުގައި އިދާރީގޮތު

ނޑުތަކާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި، ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުންފަދަ މުހިއްމު ބައިތަްއ ، މިންގަ
ުހރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެވޭނީ އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މިއެކުލަވާލެވުނުސިޔާސަތާއި، އުޞޫލު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި، މާލީކަންކަމާއިބެޭހ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަދި އިދާރީ ދާއިރާތައް 
ނުާވ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނުގެ ަދށުން މި ކައުންިސލަށް ލިބިީދފައިވާ ބާރާއި، އިޚްިތޔާރުތަކާއި ތަޢާރުޟު

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން 

 ރުދީ ފުދުންެތރިކަން އިތުރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ރައުސުލްމާލު އުފައްދާ ހިންގުމަށާއި،ރައްޔިތުންގެ ފަ
ރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްީޤ ފުޅާކޮށް ދަމަހައްޓަން މަގުަފހިކޮށްދީ އަތޮޅުގައި މަދަނީ ަހމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަްނ 

 05މަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮުތން ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު " ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ދެމެހެއްޓު
ވިޔަފާރީގެ  ންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މި ސިޔާސަތުގައި ވަނަ ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤ69ުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވި މި ކައު 2012ޖޫން 

ނޑު އުޞޫލުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.  އަމާޒުތަކާއި، ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައިގަ



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 އަރުޝީފުގެ ޤަވާޢީދު ފާސްކުރުން 

ގޮތުގެމަތިން، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން  ގައިވ2011/16ާމި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު ޤާނޫނުގެ 
އަތޮޅުގައި ، މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިަގތުމުެގ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެދަށުން މިަކއުންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތަކާއި

ލަވާލެވުުނ ހުރި ޤަދީމީ، އާޘާރީ ތަްނތަާނއި، ތަކެތީގެ މަޢްލޫާމތާއި، ޮފޓޯތައް އެއްކޮށް އަރުޝީފުކުުރމަށްޓަކައި އެކު
ވަނަ ޢާއްމު 71ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2012ޖޫން  19ޤަވާޢިދެކެވެ. މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ 

 މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވާފައިވެއެވެ. 6މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  7ޖަލްސާގައެވެ. މި ޤަވަޢިދު ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި 

 ސްޓް އުފެއްދުން ވިޔަވަތި ޓްރަ 

 ކައުންސިލުން ހިންގަން ބޭުންނވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އުފައްދަންޖެހޭ ޓްރަސްޓްފަންޑް އުފެއްދުމަށްޓަކައި 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ތައްޔާރުކޮށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުއްވާފައިވާ ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް 

ގައި ބޭއްވި 2012ޖުލައި  01" ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓް"ގެ ލިއުްނތައް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ފާސްކޮށް ޓްރަސްޓްފަންޑު އުފެއްދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 72ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމުނެވެ.ހެޅުމަށް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަ

މިފަދަ ފަންޑެއް އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ 

ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށްޓަކައި ފަރުދީގޮތުން ކުރެވޭ ކަންކަމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ކަންކަމަށް 

ންވާ ފައިސާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭހާއި ބޭނު

ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ގުޅޭ ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަނޑާއި 

ންމެ އެދެވޭ ނަފާވެރިކަމެއް ހޯދައި، އެވަސީލަތްތަައް ދަމަހައްޓައި ދިރުވައި އާލާކުރުމާއި، އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުން އެ

އަތޮޅުގައި ދަތުރު ފަތުރުގެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް އެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ކައުންިސލްގެ 

ދަމަހައްޓައި ދިރުވައި އާލާކޮށް، އެވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ވިޔަފާރީގެ  ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތައް

އުޞޫލުން ހިންގުމަށާއި، ކައުންސލުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ އިތުރު ދާއިރާތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ 

 ތަރައްޤީއަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 

 ވްސްގައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ސޮއި އެއްގޮތްކުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި 
 
 

ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ފުނަޫދ ބުރާންޗްގައި މިކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިހުރި ބައެއް އެކައުންޓްތަކުގަިއ  
ކައުންސިލްގެ ރައީސްކޮށްފައިވާ ސޮއިގައި ތަފާތުކަމެއް ހުންނާތީ،  ބޭންކާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު ކުރަންޖެހޭ ފައިސާގެ 

ވަނަ 72ކައުންސިލްގެ ތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާީތ، އަުލން އެކައުންޓްތަކުގެ ސޮއިކުރުމަްށ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބައެއް ަފހަރު ދަ
އަދި ފައިސާ ނަގާ ލިއުްނތަކުގައި ޖެހުމަށް އަލަްށ ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 2012ޖުަލއި  01ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 

ނޑުތައް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކު  މި ޖަލްސާއިންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.ރުމަށްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތައްގަ
 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އެލް.ޖީ އޭ އިން ގެންސްފައިވާ އިޞްލާހްތަކަށް ޢަމަލުކުރުން 
ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިަދށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮޯތރިޓީން ގެނެސްފައިވާ އިޞްާލޙްތަކާއިބެހޭގޮތުްނ  

ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ިދުގ  76ކައުންސިލްގެ   އްސަލަމަޝްވަރާކުރުމުގެ މަ
މަޝްވަރާއެއް ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކުރެވުނު މަޝވަާރަތކުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ވިޔަސް އަިދ 

ނެކަމަށާއި، ާޤޫނނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އެހެންތަނެއްކަމަށްވިޔަސް  ާޤނޫނުން ިލބިދީފައިވާ ޙައްޤެއް އުނިނުކުރެވޭ
އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދީފައިވަނީ ޤަާވޢިދުތައް އެއްގޮތްކުރުމުގެ ބާރުކަމުގައި ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.  މި ޖަލްސާގައި 

ލާޙުތަކަށް ކައުންސިލަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި  މިޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އިޞް
ޢަމަލުކުރުމަށާއި، އަދި ބައެއް އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށާއި، އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަުކެގ 
ޤަވާޢިދުތަކާއިބެހޭޮގތުންވެސް ވާަހކަ ދެކެވުނެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެިރ 

ނޫނަށް ެގނެވުނު ބަދަުލތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރާނަމޭ ބުނުމުގެ ބަަދލުގައި ކަްނބޮޑުވުންތައް ހުރި މާއްދާަތްއ ފަރާތްކަމަށްވުމާއެކު ޤާ
ފާހަގަކޮށް އެ އޮތޯރިޓީއަށް ލިއުމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ.  މި މައްސަލާގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ކުރެވުނު ދިުގ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާިޢދަށް ގެންސްފައިވާ ބައެްއ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ިނންމަވާފައިަވނީ 
އިޞްލާޙްތަކަކީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ އިނާޔަތްަތއް އުނިކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކަކަށްވުމާއެކު އެކަންކަްނ 

ރިީޓއަށް އެފަދަ މައްސަލަތައް ލިުއމަށާއި، ޚާއްޞަގޮތެއްގަިއ ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާއިބެހޭޮގތުްނ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯ
ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުސާރައިން ވަކިމިންވަރެއް އުނިކުރުމަީކ  25ސަރކިއުލަރގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުތަކަ ށްވުރެ އިތުރު ކައުންސިލަރުންނަށް ލިބިދީފައިާވ ޢިނާޔަތެއް އުނިކުރުން ކަމަށްވާތީއާއި، ކަ
ވަގުތުތަކުގައި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އިތުރު ޢިނާޔަތެއް ލިބިދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިނެތުމަީކ 
ހަމަޖެހޭ އަދި އިންޞާފުވެރި އުޞޫލެއްކަމަށް ނުފެންާނތީ، މިކަމަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް އެދޭކަމާއި، މިކަމަށް 

ނޑަނާޅުއްވަނީސް އެމާއްދާއަށް ޢަމަލު ނުކުރުމަށްވެސް ަކއުންސިލްގެ މިޖަލްސާގައި އިންޞާފުވެރި ހަ މަހަމަ އުޞޫެލއް ކަ
 ނިންމާފައިވެއެވެ.  

 

 ވަނަ ޢަދަދަށް ޢަމަލުކުރުން 2ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގް 
 
 

ގަޅުކޮްށ އިދާރީހިންގުމުގެ ނފެންވަރު ރަ ންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިުތންނަށް ފޯރުކޮްށދޭންޖެހޭ ޚިދްަމތްތަކުގެ ކައު 
ގެ ތެރެއިްނ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުކައުންސިލުންކުރަމުންދާ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަްށޓަކައި 

ހިންގުުމެގ ގައި ޢަމަލުކުރަންފެުށނު  ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ ހިންގުން "އިދާރީ 2011ުޖލައި  01ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ 
އެކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާިއ ވާ ބައެއް އިޞްލާޙްތައް ހުރުމާއިއުޞޫލުތައް" ފުރަތަމަ ޢަދަދަްށ ގެންނަން ބޭނުން

ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަޝްވަރާއާއެކު ބޭނުންާވ އިޞްލާޙްތަްއ  ތްކުރައްވާކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަ
ޖުލަިއ  31ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން 77މިކައުންސިލްގެ ، ދެވަނަ ޢަދަދު ުމގެ އުޞޫލު"ގެނައުމަށްފަހު "އިދާރީ ހިންގު

 ގައި ފާސްކޮށް އެދުވަހުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުަމށް ިނންމުނެވެ. 2012

 ޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު އަލުން ޙަވާލުކުރުން މަސް ކައުންސިލަރުންގެ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ވަނަ މާއްދާ  112ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާނޫނު  
ނޑައަޅާ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަުރްނ  2011ޖޫން  14ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަީތން  ގައި ކަ

މަށްފަހު ކަުއންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިުފ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރު
ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުްނ ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާތަކާއި، ރިވިއު މީޓިންގ އަދި ވޯކިްނގ 

އަްށ ގެންނަން ެފންނަކަމަްށ ސެޝަންތަކުގައި ކުރެވުނު މަްޝވަރާތަކުގެ އަލީގައި ކައުންސިލަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ
ނޑައެޅިފައިވާ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ހުށަހެުޅއްވި އިޞްލާޙްތައް ގެނައުމަފަހު، ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަ

މާތަކާިއ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށް އަދި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްޢޫލިޔަތާއި، ޒިން
 ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 2012އޯގަސްޓް  07ވަނަ ޖަލްސާގައި 78އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުަމށް ކައުންސިލްގެ 

 މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  1
 ރައީސް 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 
 
 

 ކައުންސިލްއާއި އިދާރާހިންގުން 
 ެނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގ މަތީްނ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ަޤވާޢިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ 
 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.

  ެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން. 18ޤާނޫނުގ 
 

 މުޙަންމަދު ޢާރިފް  2
 ނައިބުރައީސް

ނޑިތީމު ދާއިރާ  ކަ
 
 

 ޕްލޭނިންގއާއި މޮނިޓަރިންގ
  ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގާ ަޤވާޢިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންެޖޭހ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން.

  ެވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން. 19ޤާނޫނުގ 
 ްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުްނ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތ

 ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
 .ްއަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި މޮނިޓަރކުރުނ 
  ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަްޝރޫޢުތަްއ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ބެލެހެއްޓުނ 
  ކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޑޯނަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތައް ހޯދުމުެގ

 މަސައްކަތް ކުރުން
 

 މުޙަންމަދު ޢަރީފް  3
 ކައުންސިލަރ

ނޑިތީމު ދާއިރާ  ކަ
 
 

 ހަރުމުދަލާއި ބިމާއި ދަތުރުފަތުރު 
  ްދުވެލި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދްމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ެމިދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރިކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންނިޒާމާއި  ދަތުރުފަތުރުގ 
 ްބިމާއިގޯތި ގެދޮރާއިބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ްއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާއިބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 އިބްރާހީމް ރަޝީދު  4
 ކައުންސިލަރ

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
 
 

  ތަޢުލީމާއި ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި ހޭލުންތެރިކަން
  މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭކަންކަމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަްނ

 ހިންގުން 
 ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުނ 
 ްޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްޢިމާރާތާއި ހިޔާވަހީގެ ޚިދްމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ީކެމްޕޭންތައް ވިލަރެސްކުރުން މުނާސިބާތައް ފާހަގަކުރުމާއި ޤައުމ 

 
 ފިރާޤް އިބްރާހީމް  5

 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ

 )އެލްޖީއޭ ބޯޑު މެމްބަރު(
 
 

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
 ްއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާއިބެހޭ ަކންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ްޢާއިލީ އަދި ޖެންޑަރބޭސްޑް ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  އާގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުންވެލްފެއަރ 
  އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދްމަތްތަކާއިގުޅޭ ކަންކަްނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއި ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 
 ޢާޠިފް هللا ޢަބްދު  6

 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ

 
 

 އަރުޝީފާއި ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރު 
 ްޢަރުޝީފާއި ތާރީޚީ އަދި ސަގާފީކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ްޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންަކްނ

 ވިލަރެސްކުރުން
 ްކާރިސާތަކާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 
 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  7

 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ

 
 

 ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް 
  ްފުނަފަތި ވިޔަފާރީގެ ޚިދްމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
 ްއައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދްމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
 ްލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދްމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ޭސެޓްފިކެޓާއި ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަްނ އުޅަނދު ފަހަރަށް ދޫކުރެވ

 ވިލަރެސްކުރުން
 ްޓެކްސްއާއިބެހޭ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުނ 

 
 މުޙަންމަދު ޙަމީދު  8

 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ

 
 

 އިޤްތިޞާދާއި ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
  ްމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ީނޑުވެރިކަމާއި ޞިނާޢ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅުންހުިރ މަސްވެރިކަމާއި ދަ

 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން
 .ްފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ރިވިއުކުރުން 
 
 

އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 2016 -  2012ކައުންސިލުން  
އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓާއިމެދު ކައުންސލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  2015 – 2013ކައުންސިލްގެ 

ށް ަތއްޔާރުކުރެވިފައިވާ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އަ 2015 – 2013ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ގެެނސް. 
 ގައ2012ިއޯގަސްޓް  14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  79އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލްގެ 

ސިއަލް ޕްލޭން އަލުން ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭން 2012ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 
އާއި މެުދ  2013 –ރިވިއުކޮށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭން އަދި މަސައްކަތު ތާވަލް 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއިއެކު 
އަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަްލ ޕްލޭން އަދި މަސައްކަތު  2016 – 2012ވިއު ކުރެވުނު ރި

 ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ.2012އޯގަސްޓް  14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  79ވެސް މި ކައުންސިލްގެ  2013 –ތާވަލް 
 

ރޭޓްކުރުމަށް އިތުރު ންނަ އެކައުންޓްތައް އޮޕަ ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިސާ ހު 
 ކައުންސިލަރުން ހަމަޖެއްސުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި   2012ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަާވލައި 
ވަނަ ޢަދަދުގައިވާގޮުތން ވިޔަވަިތ ޓްރަސްޓްގެދަށުން ހިންގާ 2ޢަމަލުކުރަން ފެށުުނ ކައުންސިލްެގ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުެގ 

ގެ ޗެކުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ އެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމަށްވާތީ، ކައުންސިލުން ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކުންކުރާ ޚަރަދުތަކު
ހަމަޖެއްސުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިސާ ހުންނަ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް ތިރީގައި ދަނަންވާފައިވާ ކައުންސިލަރުން 

މިގޮތުން ގައިވަނީ  ފާސްކުރެވިފައެވެ. 2012ބަރ ސެޕްޓެމް 04ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި   81 ގެކައުންސިލް
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  4އިތުރުކުރެވިފައިވަނީ މިވަގުތު ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ފާްސކުރައްވާފައިވާ   4ޕްރޮގްރާމަށް ކަ

 ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު އިބްރާހީމް .1
 هللاދު ޢަބްދުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަ .2
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު  .3
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް  .4

 
 ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ ކަނޑައެޅުން 

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްގެ  4ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ރާވާ މިކައުންސިލުން  ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ކަ
 ޚިޔާލާއެކު  ރާކޮށް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ދެއްވި މަޝްވަރާއާއިވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވ82ަކައުންސިލްގެ 

ވަނީ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 83ކައުންސިލްގެ  ގައ2012ިސެޕްޓެމްބަރ  18 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް އެކުަލވާލާ
ސްކުރެވިފައެވެ.  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލެވުމުން އެ ޕްރޮގްރަމަކާއިބެހޭ ކަންކަން ކުރިއަްށ ފާ

 ގެންދިއުމުގައި ފަސޭހަވެގެންދާނެެއވެ.  
 

  ްކުނިނައްތާލުމާއި ރަށްވެހި ޚިދްމަާތއިގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 ކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް  ނަން  #
 މެމްބަރ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅު  މޫސާފަތުހީ އާދަމް 1
 ކޯޑިނޭޓަރ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސްއަތޮޅު  މުޙައްމަދު ޢާރިފު 2
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު 3
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 4
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާޠިފު هللا ޢަބްދު 5
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 6
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް 7
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  8

 
 މަދަދު )ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް(

 ކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް  ނަން  #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  1
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު އަރީފު  2
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 3
 މެމްބަރ  ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަތޮޅު މޫސާފަތުޙީ އާދަމް  4
 މެމްބަރ  ސިލްގެ ޑިރެކްޓަރކައުން ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  5

 
 ފުނަފަތި )ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމް(

 ހައިސިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ  މަޤާމް  ނަން  #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1
 މެމްބަރ ލްގެ ނައިބުރައީސްއަތޮޅުކައުންސި މުޙައްމަދު ޢާރިފު 2
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާޠިފު هللا ޢަބްދު 3
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް 4
 މެމްބަރ ޑިރެކްޓަރ އ.  ކައުންސިލްގެ ޢަޒީމާ ޢަލީ 5
 

 ދުވެލި )ދަތުރު ފަތުރު ޕްރޮގްރާމް(
 ކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް  ނަން  #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު 1
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 2
 މެމްބަރ ގެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް  3
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޙަމީދު މުޙައްމަދު  4
 މެމްބަރ ކައުންސިލްގެ  އ.ޑިރެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ 5

 ނަފާވެހި )ހިޔާވަހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް(



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ކޮމިޓީގެ ހައިސިއްޔަތު  މަޤާމް  ނަން  #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް 1
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު 2
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާޠިފު هللا ޢަބްދު 3
 މެމްބަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 4
 މެމްބަރ  މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރއ. ކައުންސިލްގެ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 5

 މަރާމާތުކުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާމުލި ލޯންޗްގެ ޕެޓްރޯލް ޓޭންކް 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ "މާމުލި" ލޯންޗްގެ ޕެޓްރޯލް ޓޭންކުން ތެޔޮ ލީކުވާތީއާއި، ޓޭންކް ބައުވެ ގިރިފައިވާތީ  
ވަނަ އަހަރަށް ކައުްނސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގަިއ 2012މަރާމާތުކުރިކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ދާއިމީ ޙައްލަކަށް ނުވާތީއާއި، 

މަރާމާތުކުރުމަށް ަކނޑައެޅި އައިޓަމްގައި ފައިސާ ނެތުމާއެކު ޓޭންކް ަބދަލުކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުަމްށ މާމުލި ލޯންޗް 
ހުށަހަޅުއްާވފައިވާތީ، މި މައްސަަލ  ރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓުންކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންޕްރާންސްޓްރަކްޗަ

ޑާކުރެވިވަނީ ަމޝްވަރާކުރެވިފައެވެ. މި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ ވަނަ ޢާއްމު ަޖލްސާއަށް އެޖެނ83ްކައުންސިލްގެ 
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ޕެޓީކޭޝް ތަށިކަން ޙައްލުކުރުމަށާއި، މާމުިލ ލޯންޗްގެ ޕެޓްރޯލް ޓޭންކް މާރާމާތުކުރުން ކޯޑިނޭޓިންގ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައެވެ. 8ދަށުން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ކައުންސިްލގެ ކޮމިޓީގެ ބެއްލެވުމުގެ 
 

 ޤާއިމުކުރުން  ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް
އެކައުންޓްތަކާއިެބޭހ މަޢްލޫމާތު ފޯނު  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އަލަށް ޢަމަލުކުރަންފެށި ޤަވާިޢދުގެދަށުން 

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާެގ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންްޓތަކުން ދުވަހުްނ ދުވަަހްށ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވުމަށް އުޒުރުވެރިވާތީ، 
ތުން އިންޓަރެންޓ ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ، މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެގޮ ޯހދުމުގައި ހޯދަން ބޭނުންވާ މަްޢލޫމާތު

އޮކްޓޯބަރ  05ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 85މިކައުންސިލްގެ ޤާއިމުކުރުމަށް  އިދާރާގައި ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުކައުްނސިލް
މިގޮތުން ބޭންުކން ނެގޭނެ ިޚދުމަތަކީ ސްޓޭންޑަޑް ޕެކޭޖުގެ އިންފޮމޭޝަން އަދި ސެންްޑ  ގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. 2012

 ސީވް މެސެޖުގެ ޚިދުމަތްކަމުގައިވެސް މި ޖަލްސާއިންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.އެންޑް ރި
 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެދަށުން އިނާމް ދިނުމަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ރިވައިސްކުރުން   ކަ

 

ނޑައަޅާ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނު މުގެ ސިޔާސަތުގެދަށުން އިނާމް ދިނުމަށް  ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާއިން އެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް 2012

ޝީދު އިދުރީސް ނުފެންނާީތ، ރަސްމިއްޔާތުގެ ބަޖެޓް އަލުން ރިވައިސްކޮށް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަ
ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ހަތްދިަހ ދެހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ( ގެ ތަފްޞީލްގައިާވ -/172,180ހުށަހެޅުއްވި ކަރުދާހުގައިވާ 

ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަ ކުރެވެންހުރި ޚަރަދުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރުމާއިއެކު ރިވައިޒް ކުރެވުނު ބަޖެުޓން ޚަރަދުތައް 
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ.86ނިންމާ ކައުންސިލްގެ ކުރުމަށް 

 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް އެކައުންޓް ހުޅުވުން 
ހުޅުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މިނިސްޓްރީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ނަމުގައި 

 އެސްޓޭޓްމަންޓް ފަންޑު ހުޅުވައިދެއްވިކަމުގެ ަފންޑު ުހޅުވައިދެއްވައި  ދެންނެވިފައިވާ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރގައި 
ސިޓީއާއެކު މިކައުންސިލަށް ލިބަިފައިވާތީ، ( 2012އޮކްޓޯބަރ  17)  DA/227/2012/9-13މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: 

ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ވަކިއެކައުންޓަކުން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންޖެހޭ 

ނެތްކަމުގެ  ޓްރަސްޓަކަށްވުމާއެކު ދެންނެވިފައިވާ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިޢްތިރާޒެއް

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ އެކައުްނޓް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުުޅވާ، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޤަރާރާއި،  
ނޑައަޅާފައިވާ 2ސްޓޭޓްމަންޓުގެ ޖަދުވަްލ  ރުފިޔާ )ފަސްމިލިޔަން ރުފިޔާ( ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  5000000.00ގައި ކަ

އެކައުންޓުން އުނިޮކށް  (001 700276 7724)  1ރެވެނިއު  1309ކައުންސިލްގެ  މިފުނަދޫ ބުރާންޗްގައި އޮްނނަ 
މަށް އެކައުންަޓްށ ޓްރާންސްފަރ ކުރު ނަމުގައި ހުޅުވާ ”Sh. Atoll TF“ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި 

 7ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  ގައި ނިންމ2012ާއޮކްޓޯބަރ  23ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 88ކައުންސިލްގެ 
    މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެވުނެވެ.

 
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނާގާފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން.

 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ތަެކތީެގތެރެއިން ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަައށް އެދި ހުށަހެިޅ  
( އިންޓާނަލް މެމޯގައިވާ ތަކެިތ  2012ނޮވެމްބަރ  04)  AGA-2012/260(MM)ދެލިސްޓްގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި، ނީލަމުން ތަކެތިނަގާ ފަރާތަްށވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި  މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
( އިންޓާރަނަްލ މެމޯއިން  2012ނޮވެްމބަރ  04)  AGA-2012/261(MM)ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ނީލަންކިއުމަާށއި، 

 06ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  89 ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ ނީލަންކިއުމުގެ ކަންކަން
   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ ފާސްކުރެވުނެވެ. 7ގައި ނިންމާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2012ނޮވެމްބަރ 

 
 

 

 

 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 މާލީ އޯޑިޓް 

 ނުވެއެވެ.މާލީ އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް  

 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 އިދާރީ އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

އްޔިތުންގެ ންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަމިކައުމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2012
ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ދަތުރުތައް މިހާރުވަނީ  އަޑުއެހުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން

ފެށިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުންނާއި ަތފާތު ސަބަބުތަކާއިހުރެ އަދި ވަީނ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މިކައުންސިލްގެ ެމމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރަްނ ނުކުރެވިއެވެ. ނަމަެވސް ދަތުރުތައް 
 ކަށް އެފުރުޞަުތ ދެވިފައިވާނެއެވެ.ފަރާްތތަބޭނުންވާ 

ސްކޫލްތަކާއި، ، ދަތުރުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ކުރުމަށްރާވާފައިވާ މިއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 
ޙައްލުކުރުމަށް  ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހުރި ދަތިތަކައިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހުރި ދަތިތައް

) ދަތުރުތައް ކުރެވިފައިވާގޮތް  ކުރެވިދާނެކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލުން ދެވެންހުރި އެހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެ.
 ތުރު ޙާޟިރިން ބަލައިގެން ޢަަދދާއި ބޭނުން ނޯޓްޮކށްގެން މިބައި ފުރިހަމަކުރޭ(ދަ

 
 
 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

ދިރާސާކޮށް އަލުން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ، އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް 
 ފަރުމާ ބަދަލުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން ވެބްސައިޓް އެކުލަވާލުމާއި ،

 
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު 
ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ 

އިދާރީ ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު  2011ފައެވެ. މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވި
އަުލން އިޞްލާޙުކޮށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ  އްހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަ

މިކަންކުރުމުގައި އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކަުއންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ ނިމިފައެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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އުޞޫލުތައް އަލުން އެކުލަވާލުމުަގއި ކައުންސިލް އިދާރާގަިއ މި މިއުސޫލުބައްޓަންކުރުމެވެ.ޮގތަކަށް  ފަދަމަގުފަހިކޮށްދޭއަދާކުރުމަށް 
އުޞޫލުތަެކްއ މިފަދަ އިދާރާގެ ހިންުގމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ެދވިފައިވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްގަިއ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ އުޫޞލުތަކާއިމެދު މު ކަމަކަށްވާތީ އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިން
ފެށުމަށް މިާހރުދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.  ން މަލުކުރަމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި ހިނގާ ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި މި އުޞޫލުތަކަށް ޢަ

ށް ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ ެވބްސައިޓް އިތުރަ ބޭނުންކުރަން ފެށި ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށް 2011އުންސިލުން އަދި މިއާއެކު ކަ
އެވެ. ސައިޓްގެ ސަބަުބްނ  www.shaviyani.gov.mvމަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ 

ށްފެންަނ ގޮތަްށ ކަންކަްނ ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ެދފު
 އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ާދނެއެވެ. ގަކުރުމު

 

 ރިވިއު މީޓިންގ
ކައުންސިލްގެ   ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހުމިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރިވިއު މީޓިންގ ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެއެވެ.  ގައ10.00ިމެމްބަރުންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ހެނދުނު 
ރިވިއު މީޓިންގގެ ނަމުގައި ބޭްއވޭ މި ބައްދަލުވުމަކީ އެދުަވހެްއގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަާމލުކަންދީ ނިންުމން އަވަސް 

ލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ މުގެ މަޢުދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުްނ ބަ
 މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުެމކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެވެ.

 

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
މެނޭޖްމަންޓް މީޓީންގެގ  ގައި 10.00ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު 

ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްޭވނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫމާުތ 
ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ދާރު ވެރިޔާއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނުަވތަ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިްނނެވެ. ޒިންމާ
 ތަކުގައި ކައުންިސލަރުންނަށްވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ ަހއިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ މަޝްވަރާ އެރުވޭނެއެވެ.މި ބައްދަލުވުން

 

ތަކުގައި ދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން 
 ބައިވެރިކުރުވުން.

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮުތންނާއި ޤާބިލުަކްނ 
ވޯކްޝޮފްތަކުގެ ތެރެއިން މިކައުންސިލަށް ބައިވެރިވުމުެގ  ،ކިދާއިރާތަކުން ހިންގެވި ކޯސްއެސަރުކާރުގެ  އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުކައުންސިްލ ތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެިރ  ފުރުޞަތު ލިބުނު ކޯސްތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި
ނޑޮސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން   ރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުންޑުއައިލެން އިންސްިޓޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ިއްނ މާލެ އަތޮޅު ބަ

 ބުރުގައި 4 ްޖމަންޓުން މިއަހަރުގެ މިާހތަނަްށ ހިންގެވި މެނޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ސެޓްފިކެޓް  ،އަންނަ ދެހަތުފާގެ
އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން  ވެއެވެ. މީގެއިވެރި ކުރުވިފައިބަ ކައުންސިލަރުން 6ރަށުކައުންސިލްތަކުން 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ިއވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ޭބނުްނ ރުކުރުމަށް ިލބިފަތުކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިްލއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އި
 އިވާނެއެވެ.ހިފާފަ

 

 ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި 
 ބައިވެރިވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިްލތަކުން ހަދަންޖެޭހ 
އަހަރު ދުވަހުގެ ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭންތައް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ރިވިއުކުރުމަށްފަުހ 5

ންކަމާއިބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުދިނުމަށް އެއޮތޯރިީޓްނ ފާހަގަކުރެވިފައިވުާމއެކު އެކަ ތައްތަކެއްއިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަން
އަށް ބޭއްވި ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު  16ން  14މެއި  2012

އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުން މިއަތޮޅު މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ  ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި، ކައުންސިލްގެ
 އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 އަންހެންކުދިންނާއި، އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއިބެހޭގޮން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއިބެހޭ ބައްދަލުވުން 
 

ރުވުމާއި، މިކަަމށް ބާރުވެރިަކްނ އަންެހނުންަނށްކުރާ އަނިޔާއާއިބެހޭގޮން މުޖުަތމަޢު ހޭލުންތެރިކުއަންހެންކުދިންނާިއ، 
ހޯދައި ޤައުމުތަކުން މިފަދަ މަްއސަލަތައް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފަށާ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން 

ގައި ބޭއްވި މި 25ޖޫން  2012މިކައުންސިލުްނވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކޮންޝަލްޓޭޝަންގައި 
 28ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިަވނި މިކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ 

 ވަޔަލަްނސް އަގޭންސްޓް ވިމެން"ގެއެންޑް  ޓެޑް"ޔުނައި ޫމން ކީންބަޖެނެރަލް ގައި ޔޫ އެންެގ ސެކްރެޓަރީ 2008ފެބުރުއަރީ 
ގެ ނިޔަލަށް ހިންގާ 2013 ން 2012ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހިންގަވަން ފައްޓަވާފައިާވ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން 2015ނަމުގައި 

 ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުްނނަ ޔޫ އެން ވިމެންސް އޮފީހާއި، ޔޫ އެން ވިމެން ސައުތުއޭޝިޔާ 
 ސަބް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

 
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 
 

 ސިވިލްސާރވިސް މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަރަ
ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނާިއ ތަރަްއޤީގެ  ކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު

ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަލުން އެުކލަވާލަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަްމރީނު 
ގައި ކުރިއަށް އަށް ފުނަދ28ޫން 26ޖޫންމަހުގެ  ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ 

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ، ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި ގެންދެވުނެވެ. މި
ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްތައް  ގެއަލް ޕްލޭނާިއ، ތަރައްޤީޝިފައިނޭން

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަުފންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ިހންގުނު 
މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަްށ  2ކައުްނސިލަރަކާއި، އިދާރީ 1ގްރާމެކެވެ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ތަމްރީނު ޕްރޮ

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރިވިއު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

55 

ފުރުޞަތުދީގެން ކުރިއަށް ގެންިދޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ ކަމާއިބޭހޭ ބޭފުޅުންެވސް ބައިވެރިވެރިކުރެވުނެވެ.  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި، ލޯކަްލ  ފައިވަނީޢްލޫމާތު ދެއްވާމަރިންނަށް މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެ

 ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރެވެ.
 
 

ނޑު ) އެސް.އޯ.ޕީ ( އާއި، ޚިދުމަތްލިބިގަންނާނެގޮތުގެ  ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭނެގޮތުގެ މިންގަ
 ޞޫލު )ސާރވިސްޗާޓަރ( ތައް އެކުލަވާލުމުގެ ބައްދަލުވުން.އު 
ނޑު ) އެސް.ޯއ.ޕީ ( އާއި، ޚިދުމަތް ލިބިގަންާނނެގޮތުގެ އުޞޫުލ    ކައުންސިލްތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭނެގޮތުގެ މިންގަ

އަށް  28އިން  24ޗާޓަރ ( ތައް އެކުލަވާލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނޮވެމްަބރ ) ސާރވިސް
މާލެއަތޮޅުތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި ވޯކްޝޮޕްގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއާއި، 
ނޑިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު އާސިފާއާއި، ކަ

 އެވެ.އަޙްމަދު ޞަލާޙް ބައިވެރިވެލެއްވި 
 

 "ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ވޯކްޝޮޕް 
އަށް މިއަތޮޅު ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ލޯކަްލ  8ން  6ޑިސެމްބަރ  2012ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން   

ސިލަރ ގަވަރނަންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވޯކްޝޮޕްގައި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފްއާއި، ކައުން
 އަލްފާޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމް ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  هللاއަޙްމަދު ޢަބްދުއަލްފާޟިލް 

 
 ޓްރޭނިންގ އިން ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ސްޓަޑީޒް ޕްރޮގްރާމް

ވަނައަހަރު ބޭއްވުމަްށ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުްނ  2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި ދިރިުއޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެުނން   
ނިންމާފައިވުމުން މިކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެއަތޮޅެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް 

އަށް  20އިން  16ޑިސެމްބަރ  2012ކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްވެ ޙަރަ
ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލް އިދާރާގައި ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިސްވެ 

 ސިފާ ބައިވެރިވިއެވެ.ޙަރަކާތްތެރިވާ މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު އާ
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 ަވަނަ ބައި: ކައުންިސލުގެ މާީލ ހިސާބު ހ 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

   )ބަޖެޓުން ތައްޔާރުކުރު  ބަޖެޓް ބަޔާނުން ނަގާ  މިބައި ފުރިހަމަކުރުން(
 އުންސިލްގެ އާމްދަނީ ކަ 

ނޑު ެދ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  21012ފާއިތުވި  މަސް ދުވަހުތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ މައިގަ
 -ގޮތަކަށެވެ.  އެއީ:

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވި ހިލޭ އެހީ  .1
 ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ތެރޭން ހިންގާ ޕުރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭފައިސާ  .2

 

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް 

ރުފިޔާ  7,729,348.00ވަނަ އަހަރަށް 2012ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަްށ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގަިއ 
)ހަތްމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ނަވާީވސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް އަށްރުފިޔާ(ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި 

ރުފިޔާ )ފަސްމިލިޔަން އަށްސަތޭނަ ނަވާވީސް ހާްސ 5,829,348.00ރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މުއައްޒަފުންގެ މުސާ
ރުފިޔާ )އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ 1,857,748.00ިރަކަރްންޓ ަޚަރުދެގ ޮގުތަގިއ ، ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްއަށްރުފިޔާ( އާއި

ރުފިޔާ )ސާޅީސް ދެހާސް 42,252.00ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށްރުފިޔާ( އާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ވަނަ އަހަރަގު ފުރަތަމަ 2012ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ( އެވެ.  އޭގެ ތެރެއިން 
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ރުފިޔާ )ދެ މިލިޔަން ދުއިސައްތަ 2,281,822.47ންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަރު
ރުފިޔާ )އަށްލައްކަ 841,226.53 އަށްޑިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ބާވީސްރުފިޔާ( އާއި، ރިކަރަންްޓ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ -/18,232ލް ޚަރަދު ޓަތިންލާރި( އާއި، އަދި ކެޕިންސާސް ސާޅިސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް ރުފިޔާ/ފަ
ރުފިޔާ )ތިން މިލިޔަން އެއްސަތޭކަ 3,141,281.00 އާއި އެކު ޖުމްލަ )އަށާރަހާސް ދުއިސައްތަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ( 

 ކުރާނީ( ) ބަޖެޓާއިބެހޭ ބައިްނ މަޢްލޫމާތު ނަގައިގެން މިބައި ުފރިހަމަވަނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ.  ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ(
 
 

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ 
ނޑު ކައުންސިލުގެ ވިޔަ  -ޕްރޮގުރާމެއް ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެްނދެއެވެ. އެއީ: 4ވަތި ޓްރަސްޓްގެ ތެރޭން މައިގަ

 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 
 

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށިގެންވާ ނަާފވެރިކަން ހޯދުމަށް 
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލް އުފެދި ށ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލާއި 

ފަހަރުތައްވަނީ އަޅާނުލެވި ޭބނުން ނުކޮށް ިގނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުރުމުގެ ސަބަުބން ޙަވާލުކުރެވުނު އިރު ހުރި އުޅަނދު 
ރުފިޔާ 1,025,000.00ވަަނ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ބަޖެުޓން  2012ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކަކަށް ބޭނުންެވފައެވެ. އެގޮތުން 

ރުފިޔާ )އަށްލައްކަ 890,941.54ރާމާތުތަކަށް )އެއްމިލިޔަން ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ(ފާސްކޮށް އުޅަނދު ފަހަރުގެ މަ
މަސްދުވަހުެގ 6ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމ  2012ފަންސާސް ހަތަރުލާރި(ވަނީ /ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ 

ރީލް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕް 2012ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި މަރާމާތުކޮށް މިތަކެތި ބޭނުންކުރެވެންފެށިފައިވަނީ 
ތެރޭގައެވެ. އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައިަވީނ 

 ރުފިޔާ )ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްރުފިޔާ/ ފަންސާސްލާރި( ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 29,588.50
 

 ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް ޢިމާރާތާއި،  -ނަފާވެހި 
 

އިމާރާތެއްވަނީ ކަުއންސިލަށްލިބިފައެވެ.  3ކައުންސިލްތަށް އުފެދި ށ.އަޮތޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި 
އޮފް މޯލްިޑވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަުމންދާ އިމާރާތަކީ ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރުވެސް އާމްދަނީ  ކްމީގެތެރެއިން ބޭން

ލިބެމުންއަްނނަ ވަޞީލަތެއް ަނމަވެސް ދެން ހުރި އިމާރާތްަތކަކީ ބޭނުންނުޮކށް އަޅާނުލެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި 
ަވނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ސަޕްލިމެންޓްރީ 2011 މަރާމާތުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިހުރިތަންތަނެވެ. މިގޮތުން

ވަނަ އަހަރަށް  2012ބަޖެޓްގެތެރޭން މިދެންެނވި ޢިމާރާތްތަކަށް ބޭުނންވާ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް 
( ވަނީ މި އިމާރާތްތަކުގެ ރުފިޔާ )އެއްމިލިޔަން ރުފިޔ1,000,000.00ާކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓްެގ ތެރޭއިން ވެސް 

ރުފިޔާ )ބާރަހާސް ނުވަދިހަ ަހތަރު ރުފިޔާ/ 12,094.47މަރާމާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަދި އޭގެތެރޭން 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2012ސާޅީސް ހަތްލާރި( ވަނީ 

ރުފިޔާ )ސާޅީސް 49,593.00މަސްދުވަހުގެތެރޭގައިވަނީ  6ވަނަ އަހަރަގެ ފުރަތަމަ  2012ދީގެން މިއިމާރާތްތައްކުއްޔައް
 ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ( ވަނީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ. 

 

 ތް ޚިދުމަ  ވިޔަފާރީގެ  –ފުނަފަތި 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ކަުއންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެމުްނ އަންނަ ހަމައެކަނި ަވޞީލަތަކީ ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންެގ 
ށ.އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި ފުނަފަިތ ބޭސްފިހާރައޭ ދެންނެވިޔަސް ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ. 

ފުނަަފތި ފާމަސީއަކީ ކަުއންސިލް އުފެދުމާ ހިސާބަްށ ޒިްނމާ އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރާްތތަކުން ފުރިހަމަ ޒިންމާއަދާނުކޮށް،  އަންނަ
ގިނަފަރާތްތަކަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިިބ،  ،މި ޕްރޮގްރާމަށް އިޙްމާލްވެފައިވާތީ، ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ ޢަދަދު މަދުވެ

ރަށަކަށް ނިސްބަތްވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ފައިސާލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަުކްނ އަދި ހަމައެކަނި އެންމެ 
ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަޭސހަ ގޮތަކަށް ބޭސް ލިބޭެނ އިންިތޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް 

ނޑައެޅުނު ސިޔާސަތުގެދަށުން ރަށްރަށުގެ ވަނަ އަހަރުެގ 2011ބޭސްފިހާރަތަކަށް ބޭްސ ދޫކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ،  ކަ
ނިޔަލަށް ދެރަށެއްގެ ބޭސްފިހާަރޔަކާއިއެކު އެގްރިމެންޓް ހެދި އެފަރާތްތަކަށް ބޭސްދޫކުރެވިފައިވެެއވެ. އަދި ބޭހުގެ ސްޓޮކް 

ނޑު  ޏެއް ކަމުގައިވާ ޑައިލް ފާމަސީ، އެސްޓީ.އޯ އަދި އޭޑީކޭއާއި ކުންފުން 3އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭސްއެތެރެކުރާ މައިގަ
ވަނަ  2011އެކު އެއްބަސްވުން ހެދި އެފަރާތްތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ. އެހެންކަމުން 

މަސް 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރަ 2012އަހަރުންފެށިގެން މި ޕްރޮގްރާމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެން ފެށިއެވެ. އަދި 
ރުފިޔާ )އަށްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަޭތކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ/ ސާޅީސް ނުވަލާރި( ކައުންސިލުެގ 803,132.49ދުވަހުން 

 އާމްދނީއަށް ވަނީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ. 

 ޚިދުމަތް  ލުއިލޯނު ކައުންސިލުގެ  -މަދަދު 
 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑްގެދަށުން އަޮތޅު ރައްޔިތުންނަްށ  
ހިންގަންފެށި ޯލނު ޕްރޮގްރާމްވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިެބންޖެހޭ އެތައްަފއިސާއެއް ނުލިބިއެވެ. އަދި 

މިލަންދޫގައި ހިެފހެއްޓިފައި ުހރުމުގެ ސަބަބުން ޯލންނަގާފައިާވ ފަރާތްތަކާއި އެކު އިުތުރ  ކައުންސިލުގެ ލިޔެކިއުންތައް ށ.
ވަނަ އަހަުރ  2012ވަަނ އަހަރު ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ. އަދި   2011އެއްބަސްވުމެއް )ރިޝެޑިރުލް އެއްބަސްވުމެއް ( 

ރިން ލޯނު ަނންގަވާފައިާވ ފަރާތްތަކާއި އެކު ިމ މިއެއްބަސްވުން ފައިނަލް ކުރެިވ މިހާރުދަނީ ރަށުކައުންސިލްތަާކއި ކު
ތެރޭގައި މި ޕްރޮގާމުން  މަސްދުވަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2012އެއްބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 

( އަށްލާރިރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ/ފަންސާސް 193,791.58ވަނީ 
ނުލިބިވާ ފައިސާެގ  ލިބެންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އަދި ލުއިލޯނު ޕްރާގްރާމުން  ވެއެވެ.ޖަމާކުރެވިފައި އްކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއެ

 ރުފިޔާ )ދެ މިލިޔައން ނުވަހާސް އެއްތިރީސް ރުފިޔާ/ ސަތާރަލާރި( އެވެ.2,009,031.17ޢަދަދަކީ 
 

 ނިންމުން 
 

 ،ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި 2012ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން  މި ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި
ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުަނށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ިދނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާ ަތފާތު ޕްޮރގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުގެ 

ރ ވަނީ ކައުންސިލުެގ 1,218,294.55ގެތެރޭގައި މަސްދުވަހު 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  2012ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލުން ހިންގޭ  2012މިއީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ.  އަށްމްދަނީއާ

 ރުފިޔާ )އެއް މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް 1,944,968.71ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު 



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ގައި 2011ފެބުރުއަރީ  26 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  64.45ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ/ ހަތްދިހަ އެއްލާރި( ގެ %
ނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ގެއުފެދުނުއިރު މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންމިކައުންސިލު 

މްތަކުން ގްރާޕްރޮ ކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު މިހާރު އެހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރޮގްރާމްތަ
އެގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްާރމްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯަދންފެށިަފއިވާކަން އުފާލާއި އެކުފާހަގަކުަރމެވެ. 

ޚިދުމަތާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ޚިދުމަތާއި، އިމާރާތާއި ބޯިހޔާވަހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަްށ 
ންސާސްއަށްލާރި( ލިބުމުްނ ސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އެކާވީސް ރުފޔާ/ ފަ ރުފިާޔ )އަށްލައްކަ ސާޅ848,221.58ީ ލިބެންޖެހޭ 

ރުފިޔާ )ނުވަ މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ/ 9,924,418.02 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ 
 ދެލާރި( އަރާނެއެވެ. 

 
 

 މުޙައްމަދު ޙަސަން              
 އޮފިސަރ  ސްޓެންޓް ފައިނޭްނސްއެސި          ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ    

 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު     އީސް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަ
 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 6ފުރަތަމަ  2012
 މަހުގެ ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަ 2011
 ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރު 2012
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ލިބުނު 

 

 ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  7,687,096.00 5,166,786.40 3,123,049.00
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  42,252.00 80,930.00 18,232.00
 

  ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރްގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު  2,070,800.00 493,983.17 1,773,492.04

4,914,773.04 5,741,699.57 9,800,148.00 
  ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

 
  

 

 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  5,829.348.00 3,727,813.01 2,281,822.47

114,526.40 185,849.36 286,180.00 
ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ
213 

 221 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  109,747.00 187,427.86 72,820.34

 222 އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  342,857.00 143,132.48 105,155.23



 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2012

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 223 އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  931,828.00 725,977.81 465,528.22

 225 ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 226 މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  187,136.00 196,585.88 83,196.34

 ޖުމްލަ: 7,687,096.00 5,166,786.40 3,123,049.00
 

 
  

އި، ކައުންސިލުން ހިންގި ކެޕިޓަލް ޚަރަދާ
  ޕްރޮގްރާމްތައް 

 421 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ  42,252.00 80,930.00 18,232.00

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު  2,070,800.00 493,983.17 1,773,492.04
 

 ޖުމްލަ: 2,113,052.00 574,913.17 1,791,724.04
 

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 4,422,394.00 2,797,754.97 1,802,634.14

 212 މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް  1,406,954.00 930,058.04 479,188.33

 ޖުމްލަ: 5,829,348.00 3,727,813.01 2,281,822.47
 

 

 

 

 ނިންމުން ރިޕޯޓް 

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2012މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 
އަދި ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކަރަމެވެ. هللا ކައި ގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމު

ޝުކުރު ަކްށ ހިތުގެއިޚްލާސްތެރިއެހީތެިރވެ ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަ ފަންީނގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން  އިއެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް 
ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެާހ  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް ގެ އެންމެކައުންސިލު ރިސްކުރަމެވެ.ހަމަ މިއާއި އެކުއަ

 ހައްޓަވާދަމަ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ގެ ތޮޅުއި އަމި ލޮބުވެިތ ަޤއުމާތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ. ތްފަރާ
 ފާގަތިކަްނ ދެއްވާށި އެވެ. )އާމީން(  ށިއެވެ. ށ.އަތޮޅަށް ފަހިކަމާއިކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާ

_______________ 
 


