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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ

އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
( 3122ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް)

.1

ތަޢާރުފް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ

 109ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު (  26ފެބްރުއަރީ އިން
 30ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ) މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެވޭ ރިޕޯޓެކެވެ .މިރިޕޯޓުގައި
ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާތަކަށް
ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެމައްޗަށާއި ،ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން
ހިންގަންބޭނުންވާ ކަންކަން މިހާރުއޮތް ޙާލަތުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ.

.2

ބޭއްވުނު ޖަލްސާ

 2.1ޢާއްމު ޖަލްސާ
ނ
ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލު ް
ނ
ވމަށް އެޖެންޑާ އިޢުލާން ކުރެވު ު
ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ގޮތުގައި ބޭއް ު
 22ޖަލްސާގެ ތެރެއިން  88ޖަލްސާ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .ޖަލްސާ
ގ
ދދަށް މެމްބަރުން ޙާޟިރުނުވުމު ެ
ނންވާ ޤާނޫނީ ޢަ ަ
ބޭއްވުމަށް ބޭ ު
ސަބަބުން  6ޖަލްސާއެއް

ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ބޭއްވިފައި ނުވެއެވެ .އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އެއްފަހަރާ ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ރަށުން ބޭރަށް

ވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން  8ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2.2ކުއްލި ޖަލްސާ
މިކައުންސިލުން ކުއްލި ޖަލްސާގެ ގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވިފައިވަނީ  30ޖަލްސާއެވެ.

 2.3ޖަލްސާތަކުގެ ޙާޟިރީ
ށ
ނ ޖަލްސާތަކަ ް
މނިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރު ް
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލުގައި ހި ެ
ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެތަފްޞީލެވެ .ކުލައިން ފާހަގަކުރެވިފައި އެވަނީ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ
ވސް ނުވާ ދެކައުންސިލަރެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.
ތެރެއިން ގަވައިދުން ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފައި ެ
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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#
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ދާއިރާ

ނަން
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ޙާޟިރުވާންވި ޙާޟިރުވި ޙާޟިރުނުވާ ސަލާމް ޗުއްޓީ ރ.ބ

8

މޫސާފަތުހީ އާދަމް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

22

22

3

3

3

3

2

މުހައްމަދު ޢާރިފު

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

22

89

3

3

3

5

0

މުޙައްމަދު ޢަރީފު

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

22

87

3

3

7

3

2

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

22

23

3

3

3

2

5

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

22

22

3

3

3

3

6

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

22

23

3

3

8

0

7

ފިރާޤު އިބްރާހީމް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

22

2

23

0

3

3

8

ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފު

މިލަންދޫ ދާއިރާ

22

2

23

0

3

3

ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަން

3.1

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ރައީސާއި ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ޓ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ީ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
ބރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،ނާއި ް

ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މައްސަލަ
ޖންޑާ
 26ފެބްރުއަރީ  2388ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އެ ެ
ކުރެވުނެވެ.

އެޖަލްސާގައި

ކައުންސިލްގެ

ރައީސްކަމަށްކުރިމަތި

ޞތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް
ލެއްވުމަށް ހުޅުވާލެއްވި ފުރު ަ
ހ
ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަޠު ީ
އާދަމެވެ .ވުމާއެކު ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް މޫސާފަޠުޙީ އާދަމް
އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ފެނޭތޯ

ސިއްރުވޯޓެއް

ނެގުނެވެ.

ނ
މިވޯޓު ް

ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޖަލްސާގެ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރ

ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

އބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ
ގންދެވުނީ ކައުންސިލްގެ ނަ ި
މ ހޮވުނެވެ .ދެން ކުރިއަށް ެ
އަލްފާޟިލް މޫސާފަޠުޙީ އާދަ ް
ނންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ނައިބުރައީސްކަމަށް
ނސިލްގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް ަ
މައްސަލައެވެ .މިގޮތުން ކައު ް
އ
ހށަހެޅުއްވި  0ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގަ ި
ހށަހެޅުއްވިއެވެ .ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް ކަމަށް ނަން ު
0ފަރާތަކުން ނަން ު
ބރައީސަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ .މުޙަންމަދު ޢާރިފުގެ
ވޯޓުލައިގެން ކައުންސިލްގެ ނައި ު
އިތުރުން ނައިބުރައީސް ކަމަށް ނަން

ރންކަމަށްވާ ކައުންސިލަރ
ލންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ކައުންސިލަ ު
ށހަޅުއްވާފައިވަނީ މި ަ
ހު ަ

އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމާއި ،އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފެވެ.
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން



ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ޓ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރި ީ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
 26ފެބްރުއަރީ  2388ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނެވެ .ކައުންސިލްގެ

ބރުއަރީ  2011ގެ ނިޔަލަށް
ފ ް
ނފެންނަ އިޞްލާޙްތައް ެ 28
ނ ް
ޤަވާއިދަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާތީ ،ޤަވާއިދަށް ގެން ަ
ލިޔުމުން

ތ
ހުށަހެޅުމުގެފުރުޞަ ު

ހުޅުވާލުމަށް

ނ
އެޖަލްސާއި ް

ނ
ކން  01މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވު ު
ނިންމުނެވެ .އެއަށްފަހު މި ަ
ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާއަށް
ނ ޙާޟިރުވި ނަމަވެސް ގަވައިދު
ކޯރަމްހަމަވާ ޢަދަދަށް މެންބަރު ް
ފާސްކުރުން ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
އެހެންކަމުން  08މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 3
ޙ
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް ،ހުށަހެޅުނު އިސްލާ ު
ތަކާއެކު ހިންގަވާޢިދު ފާސްކުރެވި މިޤަވާޢިދު  09މާރޗް 2011
އށް ފޮނުވުނެވެ.
ގައި ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ަ

3.3

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދު 2011

އިދާރާ ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ތަންކަމަށް ޤާނޫނުގައި
ބުނެފައިވާތީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙަމީދު ،ފުނަދޫދާއިރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
މ ޖަލްސާއިން ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސް
 26ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަ ަ

ނކަމަށާއި އެކަން އެޖެންޑާ ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ
އިންތިޚާބު ކުރެވުމާއެކު ކުއްލިމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނު ް
މުޙަންމަދު ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އެކަން އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަން
އިއްތިފާގުން ފާސްވިއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން
މލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫކަމާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ
ބނާގޮތުން ި
ޤނޫނު ު
ހިންގުމާބެހޭ ާ
ނ ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީދު
އންސިލު ް
ހންގިތަން ކަމަށް ކަ ު
ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ި
ބހުސްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ
ޅއްވިއެވެ .މިޤަރާރާބެހޭ ގޮތުން ަ
ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެވެ .އަދި މިކަމަށްޓަކައި ޤަރާރެއްހުށަހެ ު
ނ އެޤަރާރު ފާސްވިއެވެ .އަދި
މން ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
ޓށް އެހު ު
ވލައި ބަހުސަށްފަހު ވޯ ަ
ނނަށް ހުޅު ާ
ފުރުޞަތު މެންބަރު ް
ނ
މއެކު އެހިނދުން ފެށިގެ ް
ނކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމު ާ
ޤަރާރުފާސްވުމާއެކު ޤަރާރާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެން ަ
ނ
އެޤަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅިއެވެ .މިގޮތުގެމަތިން އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނިކޮށް ކައުންސިލު ް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ނ
ހ ް
ބނެ ފުލު ު
ލ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ު
ތން ޢަމަ ު
ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަ ީ
އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުން ،މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް27 ،
ވނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް
ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ބޭއް ު
ށ
ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ،ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަ ް
ހުށަހެޅުމުން

މައްސަލަ
މަސައްކަތަށް

ފުލުހުންގެ

ހުރަސްނޭޅުމަށް

މައްޗަށް،

އަމުރެއް

ކައުންސިލްގެ

ނެރެފައިވަނިކޮށް،

އންވެސް އިންޒާރުދީ ކައުންސިލްގެ
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ި

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ

މށް ސިޓީއަކުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން 01 ،މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ
ނިންމުން ބަދަލުކުރު ަ
ޢާއްމުޖަލްސާއަށް އެކަން އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ .މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ފުނަދޫކޯޓުގެ ޢަމުރާއި،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ
ޢތުން ކަނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.
ޤަރާރުގެ މައްޗަށް ޤަރާރެއް ނެރެ އެގޮތުގައި ދެމިތިބުމަށާއި ޝަރީ ަ

3.4

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވަން ބޭނުންވާ

އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ދެވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ފައިސާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް

ށ އެކައުންޓްތަކެއް ހުޅުވައި
ކއި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަ ް
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށްޓަ ަ
ނ
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކުރި ް
ބހޭ ޤާނޫނުގެ  139ވަނަ މާއް ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން ހިންގުމާއި ެ
އަތޮޅުއޮފީހުން

އޮޕަރޭޓް

ކުރަމުން

ގެންދިޔަ

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

ތަރައްޤީ

ފަންޑުގެ

އެކައުންޓް

ބރު
ނަން ަ

 7724-344095-001އާއި ،ށ .އަތޮޅު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު  7724-344095-002އާއި،
ސުނާމީ ރިކަވަރީ ފަންޑުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރު  7724-344095-003ގައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ  5ވަނަ
ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް
ށ ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު
ނބަރު  7724-341685-002އެކައުންޓަ ް
އ ހުޅުވާފައިވާ ނަ ް
މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގަ ި
ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް
މނެވެ .އެއީ:
ނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމަށް ނިން ު
ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް މި ި
-1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް
 1309ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1 -

-2

ސީދާ ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް
 1309ރެވެނިއު އެކައުންޓް 2 -

ދަޢުލަތުގެ

ށ
މުއައްސަސާތަކަ ް

ހ
ލިބެންޖެ ޭ

އާމްދަނީއާއި

ޓ
އން ް
ކައުންސިލުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެފައިސާ އެ މުޢައްސަސާއަކާއި ޙަވާލުކުރެވެންދެން ބަހައްޓާ އެކަ ު
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

5

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

-3

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް
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-4

ކައުންސިލަށްދެވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ށ .ފުނަދޫ ބްރާންޗް
ގ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިން ޭ

 1309ޚަރަދު އެކައުންޓް 2 -

ވ ޚަރަދު ފައިސާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކުން ފޮނު ާ
ނބަރު
ސޓްރީގެ ނަ ް
ރޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމިނި ް
ޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ެ
ތން މިނިސް ް
މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަ ި
 14( 13/PRIV/2011/251މާރޗް  )2011ސިޓީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފއިވާ
އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމަށް  17މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.

3.5

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން

އންސިލްގެ އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ
 2388ވަނަ އަހަރަށް ކަ ު
ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ގޮތުގައިހުރި ފައިސާއާއި

ބަޖެޓްހޯދުމާއި ،ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ މުދަލާއި
ތަކެތި ހޯދުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ހަތަރުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ



ތ:
ނިންމުނުގޮ ް
80

މާރޗް

2388

ގައި

ބޭއްވުނު

ނ
ތ ް
އމު ޖަލްސާގައި މިކަމާބެހޭ ގޮ ު
މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާ ް
ގ
މަޝްވަރާކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ެ
 202ވަނަ މާއްދާއާއި  205ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

ބހޭ
ހިންގުމާ ެ

ނ
ޤނޫ ު
ާ

ނަންބަރު  7/2383ގެ  82ވަނަ މާއްދާއާއި  809ވަނަ މާއްދާގެ
ފއިވާ
ދ ަ
ދންޖެހޭ ކަމަށް ކަށަވަރު ކޮށް ީ
ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބި ޭ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ އަތޮޅުވެހި

ނ
ނޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި ،ހަރުމުދަލުގެ ބަލަދުވެރިކަ ް
މނޭ ،ފްރީޒްކުރެވިފައިވާ އެކައު ް
އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް
ވފައިވެއެވެ.
ގތުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނު ި
މބެހޭ ޮ
ނިންމުނެވެ .މިގޮތުން މިކަ ާ

3.6

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަންގެ ވަޞީލަތްތައް

ބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި ،ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ރަށުންބޭރު ކައުންސިލަރުން ތިބުމާއި
ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ތ:
ނިންމުނުގޮ ް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 13މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަންހުށަހެޅި ،މިލަދުންމަޑުލު

ބހޭ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން
ވޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި ެ
އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަނާއިބެހޭ ަ
ދ
ނ އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަ ި
ދށަށް ގެނައު ް
ގ ބަލަދުވެރިކަން ކައުންސިލްގެ ަ
މުހިންމު ކަމަށާއި ،ޢިމާރާތްތަކު ެ
މިތަންތަނުގައި

ސ
ކުރިންވެ ް

ވަޑައިގަންނަވާ

ނ
ބޭފުޅު ް

ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް
ތިއްބަވާވެރިން

ވސް
މީގެކުރިން ެ

އެގޮތަށްކަމަށްވާތީ،
ތިބެވޭނެކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

ބވޭނެ
ތިއް ެ

އެކިދާއިރާތަކުން

ތިއްބަވާ

ނ
ޞލު ް
އު ޫ

ކަމަށާއި،

ށ
މ ް
އިދާރާހިންގު ަ

ޢަމަލު

ނ
ކުރައްވާފައިވަ ީ

ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް

ނނަކަމަށެވެ.
ފެ ް

ނަމަވެސް

ތން
އެގޮތުގެމަ ި

ވީހާވެސް

އަވަހަކަށް

ދއް ހަދާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިކަން
ކައުންސިލުން މިކަމާބެހޭ ޤަވާޢި ެ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

3.7

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަން

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް

ދަތިވުމާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާގެ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ޚިދްމަތްތައް

ދެވެންނެތުމާއި،

މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން
ކުރުން އަވަސްކުރުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ފަސްވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ



ތ:
ނިންމުނުގޮ ް
ހސްކޮށް
މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން  15މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ފަސްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބަ ު

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

ނސިލުން
ކައު ް

ނިންމެވީ

ނސިލްގެ
ކައު ް

އިދާރީ

ހިންގުމުގައިހުރި

ތން
ދަތިތަކާއިބެހޭގޮ ު

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

3.8

ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު

ބުނާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރަސްޓްފަންޑު ޤާއިމު ކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ތ:
ނިންމުނުގޮ ް
މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން  22މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވަނީ ،ޤާނޫނީގޮތުން

ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މާލީކަންކަމާބެހޭ މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއްސުރެ އަތޮޅު
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންއައި ކަންކަން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ރަގަޅު ގޮތުގައި ކުރުމަށް މާލިއްޔަތާބެހޭ
ކންކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.
ނ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތައް ޤާއިމުކޮށްގެން ފަންޑްގެ ތެރެއިން އެ ަ
ނފައިވާ ފަދައި ް
ޤާނޫނުގައި ބު ެ
ލން ސްކީމް " ގެ ނަމުގައި
ނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް " ލުއި ޯ
މިގޮތުން ލުއިލޯ ް

ވަކި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށާއި،

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

3.9

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގައި

އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި

ބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުމާއި މުބާރާތަށް ހިނގާޚަރަދު ކުރުމަށް ގޮތެއްކަނޑައެޅުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ތ:
ނިންމުނުގޮ ް
ނ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ ޤުރުއާ ް

ބރާތް
މުބާރާތުގައި މިއަހަރުވެސް މިއަތޮޅުން ބައިވެރިވެ އަތޮޅު މު ާ
ނ
ބޭއްވުމަށް  22މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންވަ ީ
ތ ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގެ
ނިންމާފައެވެ .މިއާއެކު މުބާރާ ް
ޢއްމު
ނ ާ
ނ ހަތްވަ ަ
އުޞޫލެއް  29މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވު ު
ތއް
ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދޭނެ ޢިނާޔަތް ަ
ނ
ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި  05އޭޕްރީލް  2011ގައި ބޭއްވު ު
ށ
ބރާތަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްފާސްކޮ ް
އަށްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މު ާ

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

 19އޭޕްރީލް  2011ގައި ބޭއްވުނު ދިހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މުބާރާތަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓްރިވައިޒް ކުރެވުނެވެ.
މީގެއިތުރުން މާލޭގައި އޮންނަ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މާލެދިއުމަށްޓަކައި ޢިނާޔަތެއް
ގތުން
ށ ހުށަހަޅައިގެން އެ ޮ
އވުނު ތޭރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަ ް
އ ބޭ ް
އކަން  10މެއި  2011ގަ ި
އ ެ
ފނޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަ ި
ދިނުމަށް ެ
ދޭނެ ޢިނާޔަތެއް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ،އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދަށް
ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި 83333/-ރ .ގެ އެހީއިން ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު

މުބާރާތް ބޭއްވި

އސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސީ
ގތުން ފަ ި
ސްކޫލަށާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށެވެ .މި ޮ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވި ސްކޫލަށް  53%އަދި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ
ދަރިވަރުންނަށް  53%ދޭގޮތަށެވެ.

3.10

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގެ އެކައުންޓްތަކުގައި

ފްރީޒް ކުރެވިފައިހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ
މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

8

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:



ނިންމުނުގޮތް:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

ހަތްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އިދާރީ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

ރން،
އުސޫލުން  26ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ހިންގަން ފެށުމުގެ ކު ި
ތށް
ތޅު އޮފީހުން އޮޕަރޭޓް ކުރާގޮ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަ ޮ
އޮފް

ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް

ފުނަދޫ

ބްރާންޗްގައި

ހުޅުވާފައިވާ

ގއިވާ އެކައުންޓްތަކުން ޓްރާންސްފަރ
އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީ ަ
ކުރުމަށް  29މާރޗް  2011ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ދތައް
ރންސްފަރ ކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އަދަ ު
ގތުން ޓް ާ
ނިންމުނެވެ .މި ޮ
ކަނޑައަޅައި،

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

ފުނަދޫ

ބްރާންޗްގައި

ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް

ށ ޓްރާންސްފަރ
ހުޅުވައިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ތަކަ ް
ކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗަށް ހުށައަޅަންޖެހޭ "އިންޑެމްނިޓީ" ގައި
ހާޟިރުވި 6

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް

ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށް ،ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް

ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ދެންނެވުމަށް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.
ފައިސާހުރި

އެކައުންޓްގެ ނަން

އެކައުންޓް ނަމްބަރ

ޓްރާންސްފަރ ކުރާ

ޓްރާންސްފަރ ކުރާ

ފައިސާގެ އަދަދު

އެކައުންޓް ނަމްބަރ

7722-028685-338

ބަޖެޓް  /ށ .އަތޮޅު އޮފީސް

1,364,523.49

7722-733276-332

7722-028685-332

އެހެނިހެން  /ށ .އަތޮޅު އޮފީސް

3,398,923.45

7722-733276-332

7722-523827-338

ށ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު

5,024,355.89

7722-733276-338

7722-022395-338

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

2,234,463.44

7722-733276-338

7722-022395-332

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

145,024.83

7722-733276-338

7722-022395-330

މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު

676,756.99

7722-733276-338

3.11

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް

ހިފާ ފައިވާ ގެ ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ،އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި
މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:



ނިންމުނުގޮތް:

ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އަށްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް
ފންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ
ތބި މުވައްޒަ ު
އޒަފުންގެ ގޮތުގައި ި
އތޮޅު ކޮމެޓީގެ މުވަ ް
ގތުންނާއިަ ،
ހިފާފައިވާ ގެ ދޫކޮށްލުމާއި ބެހޭ ޮ
ބެހޭގޮތުން  35އޭޕްރީލް  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމާމެދު ގޮތެއް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

9

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ފހު  30މެއި  2388ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ
މށް ނިންމުނެވެ .އެއަށް ަ
ނިންމުން އަދި ލަސްކޮށްލު ަ
ކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާއިން ނިންމީ ގެކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައި ވީހާވެސް
އޒަފުންނަށްވެސް ނޯޓިސްދިނުމަށެވެ.
އަވަހަކަށް ދޫކޮށްލުމަށާއި ،މުވަ ް

3.12

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ،ސިއްކަ

ފަރުމާކުރުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ސާދަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
ނގޮތުން
ބ ާ
ނ މާއްދާ ު
ހ ޤާނޫނުގެ  7ވަ ަ
މބެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ

ނ
ގ (ޏ) ގައި ބުނާ ފަދައި ް
ނނުގެ  8ވަނަ މާއްދާ ެ
ވތީ ،ޤާ ޫ
ނނީ ޝަޚްޞަކަށް ާ
މިކައުންސިލަކީ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާ ޫ
ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ މައްސަލަ  85މެއި  2388ގައި
ލގެ
ކރެވުނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސި ް
ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ު
ސިއްކަ ފަރުމާކުރުމުގައި ވީވަރަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލާއި
ގ
ކއުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ެ
މަޝްވަރާ ހޯދައިގެން ،އަތޮޅު ަ
އެހީތެރިކަމާއެކު،
އުސޫލުން
ސިއްކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ހިންގުމުގެ
ފަރުމާކޮށް

އިދާރީ

ގއިވާ
ޤާނޫނު ަ
އަވަސް

ދާއިރާތައް

ގޮތުގެމަތިން

ފުރުޞަތެއްގެ

ލާމަރުކަޒީ
ކައުންސިލްގެ

ތެރޭގައި

ސިއްކަ

ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

3.13

މިލަންދޫގައި އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ވިމެންސް ސެންޓަރގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ހުއްޓާލުމާއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.


ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
 87މެއި  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ

ފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު

ނިންމާފައިވަނީ ،މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ކަމުގައިވާ
އ މަހުގެ
މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން މެ ި
ފއިވާ
ޓން ޙަވާލުކުރެވި ަ
އރިޓީ ބެލެހެއް ު
މށާއި ،ސެކި ު
ނިޔަލަށް ހުއްޓާލު ަ
ވނީ،
މފައި ަ
ތށް ނިން ާ
ނންމުނެވެ .މިގޮ ަ
އންގުމަށް ި
ފަރާތަށް މިކަން ެ
އެތަނުގައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަޢަދަދެއްގެ

މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ މުވައްޒަފުންނާއެކު

ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

އ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި
ގނައުމަށްޓަކަ ި
މގެ ދަށަށް ތަކެތި ެ
މުދަލާއި ،ރަސްމީލިޔެކިއުންތައް ހުރުމާއެކު ،ކައުންސިލްގެ ބެލު ު
ނ އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން
ދާއިރާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލެއް ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން ،ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް
ފހުގައެވެ.
ނެތުމާއެކު ،ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ގެނައުމަށް ަ

3.14

ޓ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއާރ އަޕްޑޭ ް

ކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
ކުރިއްސުރެ
ގންދަނީ
ެ

ބަލަހައްޓަމުން

މިކައުންސިލްގެ
ޚާއްޞަ

އިދާރާގެ

ސޮފްޓްވެއަރ

ޓ
ބަޖެ ް

ވ
އެއްކަމުގައި ާ

ވ
ނވެ .މިއީ ލައިންސަންސް ލިބިފައި ާ
"ސިމް" ގެ ބޭނުން ކޮށްގެ ެ
ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ 08 .މެއި  2388ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި
ށ
މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މިމައްސަލައަ ް
ގ
ގޮތެއް ނިންމުނީ  82ޖޫން  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ެ
ވިހިވަނަ

ޢާއްމު

ޖަލްސާގައެވެ.

މިގޮތުން

މފައިވަނީ
ނިން ާ

ށ
މިކަމަ ް

ސޮފްޓްވެއަރގެ ސްކްރީން ޕްރިންޓެއް

ހިނގާޚަރަދުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ކުޑަޚަރަދަކުން ،ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު
އިތުރުކުރުމަށެވެ.

3.15

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް މުރާޖިޢާ

ކުރުމާއި ޢިމާރާތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުކުރުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ

ބޭސް ފިހާރަ " ފުނަފަތި " ފާމަސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ
ލއް
ފާމަސިސްޓުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަ ެ
ތ
ނުގެންނަ ާ
ކުރުމަށާއި،

އ
ގިނަދުވަސްތަކެ ް
ޢިމާރާތް

ވެފައިވާތީ

މަރާތުނުކޮށް

އެކަން

ރޖިޢާ
މު ާ

ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ،

މިކަންކަމާއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި  08މެއި 2388
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް
ގތެއް
ނ ޮ
އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލު ް

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ

ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ނިންމާފައިވަނީ  82ޖޫން  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ވިހިވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައެވެ .މިގޮތުން މުސާރައާއި
ބދޭސީ ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ  253ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަދި ކޮއްތު  8333033ރުފިޔާއަށް
ޢިނާޔަތްތަކަށް ބަދަލު ގެނެސް ި
ދިވެހި ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ

ކރަން
 4,500.00ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ު

ދ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން ކުޑަދޮރުތައް
ނިންމުނެވެ .އަ ި

މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

3.16

އަތޮޅުވެހީގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރިން ހަވާލު ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާމެދު

ގޮތެއްނިންމުމާއި ،ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުމާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން.


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
ނ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލު
މިކައުންސިލުން ޤާނޫ ީ
އަތޮޅު

ވުމުގެކުރިން

އޮފީހުގެ

ފަރާތުންވަނީ

ގ
އަތޮޅުރައްޔިތުން ެ

ތ
ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ " އަތޮޅުވެހި " މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
ށ
ނމާފައެވެ .ނަމަވެސް މަސައްކަތަ ް
ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ނި ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ދީފައިނުވުމާއެކު އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް
ސލުގެ
ނިންމުމަށްޓަކައި  08މެއި  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުން ި
ޅ
ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ .މިކަމާއިގު ޭ

އަތޮޅުވެހި  :އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް

ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ  82ޖޫން  2388ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު
ނމި ނިންމުމުގައި ،ކުރިން ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން،
ޖަލްސާއިންނެވެ .މިގޮތުން ނި ް
އބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި
ކރެވުނު ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެ ް
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ު
ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށްހުރި ކަންކަން ރަގަޅުކުރުވައި ،އަދި އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކަނޑައި އަގުދިނުމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި މިއާއެކު އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން
މށް ނިންމުނެވެ.
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދު ަ

3.17

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  2011ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް

ފާސްކުރުން


ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް:

ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސާ:

އަށާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ



ނިންމުނުގޮތް:
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  96ވަނަ މާއްދާއާއި 99

ޓ ކައުންސިލަށް
ށ  2388ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެ ް
ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮ ް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ޖންޑާ ކުރެވުނެވެ .އަދި 82
ށރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެ ެ
ހުށަހެޅުމަށް  32ޖޫން  2388ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އަ ާ
ނ
ޓފާސްކުރެވުނެވެ .ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވު ީ
ޖޫން  2388ގައި ބޭއްވުނު  23ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ބަޖެ ް
ވ ގޮތުގެމަތީން  2388ވަނަ
ޤނޫނުގެ  90ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި ާ
މބެހޭ ާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ
ގ ފުރުޞަތު މިކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ .މިބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު
އަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމު ެ
ހ
ކޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެ ޭ
މތީން ،އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ަ
އަސާސީގެ  202ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެ ަ
ޤާނޫނުގެ  82ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން މިކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ،އަދި މިމާއްދާގައި
ނ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިއިރު
ރމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް
އންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގް ާ
ބުނެފައިވާ ފަދައިން މިކަ ު
ނނެވެ.
ޔތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓް ހިމަނައިގެ ް
ހިމަނުއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި ،ރައް ި

.4

ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތައް

4.1

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އުޞޫލުން

ބހޭ
ހިންގުމާ ެ

އިދާރީ

ނނުގައިވާ
ޤާ ޫ

ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ

ގޮތުގެމަތީން

އތޮޅު
ށަ .

އފީސް
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅު ޮ
ހިންގިތަން

ކަމަށް

ނގައި
އެޤާނޫ ު

ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ

ށ
އެގޮތަ ް

ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅައި  26ފެބްރުއަރީ
ބން،
ފށިހިސާ ު
ށ ޢަމަލުކޮށް މަސައްކަތް ެ
 2388އިން ފެށިގެން އެގޮތަ ް
މިކަމުގައި

ސަރުކާރާއި

ކައުންސިލާ

ދެމެދު

ޚިޔާލު

ތަފާތުވެ

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

މައްސަލަތަކެއްވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައިނުގެން ކައުންސިލުން ނިންމި
ވނީ އަންގަވާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް
ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށް ަ
ނ
ދނެކަމަށް އެންގެވުމުގެ އިތުރު ް
ބރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހި ާ
ކމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވައި ާ
ޖހޭނެ ަ
ކައުންސިލުން ތަބާވާން ެ
އ ވެއެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވާނީ
ށފަ ި
ރަޔަޓްގިއަރުގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފުނަދުއަށް ޖަމާކޮ ް
ކމަށާއި
ތށް ަ
ނދަނީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮ ަ
ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމު ް
ކޓުގެ
ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ އަމުރަކަށް ތަބާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޯ
މށެވެ.
ދލު ނުކުރެވޭނެ ކަ ަ
އަމުރަކަށް މެނުވީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަ ަ
ނތައް
މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ހިސާބަށް ކަ ް
ދިއުމުން  27ފެބްރުއަރީ  2388ގައި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ
ފނަދޫ
ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ .ކައުންސިލުން ނިންމެވީ މައްސަލަ ު
މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށާއި،

ށ
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަ ް

ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފުނަދޫގައި ޙަރަކާތްތެރިވި

ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދުމަށެވެ .ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން
ފުނަދޫކޯޓުން

ބރު  27( C-15-C/2011/03ފެބްރުއަރީ  )2388ކުއްލި އަމުރުގައި ކައުންސިލުގެ
ނ ަ
ނެރުނު ނަ ް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ދނުމަށްއެދި
އވެ .ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަމުރު ބާޠިލުކޮށް ި
ލހުންގެ މައްޗަށްވަނީ އަމުރުކޮށްފަ ެ
މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފު ު
ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުން  38މާރޗް  2388ގައި ހައިކޯޓުންވަނީ ފުނަދޫކޯޓްގެ އަމުރު ބާޠިލު ކުރުމުގެ ޖާގަނެތް
ވ
ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ .އަދި ފުނަދޫކޯޓުގެ އަމުރާއި ތަޢާރުޟު ާ
އމުރު،
ނސިލުގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ ަ
ކޓުން މިކައު ް
ގޮތަކަށް މިލަންދޫ ޯ
ހަމައެދުވަހު

ސްޕްރީމްކޯޓުންވަނީ

މިކަމާއިގުޅިގެން
ކޮމިޝަނުންނާއި،

އ
ކަންތައްތަ ް
ޕޮލިސް

ބާޠލު

ކުރައްވާފައެވެ.

ހިނގާދިޔަގޮތް

އިންޓެގްރިޓީ

ދ
އަ ި

ރއިޓްސް
ހިއުމަން ަ

ނންވެސް
ކޮމިޝަ ު

ވަނީ

ހށަހެޅި
ސޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކައުންސިލުން ު
ބައްލަވާ ފައެވެ .ފުނަދޫ މެޖި ް
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  27މާރޗް  2388ގައި ބޭއްވުނެވެ.

ފުނަދޫކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމާއެކު ކައުންސިލަރުން

ލ
ޢ ީ
ލއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ަ
ނ ވަކީލު އަ ް
ތ ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫ ީ
ރޢަތަށް ޙާޟިރުވެ ވަކާލާ ު
މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަ ީ
އާއި ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް އެވެ .މިއަށްފަހު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 08 ،މާރޗް  2388ގައި ،ފުނަދޫ
ރ  11/C.15.C/2011ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަ ު
ނ
އ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަ ް
އމުކުރަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގަ ި
އޅާފައިވާ ފަދައިން އިދާރާ ޤާ ި
ބަލާއިރު ކައުންސިލުން ކަނޑަ ަ
ކަމަށެވެ.

4.2

އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ މާލިއްޔަތާއި ،ތަންތަނާއި ހަރުމުދަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމާއި

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުން.
އންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި ޙަވާލުވިއިރު ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން މިކަ ު
ނަމުގައިހުރި ހަރުމުދަލާއި ތަންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ފައިސާގެ އިތުރުން ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމްގެ ޙާލަތުހުރި ގޮތާއިބެހޭ ރިޕޯޓެއް
އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އެކަންކަމުގެ ޙާލަތުހުރި ގޮތުގެމައްޗަށް
ނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ނުކުތާތައްވަ ީ
20208

ކުރީއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންއައި ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނޭ ލުއިލޯނުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން

 838ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަން އެގެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމަށް ލިބިފައިވާ 2202260033ރ .އެކައުންޓްގައި ހުއްޓެވެ.
ވ ދިޔަ  2އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ގ ކުރެވުނު އިރު ،ވޭތު ެ
ޑިއުވެފައިވަ ލޯންތަކުން 820762085ރ .ނުލިބިހުރިކަން ފާހަ ަ
ރ ުވ ެ
ނ ފާ ަހ ަގ ުކ ެ
ނ ާވ ަކ ް
ނ ިގ ަފ ިއ ު
ގ ުތ ަގ ިއ ިހ ް
ނ ާވ ޮ
ށ ެގ ް
އޓިި ،މ ަކ ް
ނ ެވ .އަތޮޅުގެ
ނބެލެހެ ް
ހިސާބުތައް ރަގަޅަށް ު
ނ ެއ ަކ ީ
ޖއަށް ވާޞިލުވުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ނލޮ ީ
ކިޔަވާކުދީންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރުދުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކް ޮ
ވ ފައިސާއިން
ށ  2337ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވާ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބެން ާ
ކޮމްޕިއުޓަރ ފޯރުކޮށް ދިނުމަ ް
އ
ލހެއްޓިފަ ި
ނވާ ގޮތުގައި ބެ ެ
ހން ދިމާވެފައިވަނީވެސް އެކަށީގެ ް
ނ މި ެ
828888083ރ .ނުލިބި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިކަ ް
ދ މީގެއިތުރުން ސުނާމީ ކާރިސާއިން ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ
ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަ ި
ނ
ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ ލުއިލޯނުތަކާއި ގުޅޭ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަ ް
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

މިކަންކަން

މިހެންހުރި

އިރު

ތަރައްޤީ

ޕްރޮގްރާމްގެ

އޮފީސް

ހިންގުމަށް

ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

ގެއެއްކުއްޔަށް

ހިފައި
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ރ
ނ މަހަކު 85333033ރ .އަށްވުރެ ބޮޑުޚަރަދެއް ކުރަމުންގޮސްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު އި ު
ފ ދީގެ ް
ދެވުމައްޒަފުންނަށް ވަޒީ ާ
ނ
ފއި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މިހެންކަމުން މިކަންކަ ް
ކށް ަ
ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރެއްހާ ދުވަހު އިތުރު ފަރާތަކަށް ލޯނެއް ދޫ ޮ
ސ
ދނީ ވީހާވެ ް
ނ ބަލަމުން ަ
ކރަމުން ،މިހާރު މިކައުންސިލު ް
ޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ު
ރަގަޅުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ަ
ބހުރި ގޮތުގައި މިކަންކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.
އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލާ ަ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ދިރުވައި މުއްސަނދި ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ

20202

ނގުމަށް ޙަވާލުވި އިރު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އެކައުންޓްގައި
ހ ް
ނސިލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަން ި
މަސައްކަތެކެވެ .މިގޮތުން ކައު ް
2989382028ރ .ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލީ
އ
އިތުރުކުރުމަށާ ި

ތަނަވަސްކަން

ކށް
އިތުރު ޮ

ލުއިފަސޭހަކަން

ޚިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީއެއް ފުނަފަތީގެ ނަމުގައި
ހިންގަމުންދެއެވެ.
އެކައުންޓްގައި
ނަމަވެސް

ސލުން
މިކައުން ި
8882068065ރ.

ވިޔަފާރީގެ

ކެޕިޓަލް

ހަވާލުވިއިރު
ހުރިކަން
ކުޑަވެ،

ފރީގެ
މިވިޔަ ާ

ފާހަގަ

ބންވާ
ލި ެ

މވެ.
ކުރަ ެ
ނ
ފައިސާއި ް

 220580038ނުލިބި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުއިރު ،ސަޕްލަޔަރަށް
ފިހާރައިން ދައްކަންޖެހޭ ބައެއް ޕޭމަންޓް ނުނިންމާ ހުރިކަންވެސް

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ ފުނަފަތި

ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި މިކަންވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުއިރު މިފަހަކަށްއައިސް
ނސިލުން މިހާރު މަސައްކަތް
މިކަންކަން މިހެންހުރުމާއެކު ކައު ް

ގަވައިދުން އޯޑިޓް ކުރަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އ
ކުރަމުންދަނީ ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަގަޅުކޮށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ގޮތުގަ ި
މިކަންފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ.
ށ މަރާމާތު
އރު އަތޮޅުވެހި ހުރީ ވަރަށްބޮޑަ ް
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރ ޢިމާރާތްތަކަށް ބަލާ ި

20200

ނ
ކުރަންޖެހި ފައެވެ .އަދި މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްފަހު ް
ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައި ވާއިރު އެކަން ކުރެވިފައިހުރީ
ރަގަޅަށް ވިލަރެސް ކުރުމަކާއި ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި
ކުރުމަށް

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރި

ފަރާތަށް

ފައިސާ

ދޭންޖެހޭ

ތން
މހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ ފަރާ ު
ނުދީއޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެި .
މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން
ކަންކަންވަނީ
ގޮތުގައި

ހ
އަޅަންޖެ ޭ

ނންމިފައެވެ.
ި

ބޭނުންކުރަން

ފިޔަވަޅުތައް
މޢިމާރާތަކީ
ި

ޔރު
ތައް ާ

އަޅައި

މަރާމާތުގެ

ގެސްޓްހައުސް

ކުރެވިފައިވާ

ތަނެކެވެ.

އެއްގެ
އަދި

މީގެކުރިން މިތަންކުއްޔަށް ދީގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް

އަތޮޅުވެހި

ތ މިލައުތުރުކީސާ އަކީވެސް
އވެ .ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާ ް
ބޮޑުއާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ދިޔަ ެ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަނެކެވެ .މިތަނުގެ ކުއްޔަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް މަހަކު 6533033ރ.
ފހަގަކުރަމެވެ.
ލިބެމުންދާކަން ާ

ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

15

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

އަތޮޅު

20202

އޮފީހުގެ

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް

ޢިމާރާތްތަކާއި

ނަމުގައިހުރި

އުޅަނދުފަހަރާއި

ވެހިކަލްތަކުގެ

ހާލަތަށް

ބަލާއިރު

ހރި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ނ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ު
ސބަބު ް
ަ
ފ ހުރުމުގެ
ނ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާ ާ
ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެ ް
މިގޮތުން ބަލާއިރު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތާއި އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ޢިމާރާތްތައްހުރީ ގިނަ މަރާމާތު
ތ
ށ އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެ ި
ޅދޯނި "ފަރުކޮޅު" ބޭނުންނުކޮ ް
ތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައެވެ .އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަލާއިރު އަތޮ ު
ރ
ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހު ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިހާ ު
އެއުޅަނދުއޮތީ

ފަހު

ބޮޑުމަރާމާތަކަށް

ބޭނުން

ނޫނީ

ކރެވޭ
ނު ު

ށވެ.
ތ ެ
ހލި ގޮ ަ
މލި" އޮތީ ގޮނޑަށް އެ ެ
ޙާލަތުގައެވެ .އަތޮޅު ލޯންޗު "މާ ު
އައުޓްބޯޑް

އޭގައިވާ

ހަލާކުވެފައެވެ.

2

އަދި

އިންޖީނަށްވަނީ

ސްޓިއަރިން

ލންތަކެއް
ގެއް ު

ސިސްޓަމްވަނީ

ބ
ލި ި

ގެއްލިފައެވެ.

ނ
މީގެއިތުރުން ސަތަރިތަކާއި ޝީޓުތައްވެސް ވަނީ މަރާމާތު ކުރަ ް
ވެހިކަލްގެ

ޖެހިފައެވެ.

މަރާމާތު

އެއްކާރުވަނީ

ބޭނުންކުރަން

ގއި
ގޮތު ަ
ނުކުރެވޭ

ވަރަށް

އޮތް

ކރުން
ދެ ާ

ބައުވެފައެވެ.

ދ
އަ ި

އަތޮޅު ލޯންޗް މާމުލި

ކަންޑިޝަން ރަގަޅު ކާރުގެވެސް ތަޅުސެޓާއި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމްވަނީ ހަލާކު ކޮށްލާފައެވެ .މިދެންނެވި ފަދަ ޙާލަތަކަށް
ތ
ކ ި
އތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެތަ ެ
މގެ ހިސާބުން ފެށިގެން ަ
އެކަންކަން ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުއޮފީސް މިލަންދުއަށް ބަދަލު ކުރު ު
ނ ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
އޓާލާފައި ވާތީކަ ް
ބެލެހެއްޓުން ހު ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  2388ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަންކަމާ

4.3

ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ތަޢާރަފުވެލުމުގެ ގޮތުން
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
ށ
ތންނަ ް
ދންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔި ު
އަލަށް އިންތިޚާބުވި މިލަ ު
ތަޢާރަފްވެލުމުގެ

ތންނާއި،
ގޮ ު

2388

ވަނަ

އަހަރު

އަތޮޅު

ނ
ތ ް
ނ ގަސްތުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ބެހޭގޮ ު
ކައުންސިލުން ހިންގަ ް
ރަށުކައުންސިލް ތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭޕްރީލް
88

އިން

28

އަށް

ދަތުރެއް

ކުރެވުނެވެ.

މިދަތުރުތަކުގައި

ނ 36
ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  38މެންބަރުންގެ ތެރެއި ް
މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ .މިލަންދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލު
ކުރައްވާ

ދެމެމްބަރުން

މގައި
މިކަ ު

ބައިވެރިވެ

ފއެއް
ވަޑައިގެން ަ

ނަރުދޫ ކައުންސިލްއާއެކު

ށ
ނުވެއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަ ް
ކުރެވެންހުރި ކަންކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުންނާއި ،އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް މިއަހަރަށް އެކުލަވާލަން ގަސްތުކުރާ
ޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެއާއިބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުތައް އެއްކުރެވުނެވެ .އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްހުރި
ނސިލުގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު
ބލައި ވިލަރެސް ކުރެވުނެވެ .މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން ކައު ް
ރނެތްގޮތް ަ
ކންކަން ހު ި
ދަތިތައް ދެނެގަނެ ަ
ށ ދަތުރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ
ދަތުރުތަކުގައި މިލަންދޫ ފިޔަވާ އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރެވުނެވެ .މިލަންދުއަ ް
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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އެފަދަދަތުރެއް
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ށ
މިލަންދުއަ ް

ކުރުމަކީ

ރަށުގެ

މަސްލަޙަތު

ގެއްލިދާނެ

ކަމެއްކަމަށް

އތޮޅު
ގ މެންބަރުންނާއެކު ަ
ނމަވެސް މިލަންދޫ ކައުންސިލް ެ
ޢލޫމާތު ދެއްވާފައި ވާތީއެވެަ .
ރަށުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަ ު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

4.4

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް  2388ބޭއްވުން
އވުމަށް
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގައި ބާއްވަންޖެހޭ މުބާރާތް ބޭ ް

އ
ބރާތް ބާއްވާ ހިންގުމަށްޓަކަ ި
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ 82 ،އިން  86އޭޕްރީލް  2388އަށް ބޭއްވުނެވެ .މިމު ާ
އަތޮޅު

60803033ރ.

ކައުންސިލުން

ގެ

ބަޖެޓެއްވަނީ

ކަނޑައަޅާފައެވެ .މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
އެދޭރަށްރަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން މިކަމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ
ފުނަދުއާއި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ .މިދެރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލަށް
ބަލައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމަށެވެ.
މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު

އަތޮޅުގެ

ސްކޫލްތަކަށް

ޤރުއާން މުބާރާތް  "2388ނަމުގައި
ހުޅުވާލައިގެން "ށ .އަތޮޅު ު
އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2011

ޅގެ  9ސްކޫލަކުން  96ދަރިވަރުން
މބަރާތުގައި އަތޮ ު
ބޭއްވުނު މި ު

ލއިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  75ދަރިވަރުން އަދި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 28
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އެއީ ބަ ަ
ދަރިވަރުންނެވެ .މުބާރާތް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި
ވނީ މިލަންދުއެވެ 2 .ވަނަ
ނވެ .މުބާރާތުން  8ވަނަ އަށް ހޮވިފައި ަ
ފުނަދޫ ސްކޫލް ހިމެނޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީއަނުން ެ
އަށް ހޮވިފައިވަނީ ފުނަދުއެވެ 0 .ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވަނީ ކޮމަންޑުއެވެ .މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަތަކަށްއައި
އތޮޅު
ދ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ަ
ރސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ .އަ ި
ށ އިނާމުދިނުމަށް ޚާއްޞަ ަ
ނ ް
ސްކޫލްތަކަށާއި ،ދަރިވަރުން ަ
ނ ރަމްޒީ އެހީއެއްވަނީ ދެވިފައެވެ .މާލެދިޔަ ޓީމުން ޤައުމީ
ތަމްސީލު ކުރުމަށް މާލެދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލު ް
ޖނިއަރ ގްރޫޕުން  2ވަނަ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މުބާރާތުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ބައިން ޫ

4.5

ޖަޕާނު

އެހީވުމަށާއި

ރައްޔިތުންނަށް

ދިވެހިން

ޖަޕާނާއިއެކު

ވާކަން

ހާމަކުރުމަށް

ޚާއްޞަ

ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން
ޖަޕާނުގެ ފުޖިސިމާއަށް އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އުފެދުނު
ތ ގެއްލުންތަކެއް
ރށް ބޮޑެ ި
ސުނާމީ ބޮޑުރާޅުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށާއި ،ގޯތިގެދޮ ަ
ލިބިފައިވާތީ،

ޖަޕާނު

ރައްޔިތުންނަށް

ލބިފައިވާ
ި

އގާ
ހިތާމަ ި

ނ
ދިވެހި ް

ބައިވެރިވާކަމާއި ،ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ދިވެހިންވާކަން ހާމަކުރުމުގެ
ގޮތުން  88މާރޗް  2388ގައި މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޚާއްޞަ
ދ ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ
ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ .އަ ި

ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނާއެކު

ފއިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތް ތަކުން މިއަތޮޅުން
ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގި ަ
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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އ
މކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތާ ި
829785058ރ .އާއި  28033ޑޮލަރ ލިބިފައިވެއެވެ .މިފައިސާވަނީ ޖަޕާން ރިލީފް ފަންޑަށް ޖަ ާ
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

ކައުންސިލުން

4.6

2388

އަހަރު

ވަނަ

ހިންގުމަށް

ގަސްތުކުރާ

ޕްރޮގްރާމްތައް

އެކުލަވާލައި

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
ވފައިވާ
ނނުގައި ބަޔާން ެ
ނގުމާއިބެހޭ ޤާ ޫ
ހ ް
ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ަ
އ
ދށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަ ް
ނ މިހިނދުން މިހިނ ަ
ނނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކު ް
ގޮތުގެމަތީން މިކައުންސިލު ް
ކުރުމަށް

މަގުފަހި

ފަސްއަހަރުގެ

ކުރުމަށާއި،

ޕްލޭން

ތަރައްޤީގެ

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި،

ސަރުކާރުން

ހިންގަވަން

ކއުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން
ލން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއިަ ،
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސި ު
އިތުރުކޮށް

ދީމިޤްރާޠީ

މައްޗަށް

ހަމަތަކުގެ

ކައުންސިލްތަކުގެ

މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން
ކުރުމަށް

އަމާޒު

މިއަހަރު

އެކުލަވާލެވުނެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްތައް

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
މިޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ވަނަ

އަހަރުގެ

ހިންގުމަށް

އެކުލަވާލުމުގައި

ޚިޔާލާއި

މަޝްވަރާވަނީ

ފައިސާހޯދުމަށް
ދައުލަތުގެ

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ހ
ހުރި ާ
ހޯދިފައެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

ބޖެޓް
ަ

ރައްޔިތުންގެ

2388
ނ
މަޖިލީހު ް

 2011ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމް

ގ  82ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްތަކުން
ނނު ެ
ފާސްކުރެއްވިއިރު ،ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ށ ފާސްކުރައްވާފައިވާ 2880238069ރ .ގެ
ނސިލަށް ދިނުމަ ް
ވ ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައިން މިކައު ް
ހިންގަން ބޭނުން ާ
ފއިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލާއެކު މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއަށް
ތެރެއިންނެވެ .ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ަ
ށ
 35މެއި  2388ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮ ް
ޓ
ށހެޅިފައެވެ .އެއަށްފަހު  36ޖޫން  2388ގައި ލޯކަލްގަވަރމެން ް
 89މެއި  2388ގައިވެސް މިކަންވަނީ ހު ަ
އޮތޯރިޓީއަށްވެސް މިކަންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މީގެއިތުރުން  86މެއި  2388ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ނ
އ ނުވާކަ ް
ވއިރު މިއިން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ޖަވާބެއް ލިބިފަ ި
ޓްރެޜަރީ މިކަން ހުށަހެޅިފައި ާ
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

4.7

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ،އިދާރީ

ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ،ވެބްސައިޓް އުފެއްދުން.
ކައުންސިލުގެ

ފަރާތުން

ރައްޔިތުންނަށް

ދންޖެހޭ
ފޯރުކޮށް ޭ

ގ
ޚިދްމަތްތަކު ެ

އ
ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކަ ި
ޚާއްޞަ

މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ

ކުރެވިފައެވެ.

މިގޮތުން

އދާރީ
ި

އޮނިގަނޑު

ނ
އެކުލަވާލާ ެ

އ
މޝްވަރާ ކުރެވި އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މިކަންކުރުމުގަ ި
ގޮތްތަކާމެދު ކައުންސިލްގައި ަ
ނމާތައް އަދާކުރުމަށް ވީހާވެސް
އންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒި ް
އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކަ ު
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

މަގުފަހިކޮށްދޭ ގޮތަކަށް އޮނިގަނޑު ބިނާކުރުމަށެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އޮނިގަނޑު ސިވިލްސަރވިސް
ދރާގެ އޮނިގަނޑު ރޭވިފައިވާ
ވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިއި ާ
ދލަކާއެކު ފާސްކޮށް ދެއްވާފައި ާ
ށހެޅުމުން ކުޑަބަ ަ
ކޮމިޝަނަށް ހު ަ
ނ
ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ .ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާ ީ
ތަންފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު
ރގެ
ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަ ާ
ޞލުތަކެއް ލިޔެވި  38ޖުލައި  2388އިން
މަތީން އެފަދަ އު ޫ
ފެށިގެން

އެއާއި

ޢަމަލު

އެއްގޮތަށް

ކުރަމުން

ވނީ
ގެންދިއުމަށް ަ

ހަމަޖެއްސިފައެވެ .އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިތުރަށް
ކުރުމުގެ

ތަރައްޤީ

ކުރެވިފައެވެ.

މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ

ކން
މިކަންކުރުމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލު ަ
ށ
މިކަންކުރުމަ ް

ގން
ބޭނުންކޮށް ެ

އިސްކަންދީފައި

ވާނެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް

މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ  www.shaviyani.gov.mvއެވެ .ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ
ނ
ލބިގެ ް
މގެ އެހީތެރިކަން ި
ކންކަން ކުރު ު
ގތަށް ަ
ފށްފެންނަ ޮ
މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެ ު
ދާނެއެވެ.

4.8

ރަށްރަށާއި އަތޮޅު  5އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު

ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
ހ ޤާނޫނުގެ  92ވަނަ މާއްދާއާއި 90
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެ ޭ
ގ
މތު ދިނުމު ެ
ބނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ޓތައްޔާރު ކުރުމަށް ޭ
ލނާއި ބަޖެ ް
ދއިން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕް ޭ
ނފައިވާ ފަ ަ
ވަނަ މާއްދާގައި ބު ެ
ނ 32
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ،ޖޫ ް
އ
މގަ ި
އިން  83އަށް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވު ު
ބައިވެރި

ކުރެވުނީ

މ
ކޮން ެ

ރަށަކުންވެސް

ލރަކާއި،
ކައުންސި ަ

ސިވިލްސަރވަންޓުންގެ ތެރެއިން އިސްމުވައްޒަފެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
އ
ގތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގަ ި
ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ތަކު ެ
އ
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި ،ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ި
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި ،ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

ތަރައްޤީޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

ޅ
ކން ކުރަން ފަރިތަކުރުންވެސް ބޭއްވިފައިވއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ އަތޮ ު
އިތުރުން ޢަމަލީގޮތުން ކަން ަ
އދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއިި ،

4.9

ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމު ތަކުގައި

ބައިވެރިކުރުވުން.
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި
ގ
ނނާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކު ެ
ގނަޕްރޮގްރާމް ތަކެއްގައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރު ް
ނ ހިންގުނު ި
އތުރުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ޤާބިލުކަން ި
ކން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މެންބަރުން ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ބައިވެރި ކުރެވުނު ކަން ަ
 83މާރޗް  2388ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު ޕްރައިމަރީ

20908

ދލުވުމުގައ މިކައުންސިލްގެ
ބައް ަ

ނނަށް ދިނުމަށް ބޭއްވި
ހެލްތްކެއަރގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފު ް
ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ރަށުކައުންސިލް ތަކުންވެސް ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ.

ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ސިވިލްސަރވިސް

20902

ކޮމިޝަނުން މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން  86މާރޗް  2388ގައި ފުނަދޫގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ

ރަށަކުންވެސް

ޒިންމާދާރުވެރިން

ކައުންސިލަރުންނާއި

ބައިވެރި

މިބައްދަލު

ކުރެވުނެވެ.

ވުމުގައި

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އާއި ފެސިލޭޓަރެކެވެ.
ށ އަހުލުވެރި ކުރުމަށް
ފރާތުން ކައުންސިލަރުން މަޤާމަ ް
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ަ

20900

އޭޕްރީލް 83

އިން  82އަށް މިއަތޮޅު ކަނޑިތީމާއި ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ރަށުގެ
ބރުންގެ އިތުރުން އިދާރާގެ މުވައްޒފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކުވަނީ ބައިވެރި ކުރުވާފައެވެ.
ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ މެން ަ
ތރިޓީގެ ފެސިލޭޓަރުންނެވެ.
އވާފައިވަނީ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮ ޯ
މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެ ް
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް އިން މާލެއަތޮޅު ބަނޑޮސް ރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުން އަންނަ

20902

ހގައި
ޑވެލޮޕްމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ު
ދެހަތުފާގެ ،ސެޓްފިކެޓް އިން ި
މިހާތަނަށް ހިންގި ކޯސްތަކަށް މިކައުންސިލްގެ ދެކައުންސިލަރުންނާއި
އވެރި
ށ ބަ ި
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފަސް ކައުންސިލަރުން މިހާތަނަ ް
ކުރުވިފައި ވެއެވެ.
މިނިސްޓްރީއޮފް

20905
އެންވަރަންމެންޓާއި

ރ
މަތިއުތު ު

ހައުސިންގ
ސަރަޙައްދު

އެންޑް

ޤައުމީ

އިދާރާއި

މިކައުންސިލް ގުޅިގެން  30މެއި  2388ގައި ފުނަދޫގައި ބޭއްވި
ހާރބަރ

އބެހޭ
މެނޭޖްމަންޓާ ި

މއުލޫމާތު
ަ

ދިނުމުގެ

ބައްދަލުވުން.

ހާރބަރ މެނޭޖްމަންޓްއާބެހޭ ބައްދަލުވުން

މިބައްދަލުވުމަކީ

ހއ،

ހދ،

ށ

ތންއަތޮޅުގެ
މި ި

ރ
އދަލުވުމުގައި މިތިންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ބައިވެ ި
މތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބަ ް
ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫ ާ
އވަނީ ބޭރުގެ މާހިރަކާއި ،ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނެވެ.
ކުރެވުނެވެ .މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަ ި

 4.10އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިންތިޒާމުތައް
ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވުނުކަންކަން.
208308

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  03މާރޗް  2388ގައި މިއަތޮޅު

ކރެއްވިއެވެ .މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންފައިވަނީ
ބައެއްރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ު

ފީވަކާއި މިލަންދުއާއި

ގ
ނަރުދުއަށެވެ .މިދަތުރުފުޅުގެ މަޢުލޫމާތު މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ މިއދާރާއިން ދެއްވުމާއެކު ،އެމަނިކުފާނު ެ
ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮގްރާމުގައިވާ ކަންކަން ވީހާވެސް ފުރިހަމައަކަށް އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ދެވުނެވެ .އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި އިސްތިޤްބާލު ކުރުމަށް އަތޮޅުކއުންސލްގެ ފަރާތުން
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަޠުޙީ އާދަމާއި ،ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި އަދި ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި
ކައުންސިރަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީވަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވި
ބއްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާވަނީ ަ
ޑ ފެމެލީ ޑރ.
ލތް އެން ް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެ ް

208302

އާމިނަތު ޖަމީލު  26ޖޫން  2388ގައި މިއަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް
ކުރެއްވިއެވެ.
ޅައިމަގާއި

އެކަމަނާގެ
ނަރުދުއާއި

އެކަމަނާއަށް

މިދަތުރުފުޅުގައި
މިލަންދުއާއި

މަރުޙަބާ

މިއަތޮޅު

ކޮމަންޑުއަށް

ދަންނަވައި

މަރޮށްޓާއި
ވަޑައިގަތެވެ.
ކަންކަން

ދަތުރުފުޅުގެ

ށ
ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް މަރޮށްޓަ ް
ވަޑައިގަތެވެ.

ޑރ.އާމިނަތު

ޖަމީލުގެ

ފޅުގައި
ު

މިދަތުރު

މިނިސްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ފުނަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

އޞާކުރައްވާ ޞިއްޙީދާއިރާގެ
ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އެކަމަނާގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހި ް
ވއެވެ .އަދި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ފުނަދޫގައި ޢިމާރާތް
ތ ގޮތް ވަރަށް ގާތުން ބެއްލެ ި
ކަންކަން ރަށްރަށުގައި ހުރިނެ ް
ކުރެވިފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ޢިމާރާތް ހުޅުވައި ދެއްވިއެވެ.

.5

އިތުރުނުކުތާތައް

5.1

ކައުންސިލްގެ

ރައްޔިތުންނަށް

އިދާރާއިން

ޚިދްމަތްތައް

ދޭންޖެހޭ

ދިނުމަށް

ބޭނުންވާ

ވަޞީލަތްތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ލިއުންތައް ލިބެންނެތުމުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން.
ނ
ގމަތީ ް
މންދިޔަ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ
މިއިދާރާއިން ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދެ ު
ރައްޔިތުންނަށް

ދޭންޖެހޭ

ޚިދްމަތްތައް

ދިނުމުގެ

އ
މަސައްކަތްތަ ް

ރ
ނމުގައިހު ި
ފހުގެ ަ
ވޞީލަތްތަކަކީ އަތޮޅު އޮ ީ
ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ަ
އެފަދަތަކެއްޗެވެ .މިގޮތުން ފަރުނީޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗާއި
އިދާރީ

މައްސަލަތައްހުރީ

މިލަންދޫގައި

އަތޮޅުއޮފީސް

ށ
ހިންގުމަ ް

ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ .މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު އައިޑީކާޑު
ހަދައިދިނުމާއި،

ލައިސަންސް

ހަދައިދިނުން

ފަދަ

ނ
ވ ީ
ޚިދްމަތްތައް ަ

ހުއްޓިފައެވެ .އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ

ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރަނީ

ތ
ރފިޔަޅުތައް އެޅުމަށްވެސްވަނީ ގިނަގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަ ި
މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ރަސްމީ ލިއުންތައް ނެތުމުން އިދާ ީ
ދގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހިފައެވެ .މިކަން ހައްލު
ގސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އު ަ
ލާންޖެހިފައެވެ .އަދި މިކަމު ެ
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމާއި
ހ
ފއި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިލަންދޫގައިހުރި މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވާންޖެ ޭ
އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބި ަ
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

ސގެންވެސް ޤައުމީ އިދާރާގެ
ދފަހަރެއްގެ މިލަންދުއަށް ގޮ ް
ެ
އންސިލުން އިސްނަގައިގެން
ތަކެތި ގެނައުމަށްޓަކައި މިކަ ު
ހގަކުރަމެވެ .އަދި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި  80މާރޗް
ނ މިކަންކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާ ަ
ލބުމުގެ ސަބަބު ް
އެއްބާރުލުން ނު ި
 2388ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ.

 32މެއި  2388ގައި ޤައުމީ އިދާރާއަށްވެސް މިކަންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މީގެއިތުރުން

ކށް
ކށް މިކަންކަން ހައްލު ޮ
މިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން  89މެއި  2388ގައި ޤައުމީ އިދާރާގެ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު ޮ
ދެއްވުންއެދި ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ .ހަމަމިފަދައިން  22މެއި  2388ގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށްވެސް މިކަންވަނީ
ނސިލްގެ ފަރާތުން  03ޖޫން  2388ގައި ހޯމްމިނިސްޓަރ ޙަސަން ޢަފީފު ،ކ.ހުރާގައި
ހުށަހެޅި ފައެވެ .އަދި މިކައު ް
ދލުކޮށް
ނއިބްރައީސް މުޙަންމަދު ޢާރިފާއި ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީދު އެމަނިކުފާނާ ބައް ަ
ށ ކައުންސިލްގެ ަ
ހުންނަވަނިކޮ ް
މިކަންވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

5.2

މިހާތަނަށް އައިއިރު ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މިއަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި

ހިމަނާފައިވާ ފައިސާ ނުލިބުން.
މ އެފެދި  26ފެބްރުއަރި  2388އިން
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާ ު
ރ
ނކަން މިހާތަނަށް އައިއި ު
ތކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަ ް
ކައުންސިލް ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާ ަ
ޖއްސަވައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަ ަ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

ށ
ރއްވި  233މިލިއަން ރުފިޔާއިން އެކި ކައުންސިލްތަކަ ް
ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކު ެ

ތކާއި
ރއިން މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެ ެ
ށ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައެއް
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަ ް
މިފައިސާ

ނުވެއެވެ.

ހޯދުމަށްޓަކައި

ނވަނީ
މިކައުންސިލު ް

ގ
ޖނު ެ
އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައެވެ .އަދި ރައްޔިތުން ހިންގާ އިން ީ
އވެސް
ތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ް
ށ
ފައިސާ ދީފައިނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ކައުންސިލަރުންނަ ް
ރ
ދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ގެ ފައިސާ މިހާތަނަށް އައި ު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރޭ

ކރަމެވެ.
ދޫކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ު

5.3

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކޮށްދެއްވަމުން

ނުގެންދިއުން.
ނސިލްގެ
އ ް
މއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަ ު
ނނުގެ  809ވަނަ ާ
މބެހޭ ޤާ ޫ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ
ބަލަދުވެރިކަމުގެ

ދަށަށް

ލވާންޖެހޭ
ބަދަ ު

ހަރުމުދަލާއި

ތަންތަނާއި

ބިންބިމާއި

އެނޫންވެސް

ވަޞީލަތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިކަން
ނޖެހޭ އެފަދަތަކެތީގެ މައްސަލަ މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާދީފައި ނުވާ ަ
މިކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުވާ ް
ޓ
ނ ް
ނންސް މިނިސްޓްރީއަށާއި ،ލޯކަލްގަވަރމެ ް
މ އިދާރާއަށާއި ،ފި ޭ
ނޖެހޭ ލިއުންތައް ޤާއު ީ
ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަ ް
ދނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ
އޮތޯރިޓީއަށް ތަކުރާރުކޮށް މިހާރުވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މިއާޚިލާފަށް ފެންނަމުން ަ
ކައުންސިލްތަކަށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަސްޖެހެމުން ދާތަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިހެން މިކަންއޮތުމުން
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ދ
ލބި ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށްހުރި މަގުތައް ބަން ު
ތވާ އެތަކެއްމުދަލަކަށް ގެއްލުންތައް ި
ދައުލަތަށް ނިސްބަ ް
މންނެވެ .މިކަންމިހެން އޮތްއިރު ،މިކައުންސިލުން އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ
ނނަ ު
ވަމުންދާތަން މިހާރުދަނީ ފެ ް
އ ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރި
ނދާ ލޯނުޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަ ި
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގަމު ް
ނޑު އުފެއްދުމަށް
ހިންގުމަށްޓަކައި ދެޓްރަސްޓް ފަ ް

ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޤައުމީ އިދާރާއަށާއި،
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .އަދި

ށގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ހަދައިދިނުމަކީ ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން
ނނުގެ  828ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ރަށްރަ ު
ހިންގުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާއިރު ޤައުމީ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން މިކަންވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.

5.4

ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުމާއި

ކުރިޔަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުން.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ޅ ކައުންސިލުން ކަމަށްވަނީ
ނތިޚާބުކުރާ އަތޮ ު
އ ހިންގުމަށް އި ް
ހންގަންވާނީ އެ އިދާރީ ދާއިރާއެ ް
ގައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ި
ބުނެފައެވެ .އަދި މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން

އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އެކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ

ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ .މިކަން މިހެން އޮތުމުގެ އިތުރަށް ،އެ ޤާނޫނުގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބުނާގޮތުން ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ،މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
ދިނުން

ހިމެނެއެވެ.

ރން
މީގެއިތު ު

ސަރުކާރުގެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި

ގ އިދާރާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުންހިނ ާ
ދޭޚިދްމަތްތަކާއި

ސަރުކާރުގެ

މިނިސްޓްރީތަކާއި

މިނިސްޓްރީތަކުގެ

ދރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ
ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުން އި ާ
ޙަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން ވިލަރެސްކުރާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ
ފއެވެ.
ނ ަ
ގ  67ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ ބު ެ
ނނު ެ
ށންކަމަށް އެޤާ ޫ
ބެލުމުގެ ދަ ު

ނޫމަރާ ރައްޔިތުންނާއެކު ބަދަރާބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޓށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ
އަދި އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށް ަ
ރިޕޯޓެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެރިޕޯޓު ހެދުމަށްފަހު އެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެއިދާރީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު
ނ
ކމަށް  69ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ .މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިކައުންސިލު ް
ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ަ
ހ
ވންޖެ ޭ
ހ ކަންކަން ކުރުމަށް ާ
ދކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެ ޭ
މށާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރު އަ ާ
މތައް އުފުލު ަ
އުފުލަންޖެހޭ ޒިން ާ
ތައްޔާރީތައްވުމާއި ،މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމު މިކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  2011ވަނަ އަހަރުގެ
މ
ހދުމަށް ޤައު ީ
ހމަޖައްސަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޯ
ބރީގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ަ
ރ ު
ތެރޭގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު
ދވޭ ނަތީޖާއެއް ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން މިހާތަނަށް އެ ެ

5.5

ކައުންސިލްގެ ދެމެންބަރަކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުނިކުންނެވުމާއި ޖަލްސާތަކަށް

އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޙާޟިރުނުވުން
ނ ޫ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ު ،ފ ަ
ދ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ދންމަޑުލު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިލަ ު

ނސިލަރުން 26 ،ފެބްރުއަރީ
ކއުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި ކައު ް
މތަކުގެމަތިން ަ
އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދި ،ޤާނޫނީ ހަ ަ
 2388ގައި ހުވާކުރައްވައި މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާވަނީ ބާއްވާފައެވެ .އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން
ނޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ 22
ފށިގެން  03ޖޫން  2388ގެ ި
ނ ެ
ހތަނު ް
ވސްވަނީ ފެށިފައެވެ .އެ ާ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ެ
ދކައުންސިލަރުން ކަމުގައިވާ
ނދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ެ
މވެސް މިކައުންސިލްގައި ،މިލަ ް
ޖަލްސާ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .ނަ ަ
އ
ވހަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފަ ި
ތނަށް އެންމެ ދު ަ
ފިރާޤް އިބްރާހީމް އާއި ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ،މިހާ ަ
ނުވާއިރު ،ޙާޟިރުވެފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު ޖަލްސާއަށެވެ.
50502
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ހ ޤާނޫނު ަ
މބެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ

ގން  7ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު
ބލު ޢުޛުރެއްނެތި ވިދިވިދި ެ
ޤ ޫ
ނ ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ މަ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ބުނަ ީ
ނުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށެވެ .އަދި މިޤާނޫނުގެ  888ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލް
ށ
ޢދުގެ  53ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ޢުޛުރުވެރި ވާނަމަ އަދި މަސައްކަތަ ް
ހިންގުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަވާ ި
ފ
ރހީމްއާއި ،ޢަބްދުﷲ ޢާޠި ް
ނ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މިހާތަނަށް ފިރާޤް އިބް ާ
ރންޖެހޭ ހަމަތައްވަ ީ
ޢުޛުރުވެރި ވާނަމަ ޢަމަލު ކު ަ
ނ
ބނެފައިވާ އުޞޫލުގެމަތި ް
ވޢިދުގައި ު
ނވާކަމާއި އަދި ނުނިކުނަންވާ ސަބަބެއް ޤާނޫނާއި ޤަ ާ
މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފައި ު
ނ
އަންގަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަވާ އަދި ޑަކްޓަރެއްގެ ލިއުމެއްނެތި ވިދިވިދިގެ ް
ޖަލްސާ ތަކަށް ސަލާމް ފޮނުވުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ .އަދި މިދެބޭފުޅުންގެ

މިޢަމަލަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާއި،

ގ ރޫހާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު ެ
50500
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ހ ޤާނޫނު ަ
މބެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ާ

ގ ރައީސްއަށް ލިއުމަކުން
ނބޭރަށް ދާންވާނީ ކައުންސިލް ެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ރަށު ް
ޢދުގެ  58ވަނަ މާއްދާގައި
ފއިވާ މިކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާ ި
ދ ަ
ލބިގެން ހެ ި
އދި ޤާނޫނުގެ ބާރު ި
އެންގުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެަ .
ޞލުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައި
ފ ީ
ރށް ތަ ް
މލު ކުރަންވީގޮތް އިތު ަ
ދންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަ ަ
ށންބޭރަށް ާ
ނ ރަ ު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުން ަ
ވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް

ވސް ޤާނޫނުގެ  820ވަނަ
ހމްވެސް އަދި ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ެ
ތނަށް އައިއިރު ،ފިރާޤް އިބްރާ ީ
މިހާ ަ

މާއްދާއާއި ،ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ  58ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ .މިކަންކަމުން
ލ ޢުޛުރަކާއި ނުލައިކަމެވެ.
ބފުޅުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވައިދުން ޙާޟިރުވެފައި ނުވަނީ މަޤްބޫ ު
ދަލީލު ކޮށްދެނީ މިދެ ޭ
 09ޝަޢުބާން 1432
 10ޖުލައި

2011

މޫސާފަތުޙީ އާދަމް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ގއެވެ).
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ކ ް
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އ  2011ގައި ބޭ ް
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