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 ޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަ 

 ޓް ރިޕޯ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 މަސް( 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  3122)

 ތަޢާރުފް  .1
ގެ   2010/7ނަންބަރު  ޤާނޫނު ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް މި ރިޕޯޓަކީ  

ފެބްރުއަރީ އިން  26) މަސްދުވަހު  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ  2011ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  )ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 109
މިރިޕޯޓުގައި  ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ލިޔެވޭ ރިޕޯޓެކެވެ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ( މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  30

ކައުންސިލުން ބޭއްވުނު ޖަލްސާތަކުގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލަރުން ޖަލްސާތަކަށް 
މައްޗަށް ބަލާލެވިފައި ވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލުން  ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެމައްޗަށާއި، 

 ހިންގަންބޭނުންވާ ކަންކަން މިހާރުއޮތް ޙާލަތުގެ މައްޗަށްވެސް އަލިއަޅުވާލެވިފައި ވާނެއެވެ.
 

 ބޭއްވުނު ޖަލްސާ  .2
 

 އްމު ޖަލްސާ ޢާ 2.1

މިކައުންސިލުްނ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްމަ 6ވޭތުވެދިޔަ 
 ބޭއްުވމަށް އެޖެންޑާ އިޢުލާން ކުރެވުނު  ޖަލްސާގެ ގޮތުގައިޢާއްމު 

ޖަލްސާ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ.  ޖަލްސާ 88ން ޖަލްސާގެ ތެރެއި 22
ބޭއްވުމަށް ބޭުނންވާ ޤާނޫނީ ޢަަދދަށް މެމްބަރުން ޙާޟިރުނުވުމުެގ 

ރަށުން ބޭރަށް އެއްފަހަރާ ރަސްމީ ބޭނުމެއްގައި ކައުންސިލަރުން ހުރިހާ ނުވެއެވެ. އަދި  ބޭއްވިފައި އެއް ޖަލްސާ 6ސަބަބުން 
 ޖަލްސާ ކެންސަލް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 8ވަޑައިގަތުމުގެ ސަބަބުން 

 

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

 

 ޙާޟިރީ  ޖަލްސާތަކުގެ 2.3

 ޖަލްސާތަކަށް  ކައުންސިލަރުން  ހިެމނިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ ތާވަލުގައި ތިރީގައިވާ
 ބޭފުޅުންގެ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލްގައި އެވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި ކުލައިން. ގޮތުގެތަފްޞީލެވެ ވަޑައިގެންނެވި ޙާޟިރުވެ

 މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފައިެވސް ނުވާ ދެކައުންސިލަރެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ.ގަވައިދުން ކައުންސިލުގެ އިން ތެރެ

 ފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ 
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 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުނު ކަންކަން  .3

 

އުންސިލްގެ ކަޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު  3.1
 ކުރުން  ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު ރައީސާއި

 :ްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތ 
 :ާފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ  

 ްނިންމުނުގޮތ:    

ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ރައީސާއި، ނާއިްބރައީސް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ކަ
ކުރުމުގެ މައްސަލަ އި ނާއިބްރައީސް އިންތިޚާބު ކައުންސިލްގެ ރައީސާ

ގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޖަލްސާއަށް އެެޖންޑާ  2388ފެބްރުއަރީ  26
ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށްކުރިމަތި . އެޖަލްސާގައި ކުރެވުނެވެ

 ރައީސްކަމަށް ކައުންސިލްގެލެއްވުމަށް ހުޅުވާލެއްވި ފުރުަޞތުގައި 
 ޠުހީ މޫސާފަ  އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ނަން

 އާދަމް މޫސާފަޠުޙީ ރައީސްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ވުމާއެކު. އާދަމެވެ
ފެނޭތޯ ސިއްރުވޯޓެއް ނެގުނެވެ. މިވޯޓުްނ  އިންތިޚާބުކުރުމަށް

ކައުންސިލަރ  އިއްތިފާގުންކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޖަލްސާގެ 
 ސިލްގެ ނަިއބްރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެއުންއަލްފާޟިލް މޫސާފަޠުޙީ އާދަްމ ހޮވުނެވެ. ދެން ކުރިއަށް ެގންދެވުނީ ކަ

މައްސަލައެވެ. މިގޮތުން ކައުްނސިލްގެ ނާއިބްރައީސްކަމަށް ަނންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ނައިބުރައީސްކަމަށް 
ިއ ގެ މެދުގަކައުންސިލަރުން 0ކަމަށް ނަން ުހށަހެޅުއްވި  ރައީސްޅުއްވިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ނާއިބުފަރާތަކުން ނަން ުހށަހ0ެ

މުޙަންމަދު ޢާރިފުގެ  ވެ.އީސަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވޯޓުލައިގެން ކައުންސިލްގެ ނައިުބރަ
ހުަށހަޅުއްވާފައިވަނީ މިަލންދޫ ދާއިރާގެ ދެ ކައުންސިލަުރންކަމަށްވާ ކައުންސިލަރ  ނަން  ކަމަށް ނައިބުރައީސް އިތުރުން

 ޢާޠިފެވެ.هللا ރާޤު އިބްރާހީމާއި، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއަލްފާޟިލް ފި
 

 ރ.ބ ޗުއްޓީ ސަލާމް ޙާޟިރުނުވާ  ޙާޟިރުވި  ޙާޟިރުވާންވި  ދާއިރާ  ނަން #
 3 3 3 3 22 22 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  މޫސާފަތުހީ އާދަމް  8
ނޑިތީމު ދާއިރާ  ޢާރިފު މުހައްމަދު  2  5 3 3 3 89 22 ކަ
ނޑިތީމު ދާއިރާ  ރީފު މަދު ޢަމުޙައް 0  3 7 3 3 87 22 ކަ
 2 3 3 3 23 22 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު  2
 3 3 3 3 22 22 ފުނަދޫ ދާއިރާ  هللاއަޙްމަދު އަބްދު 5
 0 8 3 3 23 22 ފުނަދޫ ދާއިރާ  ދުމުޙައްމަދު ޙަމީ 6
 3 3 0 23 2 22 މިލަންދޫ ދާއިރާ  ފިރާޤު އިބްރާހީމް  7
 3 3 0 23 2 22 މިލަންދޫ ދާއިރާ  ޢާޠިފު هللا ޢަބްދު 8

 ވޯޓުގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 



މަސް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011  ރިޕޯޓް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑު 

 

/ ދިވެހިރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  4  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން  3.2
  ްލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 :ާފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 :ްނިންމުނުގޮތ     

ކައުންސިލްގެ . ހުށަހެޅުނެވެ މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ޢާއްމު ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ގައި 2388 ފެބްރުއަރީ 26
 ގެ ނިޔަލަށް  2011ެފްބރުއަރީ  28ންނަ އިޞްލާޙްތައް ޤަވާއިދަށް ގެންަންނފެ ،ޤަވާއިދަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާތީ

އެޖަލްސާއިްނ ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުގެފުރުޞަުތ ހުޅުވާލުމަށް 
ގައި ބޭއްވުުނ  2011މާރޗް  01މިަކން އެއަށްފަހު  ނިންމުނެވެ.

ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާއަށް 
ކޯރަމްހަމަވާ ޢަދަދަށް މެންބަރުްނ ޙާޟިރުވި ނަމަވެސް ގަވައިދު 
ފާސްކުރުން ފަހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 

 3އުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު ކަ 2011މާރޗް  08އެހެންކަމުން 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށް، ހުށަހެޅުނު އިސްލާުޙ 

 2011މާރޗް  09ހިންގަވާޢިދު ފާސްކުރެވި މިޤަވާޢިދު ތަކާއެކު 
 ގައި ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީައށް ފޮނުވުނެވެ.

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3.3
ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ތަން ޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ހުންނަން  ޤާއިމުކުރެވިފައިއިދާރާ 

 ބުނެފައިވާތީ އެގޮތަށް ކަނޑައަޅައި ޢަމަލުކުރުން 

  ްމުޙަންމަދު ޙަމީދު، ފުނަދޫދާއިރާ އަލްފާޟިލް އުންސިލަރކަ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާފުރަތަމަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 

 :ްނިންމުނުގޮތ    
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަަމ ޖަލްސާއިން ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސް ގައި ބޭއްވުނު  2011ފެބްރުއަރީ  26

އިންތިޚާބު ކުރެވުމާއެކު ކުއްލިމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުްނކަމަށާއި އެކަން އެޖެންޑާ ކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރ 
ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމާއެކު އެކަން ބެލުމަށް ފެނޭތޯ  އެކަން އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް މާއެކުމުޙަންމަދު ޙަމީދު ހުށަހެޅުއްވު

ފާސްވިއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިއްތިފާގުން 
މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫކަމާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަކީ ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނުުބނާގޮތުން ިމލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ 

ނޑައަޅައި ދިނުމަށް ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަމީދު  ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ިހންގިތަން ކަމަށް ކަުއންސިލުްނ ކަ
ހޭ ގޮތުން ަބހުސްކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ުޅއްވިއެވެ. މިޤަރާރާބެހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ޤަރާރެއްހުށަހެ

ފުރުޞަތު މެންބަރުްނނަށް ހުޅުާވލައި ބަހުސަށްފަހު ވޯަޓށް އެހުުމން ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ އެޤަރާރު ފާސްވިއެވެ. އަދި 
ނދުން ފެށިގެްނ ޤަރާރުފާސްވުމާއެކު ޤަރާރާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ފެންަނކަމަށް ކައުންސިލުން ނިންމުާމއެކު އެހި

ނޑައެޅިއެވެ.  އިދާރާގެ މަސައްކަތް ހިގަމުންދަނިކޮށް ކައުންސިލުްނ މިގޮތުގެމަތިން އެޤަރާރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ކަ

 

  

 

 

 

 

 

 

2011ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދު   



މަސް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011  ރިޕޯޓް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑު 

 

/ ދިވެހިރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  5  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ފުލުހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ

ފުލުުހްނ ކަމަށްުބނެ  ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަީތން ޢަމަުލ ނުކުރެވޭނެ
 27، އެޅުމުން، މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ހުރަސް އެކަމަށް

ގައި ބޭއްުވނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް  2011ފެބްރުއަރީ 
ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަްށ ، ކައުންސިލުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން

ކައުންސިލްގެ  ،ފުލުހުންގެ މައްޗަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން
މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް އަމުރެއް ނެރެފައިވަނިކޮށް، 
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ިއންވެސް އިންޒާރުދީ ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ  2ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  2011މާރޗް  01ސިޓީއަކުން އެންގުމާއި ގުޅިގެން،  ނިންމުން ބަދަލުކުރުަމށް
މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ފުނަދޫކޯޓުގެ ޢަމުރާއި،  މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެޖެންޑާކުރެވުނެވެ. ޖަލްސާއަށް އެކަންޢާއްމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ ފުރަތަމަ 
ނޑައަޅާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.ނެރެ އެގޮތުގައި ދެ ޤަރާރުގެ މައްޗަށް ޤަރާރެއް  މިތިބުމަށާއި ޝަރީަޢތުން ކަ

 

ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި  ނަމުގައި ކައުންސިލްގެ 3.4
 ވުން އެކައުންޓްތައް ހުޅު

  ްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާށ.   ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާދެވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 :ްނިންމުނުގޮތ 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެންމެހާ ފައިސާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް  
ގޮތަްށ އެކައުންޓްތަކެއް ހުޅުވައި މިދަންނަވާ  މާލީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި ތިރީގައި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓައި

ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކުރިްނ  139ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން ހިންގުމާއިެބހޭ ޤާނޫނުގެ 
 ނަްބރު           އެކައުންޓް ނައަތޮޅުއޮފީހުން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން ގެންދިޔަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑުގެ 

 ،އާއި 7724-344095-002އެކައުންޓް ނަންބަރު އާއި، ށ. އަތޮޅު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ  001-344095-7724
ވަނަ  5ގައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ  7724-344095-003 އެކައުންޓް ނަންބަރުސުނާމީ ރިކަވަރީ ފަންޑުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުރުމަށާއި، އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް  އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ނަންބަރުގައި ހުޅުވުމަށް ކަ
އެކައުންޓަްށ ޖަމާކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު  7724-341685-002 ންޗްގަިއ ހުޅުވާފައިވާ ނަްނބަރުމޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާ

ނޑައަޅާފައިވާ އެކައުންޓަށް ވަނަ ނަންބަރުގަ 1ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ މި ނިންމުމުގެ  އި ހުޅުވުމަށް ކަ
 އެއީ: ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއްވުމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ދެންނެވުމަށް ނިންުމނެވެ.

 ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް -1
 އުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ އާމްދަނީސީދާ ކަ  1 - ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1309

 ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗްމޯލްޑިވްސް  ބޭންކް އޮފް -2
ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަްށ ލިބެންޖެޭހ އާމްދަނީއާއި   2 - ރެވެނިއު އެކައުންޓް 1309

 ރެވެންދެން ބަހައްޓާ އެކަުއންޓް ކައުންސިލުން ޙަވާލުވުމަށްފަހު އެފައިސާ އެ މުޢައްސަސާއަކާއި ޙަވާލުކު
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ އަތޮޅުވެހި

 ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް -3
 ވޭ ފައިސާ ޚަރަދުކުރާ އެކައުންޓްކައުންސިލަށްދެ    1 -ޚަރަދު އެކައުންޓް  1309

 ށ. ފުނަދޫ ބްރާންޗް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް -4
ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންޭގ ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް   2 -ޚަރަދު އެކައުންޓް  1309

 ސަސާތަކުން ފޮނުާވ ޚަރަދު ފައިސާ އެހެނިހެން މުޢައް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި
މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެމިނިްސޓްރީގެ ނަްނބަރު 

13/PRIV/2011/251 (14  ްސިޓީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވުމަށް ހުއްދަދެއްވާފއިވާ 2011މާރޗ )
  ނިންމުނެވެ.   ގައި ބޭއްވުނު ކުއްލި ޖަލްސާއިން 2011މާރޗް  17 އުންޓްތައް ހުޅުވުމަށްއެކަ

 

ކަުއންސިލްގެ އެކިކަންކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަނަ އަހަރަށް  2388 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  3.5
ގޮތުގައިހުރި ފައިސާއާއި ޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ރައް ބަޖެޓްހޯދުމާއި، ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ މުދަލާއި 

 ތަކެތި ހޯދުން.
  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 :ާހަތަރުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
  ްނިންމުނުގޮތ:  

ގައި ބޭއްވުނު  2388މާރޗް  80
މިކަމާބެހޭ ގޮުތްނ މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާްއމު ޖަލްސާގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީެގ މަޝްވަރާކޮށް، 
ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  205ވަނަ މާއްދާއާއި  202

ހިންގުމާެބހޭ ާޤނޫުނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން 
ވަނަ މާއްދާގެ  809ވަނަ މާއްދާއާއި  82ގެ  2383/7ނަންބަރު 

ކަށަވަރު ކޮށްީދަފއިވާ  ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިޭދންޖެހޭ ކަމަށް
 ފްރީޒްކުރެވިފައިވާ އެކައުްނޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާއި، ހަރުމުދަލުގެ ބަލަދުވެރިކަން  އެފަދަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ،

ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 
 މިގޮތުން މިކަާމބެހޭޮގތުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުިވފައިވެއެވެ.ނިންމުނެވެ. 

 

ތައް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަންގެ ވަޞީލަތް އަތޮޅުމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  3.6
ނޑައަޅައި،   ތިބުމާއި  ގެ ތެރެއިން ރަށުންބޭރު ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލަރުންބޭނުންކުރުމާބެހޭ އުޞޫލެއް ކަ

 ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 
  ްށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 :ާހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
  ްނިންމުނުގޮތ:  
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 އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަން 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަންހުށަހެޅި، މިލަދުންމަޑުލު  2011މާރޗް  13

ނޑައެޅުން  އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަނާއިބެހޭ ަވޞީލަތްތައްސިލްގެ ކައުންއުތުރުބުރީ އަތޮޅު  ބޭނުންކުރުމާއިެބހޭ އުޞޫލުތަކެއް ކަ
އަިދ  މުހިންމު ކަމަށާއި، ޢިމާރާތްތަކުެގ ބަލަދުވެރިކަން ކައުންސިލްގެ ަދށަށް ގެނައުްނ އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 މިތަންތަނުގައި ކުރިންވެްސ ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވާ އުޫޞލުްނ 
ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް ތިއްެބވޭނެ ކަމަށާއި، އިދާރާހިންގުަމްށ 
ތިއްބަވާވެރިން މީގެކުރިންެވސް ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވަީނ 
އެގޮތަށްކަމަށްވާީތ، ކައުންސިލަރުންނަށްވެސް އެގޮތުގެމަިތން 

ވީހާވެސް އަވަހަކަށް  ތިބެވޭނެކަމަށް ފެްނނަކަމަށެވެ. ނަމަވެސް
ކައުންސިލުން މިކަމާބެހޭ ޤަވާޢިެދއް ހަދާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން މިކަން 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.
 

ދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ އި 3.7
ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ ބައެއް ޚިދްމަތްތައް  ދެވެންނެތުމާއި، ދަތިވުމާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިދާރާގެ 

މިކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ޢަމަލީގޮތުން 
 ކުރުން އަވަސްކުރުން.

  ްށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 ަފަސްވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ ލްސާ:އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖ 
  ްނިންމުނުގޮތ:  

ބަުހސްކޮށް ގައި ބޭއްވުނު ފަސްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި  2011މާރޗް  15މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން 
ކައުްނސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއިބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކައުްނސިލުން ނިންމެވީ 

ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް ދަތިތައް ޙައްލުވިސްނުންތެރިކަމާއެކު 
ކުރިއްސުރެ އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުން އައިސްފައިވާ ކަންކަމުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ އެކަމުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓެއް 

 އް އެކުލަވާލައިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި ކުރުރާސްތާގެ އެކްޝަން ޕްލޭންއެ
 

މާލިއްޔަތާބެހޭ ޤާނޫނު  ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް  3.8
 ކުރުން  ޓްރަސްޓްފަންޑު ޤާއިމު ބުނާ ގޮތުގެމަތިން

  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
  ްނިންމުނުގޮތ:  

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

ކުރިއްސުރެ އަތޮޅު ގޮތުން  ހޯދުމުގެ  ދަނީއާމް މަށާއި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގު މާލީކަންކަމާބެހޭ ކައުންސިލަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން



މަސް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011  ރިޕޯޓް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑު 

 

/ ދިވެހިރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  8  
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 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މާލިއްޔަތާބެހޭ ކުރުމަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ރަގަޅު ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރަމުންއައި ކަންކަން 
އުމަށެވެ. ޓްރަސްޓް ފަންޑުތައް ޤާއިމުކޮށްގެން ފަންޑްގެ ތެރެއިން އެަކންކުރިޔަށް ގެންދިޤާނޫނުގައި ބުެނފައިވާ ފަދައިްނ 

މިގޮތުން ލުއިލޯްނ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް " ލުއިޯލން ސްކީމް " ގެ ނަމުގައި  ވަކި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށާިއ، 
ންޑެއް އުފެއްދުމަށް ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރުކޮށް ވަކި ޓްރަސްޓް ފަ " ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި " މިނަމުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް
 މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުެނވެ.ޤައުމީ އިދާރާއާއި ރީ ކުރުމަށް، ފަންޑް ރަޖިސްޓް

 

ވުމާއި އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއް ގައި ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީޤުރުއާން  3.9
ނޑައެޅުން.ބެހޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުމާއި މުބާރާތަށް ހިނގާޚަރަދު   ކުރުމަށް ގޮތެއްކަ

  ްށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 :ާހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
  ްނިންމުނުގޮތ:  

އި ބޭއްވޭ ޤުރުއާްނ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖޭގަ
ވެ އަތޮޅު މުާބރާތް މިއަތޮޅުން ބައިވެރިމުބާރާތުގައި މިއަހަރުވެސް 

ގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންވަީނ  2011މާރޗް  22ބޭއްވުމަށް 
ނޑައެޅުމުގެ  ނިންމާފައެވެ. މިއާއެކު މުބާރާްތ ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަ

ގައި ބޭއްވުުނ ހަތްވަަނ ާޢއްމު  2011މާރޗް  29އުޞޫލެއް 
ފާސްކޮށް ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ދޭނެ ޢިނާޔަތްަތއް ޖަލްސާއިން 

ނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނެވެ.  ގައި ބޭއްވުުނ  2011އޭޕްރީލް  05އަދި ކަ
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓްފާސްކޮށް   އަށްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މުާބރާތަށް ކަ

ގެ ބަޖެޓްރިވައިޒް ކުރެވުނެވެ. ގައި ބޭއްވުނު ދިހަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މުބާރާތަށް ހިނގާ ޚަރަދު 2011އޭޕްރީލް  19
މީގެއިތުރުން މާލޭގައި އޮންނަ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މާލެދިއުމަށްޓަކައި ޢިނާޔަތެއް 

އެޮގތުން ގަިއ ބޭްއވުނު ތޭރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަްށ ހުށަހަޅައިގެން  2011މެއި  10ދިނުމަށް ެފނޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ ެއކަން 
ނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.  މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޚަރަދަށް  މިގޮތުންދޭނެ ޢިނާޔަތެއް ކަ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު  މުބާރާތް ބޭއްވި ގެ އެހީއިން،  ރ.83333/-ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި  ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒުން
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ ދަރިވަރުންނަށް ދިނުމަށެވެ. މިޮގތުން ފަިއސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސީ ސްކޫލަށާއި، 

 އަދި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް މާލެދާ 53ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވި ސްކޫލަށް %
 ދޭގޮތަށެވެ. 53ދަރިވަރުންނަށް %

 

އެކައުންޓްތަކުގައި އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގެ ޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭންކް އަތޮޅު ރައް 3.10
ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ ފްރީޒް ކުރެވިފައި

 ށް ޓްރާންސްފަރ ކުރުން މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތަކަ
  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
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 ބޭންކްއޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް 

 :ާހަތްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 

 :ްނިންމުނުގޮތ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ގައި ހިންގަން ފެށުމުގެ ކުިރން،  2011ފެބްރުއަރީ  26އުސޫލުން 

ގޮަތށް އުތުރުބުރީ އަޮތޅު އޮފީހުން އޮޕަރޭޓް ކުރާމިލަދުންމަޑުލު 
 ވާގައި ހުޅުވާފައިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް

އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީަގއިވާ އެކައުންޓްތަކުން ޓްރާންސްަފރ 
ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2011މާރޗް  29 ކުރުމަށް

 އަދަުދތައް ފައިސާކުރަންޖެހޭ  ޓްާރންސްފަރ ނިންމުނެވެ. މިޮގތުން
ނޑައަޅައި، ގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ކަ

ހުޅުވައިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ތަކަްށ ޓްރާންސްަފރ 
 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް  ހުށައަޅަންޖެހޭ "އިންޑެމްނިޓީ" ގައި ޗަށް ވްސް ފުނަދޫ ބްރާންކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑި

ތިރީގައިވާ ތަފްޞީލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް  ،ކައުންސިލަރުން ސޮއިކޮށް  6 ހާޟިރުވި
ނޑައަޅައި ފާސްކުވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗްފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކޮށްދެއް  ރެވުނެވެ.ގައި ދެންނެވުމަށް ކަ

 ފައިސާހުރި 
 ނަމްބަރއެކައުންޓް 

 އެކައުންޓްގެ ނަން 
ކުރާ  ޓްރާންސްފަރ

 ފައިސާގެ އަދަދު 
 ޓްރާންސްފަރ ކުރާ 
 އެކައުންޓް ނަމްބަރ

 7722-733276-332 1,364,523.49 ބަޖެޓް / ށ. އަތޮޅު އޮފީސް  338-028685-7722
 7722-733276-332 3,398,923.45 އެހެނިހެން / ށ. އަތޮޅު އޮފީސް  332-028685-7722
 7722-733276-338 5,024,355.89 ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު  338-523827-7722
 7722-733276-338 2,234,463.44 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 338-022395-7722

 7722-733276-338 145,024.83 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 332-022395-7722

 7722-733276-338 676,756.99 މިލައުތުރު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ފަންޑު 330-022395-7722
 

 

ކުއްޔަށް މިލަންދޫގައި  ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ނަމުގައި  ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްއަތޮޅު  3.11
ފައިވާ ގެ ދޫކޮށްލުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި، އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި ހިފާ

 .ނިންމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް މުވައްޒަފުންނާމެދު 
  ްށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ : ފޮނުވި ފަރާތްހުށަހެޅުނ 
 :ާއަށްވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 :ްނިންމުނުގޮތ  

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފީސް ހިންގުމަށް އަތޮޅު ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި މިލަންދޫގައި ކުއްޔަށް 
ހިފާފައިވާ ގެ ދޫކޮށްލުމާއި ބެހޭޮގތުންނާއި، ައތޮޅު ކޮމެޓީގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުގައިިތބި މުވައްޒަުފންނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާ 

ރުމަށްފަހު މިކަމާމެދު ގޮތެއް މަޝްވަރާކުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި  2388އޭޕްރީލް  35ބެހޭގޮތުން 
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 ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

 މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގެ ކުރިމަތީ މުވައްޒަފުންނާއެކު 

ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް މިކަން އެޖެންޑާ  ގައި ބޭއްވުނު 2388މެއި  30ނިންމުން އަދި ލަސްކޮށްލުަމށް ނިންމުނެވެ. އެއަށްަފހު 
އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމައި ވީހާވެސް ކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާއިން ނިންމީ ގެކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 

 މަށެެވ.މުވަްއޒަފުންނަށްވެސް ނޯޓިސްދިނު އަވަހަކަށް ދޫކޮށްލުމަށާއި،

 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ސިއްކަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  3.12
 ފަރުމާކުރުން.

  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާސާދަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 

 :ްނިންމުނުގޮތ  

ވަަނ މާއްދާ ުބާނގޮތުން  7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެޭހ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާެގ )ޏ( ގައި ބުނާ ފަދައިްނ  8ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ޤާޫނނީ ޝަޚްޞަކަށްާވތީ، ޤާޫނނުގެ މިކައުންސިލަކީ 

ގައި  2388މެއި  85ސިއްކަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ މައްސަލަ 
ކައުންސިްލގެ މިގޮތުން  .ބޭއްވުނު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާުކރެވުނެވެ

ސިއްކަ ފަރުމާކުރުމުގައި ވީވަރަކުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލާއި 
އަތޮޅުަކއުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންެގ ، އިގެންމަޝްވަރާ ހޯދަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ،އެހީތެރިކަމާއެކު

ގެ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލް
ސިއްކަ ފަރުމާކޮށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ސިއްކަ 

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
 

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން  ގެސެންޓަރ ވިމެންސް އަތޮޅު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ގައިމިލަންދޫ  3.13
 މާއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.ހުއްޓާލު

  :ްއިދާރާށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   ފޮނުވި ފަރާތ 
 :ާފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
     :ްނިންމުނުގޮތ 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  2388މެއި  87
ފަނަރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި މިކަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 

ކަމުގައިވާ މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތް ނިންމާފައިވަނީ، 
މަހުގެ  މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން މެއި 

ޓާލުަމށާއި، ސެކިުއރިޓީ ބެލެހެއްުޓން ޙަވާލުކުރެވިަފއިވާ ނިޔަލަށް ހުއް
، މިގޮަތށް ނިންާމފައިަވނީ ފަރާތަށް މިކަން ެއންގުމަށް ިނންމުނެވެ.

ގިނަޢަދަދެއްގެ  އެތަނުގައި މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ
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 ސޮފްޓްވެއަރގެ ސްކްރީން ޕްރިންޓެއް

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 

ތަކެތި ެގނައުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުދަލާއި، ރަސްމީލިޔެކިއުންތައް ހުރުމާއެކު، ކައުންސިލްގެ ބެލުުމގެ ދަށަށް 
އެކަމަށް ޚަރަދު ކުރެވެން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ  ދާއިރާތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޙައްލެއް ފެނިފައި ނުވުމުގެ އިތުރުން،
 ނެތުމާއެކު، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިހުރިހާ ކަމެއް ގެނައުމަށްަފހުގައެވެ.

 

ފްޓްވެއާރ އަޕްޑޭްޓ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ބަލަހައްޓާ ސޮ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  މިލަދުންމަޑުލު 3.14
 ކުރުން 

  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 :ްނިންމުނުގޮތ 

ކުރިއްސުރެ މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެްޓ 
    ސޮފްޓްވެއަރ އެއްކަމުގައިާވ  ބަލަހައްޓަމުން ެގންދަނީ ޚާއްޞަ

" ގެ ބޭނުން ކޮށްގެެނވެ. މިއީ ލައިންސަންސް ލިބިފައިާވ "ސިމް
ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި  2388މެއި  08ސޮފްޓްވެއަރ އެކެވެ. 

މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނު މިމައްސަލައަްށ 
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްެގ  2388ޖޫން  82ގޮތެއް ނިންމުނީ 

ސާގައެވެ. މިގޮތުން ނިންާމފައިވަނީ މިކަމަްށ ވިހިވަނަ ޢާއްމު ޖަލް
ހިނގާޚަރަދުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައި ކުރެވެންއޮތް އެންމެ ކުޑަޚަރަދަކުން، ސޮފްޓްވެއަރ އަޕްޑޭޓްކޮށް ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު 

 އިތުރުކުރުމަށެވެ.
 

ރާޖިޢާ އާއި ޢިނާޔަތްތައް މުމުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ބޭސްފިހާރައިގެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  3.15
 .ޢިމާރާތުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުކުރުން ކުރުމާއި

  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 :ްނިންމުނުގޮތ 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
ބޭސް ފިހާރަ " ފުނަފަތި " ފާމަސީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދެ 
ފާމަސިސްޓުންނަށްދޭ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަެލއް 

އެކަން މުާރޖިޢާ ނުގެންނަާތ ގިނަދުވަސްތަކެްއ ވެފައިވާތީ 
 ދުވަސްވެފައިވާީތ،ކުރުމަށާއި، ޢިމާރާތް މަރާތުނުކޮށް ގިނަ
 2388 މެއި 08 މިކަންކަމާއިބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް 
މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުްނ ޮގތެއް  އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ.
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 އަތޮޅުވެހި : އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް 

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

ކުޑަދޮރުތައް އަިދ މަރާމާތުގެ ތެރެއިން  ނިންމުނެވެ. ފިޔާއަށް ބޮޑުުކރަން ރު 4,500.00ދިވެހި ފާރމަސިސްޓްގެ މުސާރަ  
 މަރާމާތުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

 

ފައިސާ ދޫކުރުމާމެދު  އަތޮޅުވެހީގެ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކުރިން ހަވާލު ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތަށް 3.16
ގޮތެއްނިންމުމާއި، ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރަށް އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

 ކުރުމާއި ތަނަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން. 
  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 ްނިންމުނުގޮތ: 

މިކައުންސިލުން ޤާނޫީނ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޙަވާލު 
ވުމުގެކުރިން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުންވަނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންެގ 
ޢިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ " އަތޮޅުވެހި " މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 
ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށް ނިްނމާފައެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތަްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ އަގު ދީ އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ފައިނުވުމާއެކު ކަ
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންިސލުގެ  2388މެއި  08ނިންމުމަށްޓަކައި 

ސަތާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. މިކަމާއިގުޭޅ 
ނަ ޢާއްމު ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ސަތާރަވަ 2388ޖޫން  82ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމާފައިވަނީ 

ފައިސާ ދިނުމުގެ ކުރިން،  ރިން ކުރެވިފައިހުރި މަސައްކަތްތަކަށްޖަލްސާއިންނެވެ. މިގޮތުން ނިްނމި ނިންމުމުގައި، ކު
ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި  އްމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ުކރެވުނު ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެްއބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތަ

ރުމަށާއި، އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށްހުރި ކަންކަން ރަގަޅުކުރުވައި، އަދި އަގުން އުނިކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކު
ނޑައި އަގުދިނުމަށް ނިންމުނެވެ. އަދި މިއާއެކު އިތުރަށް މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކޮށްގެން  ކަ

 ށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުަމށް ނިންމުނެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށާއި، އިތުރަ

 

ނޑައަޅާ 2011ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  3.17 ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  ވަނަ އަހަރަށް ކަ
 ފާސްކުރުން 

  ްށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފޮނުވި ފަރާތް: ހުށަހެޅުނ 
 :ާއަށާރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ  އެޖެންޑާކުރެވުނު ޖަލްސ 
 ްނިންމުނުގޮތ: 

 99ވަނަ މާއްދާއާއި  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ނޑައަޅާ ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ 2388ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ  ކައުންސިލަށް ބަޖެްޓ  ވަނަ އަހަރަށް ކަ
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 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

ޙަރަކާތްތެރިވި  ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން ފުނަދޫގައި  

 82އަދި  ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި އަާށރަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް އެެޖންޑާ ކުރެވުނެވެ.ގައި  2388ޖޫން  32ހުށަހެޅުމަށް 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ބަޖެްޓފާސްކުރެވުނެވެ. ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރު ކުރެވުީނ  23ގައި ބޭއްވުނު  2388ޖޫން 

ވަނަ  2388ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިާވ ގޮތުގެމަތީން  90 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނުގެ
އަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުެގ ފުރުޞަތު މިކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ. މިބަޖެޓް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު 

އުޞޫލުން ހިންގުމާބެޭހ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ގޮތުގެަމތީން،  202އަސާސީގެ 
ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި، އަދި މިމާއްދާގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން ސަރުކާރުން މި 82 ޤާނޫނުގެ

 ބުނެފައިވާ ފަދައިން މިކަުއންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްާރމްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިއިރު
ނޑައެޅި ބަޖެޓް ހިމަނައިގެްނނެވެ.  ހިމަނުއްވާފައިވާ ބަޖެޓާއި، ރައްިޔތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 

 

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތައް  .4

 

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  4.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 
ެބހޭ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.ައތޮޅު އުޞޫލުން ހިންގުމާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގާ ތަނަކީ ފުނަދޫގައިހުރި އަތޮޅުޮއފީސް 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ އެގޮތަްށ ހިންގިތަން ކަމަށް އެޤާނޫނު 

ނޑައަޅައި  ފެބްރުއަރީ  26ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޤަރާރަކުން ކަ
އިން ފެށިގެން އެގޮތަްށ ޢަމަލުކޮށް މަސައްކަތް ެފށިހިސާުބން،  2388

މިކަމުގައި ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތުވެ 
އަދި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައިނުގެން ކައުންސިލުން ނިންމި  މައްސަލަތަކެއްވަނީ ކުރިމަތި ވެފައެވެ.

ނިންމުން ބަދަލުކުރުމަށްަވނީ އަންގަވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށްވެސް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް 
ންކުރަން ޖެހިާދނެކަމަށް އެންގެވުމުގެ އިތުރުްނ ކައުންސިލުން ތަބާވާންެޖހޭނެ ަކމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގަވައި ާބރުގެ ބޭނު

ފުނަދުއަށް ޖަމާކޮްށފަިއ ވެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުން ބުނަމުން ގޮސްފައިވާނީ  ރަޔަޓްގިއަރުގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ ފުލުހުން
ކައުންސިލުން ޢަމަލު ކުރަމުްނދަނީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮަތށް ަކމަށާއި 

އަމުރަކަށް ތަބާވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޯކޓުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ 
އަމުރަކަށް މެނުވީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ބަަދލު ނުކުރެވޭނެ ކަަމށެވެ. 
މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާ ހިސާބަށް ކަްނތައް 

ގައި ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާ  2388ފެބްރުއަރީ  27ދިއުމުން 
އުންސިލުން ނިންމެވީ މައްސަލަ ުފނަދޫ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުނެވެ. ކަ

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަްށ 
 ހެޅި ދަޢުވާއާއި ގުޅިގެން ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުން އެދުމަށެވެ. ކައުންސިލުން ހުށަ

ކައުންސިލުގެ  ކުއްލި އަމުރުގައި( 2388ފެބްރުއަރީ  27) C-15-C/2011/03ނަްނަބރު ނު ނެރު ފުނަދޫކޯޓުން 
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 ފުނަދޫކޯޓުން އިއްވި ޙުކުމާއެކު ކައުންސިލަރުން

މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް ފުުލހުންގެ މައްޗަށްވަނީ އަމުރުކޮށްފަެއވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަމުރު ބާޠިލުކޮށް ިދނުމަށްއެދި 
ގެ އަމުރު ބާޠިލު ކުރުމުގެ ޖާގަނެތް ގައި ހައިކޯޓުންވަނީ ފުނަދޫކޯޓް 2388މާރޗް  38ހައިކޯޓުގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރުމުން 

ނޑައަޅާފައެވެ. އަދި ފުނަދޫކޯޓުގެ އަމުރާއި ތަޢާރުޟުާވ  ކަމަށް ކަ
ގޮތަކަށް މިލަންދޫޯކޓުން މިކައުްނސިލުގެ މައްޗަށް ނެރެފައިވާ ައމުރު، 
ހަމައެދުވަހު ސްޕްރީމްކޯޓުންވަނީ ބާޠލު ކުރައްވާފައެވެ. އަިދ 

ނގާދިޔަގޮތް ހިއުމަންަރއިޓްސް މިކަމާއިގުޅިގެން ކަންތައްތަްއ ހި
ކޮމިޝަުނންވެސް ވަނީ  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުންނާއި، ޕޮލިސް

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

ކާލާުތ ކުރައްވާފައިވަނީ ޤާނޫީނ ވަކީލު އަްލއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ަޢީލ މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝަީރޢަތަށް ޙާޟިރުވެ ވަ
ގައި، ފުނަދޫ  2388މާރޗް  08އާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް އެވެ. މިއަށްފަހު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން، 

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ، ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ C.15.C/2011/11މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަންބަުރ 
ނޑަައޅާފައިވާ ފަދައިން އިދާރާ ޤާިއމުކުރަންޖެހޭ ތަނަކީ ފުނަދޫގަިއ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގިތަްނ  ބަލާއިރު ކައުންސިލުން ކަ

 .ކަމަށެވެ
 

މުދަލުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމާއި ހަރުތަންތަނާއި  ،މާލިއްޔަތާއިއަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ  4.2
 .ދެނެގަތުމަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުންގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ ޙާލަތު ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމާއި 

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން މިކަުއންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއާއި ޙަވާލުވިއިރު
ޙާލަތުހުރި ގޮތާއިބެހޭ ރިޕޯޓެއް އިތުރުން ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމްގެ ންތަނާއި ތަކެއްޗާއި ފައިސާގެ އި ތަނަމުގައިހުރި ހަރުމުދަލާ

އެކުލަވާލައި ރިޕޯޓުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން 
މިގޮތުން އެކަންކަމުގެ ޙާލަތުހުރި ގޮތުގެމައްޗަށް  ގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.ގައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމުމާރޗް މަހުގެ ތެރޭ

 ބަލާއިރު ތިރީގައިވާ ނުކުތާތައްވަީނ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ދަށުން  އި ހިމެނޭ ލުއިލޯނުގެ ޕްރޮގްރާމްގެއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންއައި ޕްރޮގްރާމްގަކުރީ 20208
 ރ. އެކައުންޓްގައި ހުއްޓެވެ.2202260033ލިބިފައިވާ  މިޕްރޮގްރާމަށް ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާކަން އެގެއެވެ. 838

އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  2 ވޭތުެވ ދިޔަ ރ. ނުލިބިހުރިކަން ފާހަަގ ކުރެވުނު އިރު،820762085ޑިއުވެފައިވަ ލޯންތަކުން 

އަތޮޅުގެ  .ިމަކްނ ެއަކީށެގްނާވ ޮގުތަގިއ ިހްނިގަފިއ ުނާވަކްނ ފަާހަގ ުކެރުވެނވެ ، ހިސާބުތައް ރަގަޅަށް ުނބެލެހެްއޓި
ކިޔަވާކުދީންނަށާއި އެހެނިހެން ފަރުދުންނަށް ޒަމާނީ ޓެކްޮނލޮީޖއަށް ވާޞިލުވުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 އިވާ ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބެންާވ ފައިސާއިންވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފް ކުރެވިފަ 2337ކޮމްޕިއުޓަރ ފޯރުކޮށް ދިނުމަްށ 
ރ. ނުލިބި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަްނ މިެހން ދިމާވެފައިވަނީވެސް އެކަށީގެްނވާ ގޮތުގައި ބެެލހެއްޓިފަިއ 828888083

ންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަިދ މީގެއިތުރުން ސުނާމީ ކާރިސާއިން ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތު
ފެންވަރު ރަގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ ލުއިލޯނުތަކާއި ގުޅޭ ހިސާބުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަްނ 

ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށް ގެއެއްކުއްޔަށް ހިފައި  އިރު ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިކަންކަން މިހެންހުރި
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ ފުނަފަތި 

 އަތޮޅުވެހި 

ރ. އަށްވުރެ ބޮޑުޚަރަދެއް ކުރަމުންގޮސްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނު އިުރ 85333033ދެވުމައްޒަފުންނަށް ވަޒީާފ ދީގެްނ މަހަކު 
މިހެންކަމުން މިކަންކަްނ އަހަރެއްހާ ދުވަހު އިތުރު ފަރާތަކަށް ލޯނެއް ދޫޮކށްަފއި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެެވ.  2ވޭތުވެދިޔަ 

ނާ ކުރުމަށްަޓކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ުކރަމުން، މިހާރު މިކައުންސިލުްނ ބަލަމުންަދނީ ވީހާވެްސ ރަގަޅުކޮށް ހަރުދަ
 އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ލާަބހުރި ގޮތުގައި މިކަންކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ  މުއްސަނދި ދިރުވައި މާލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު 20202
މަސައްކަތެކެވެ. މިގޮތުން ކައުްނސިލުން އަތޮޅުގެ ކަންކަން ިހްނގުމަށް ޙަވާލުވި އިރު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އެކައުންޓްގައި 

 މާލީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ރ. ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.2989382028
 އިތުރުޮކށް ލުއިފަސޭހަކަން އިތުރުކުރުމަށާއި  ތަނަވަސްކަން

ޚިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީއެއް ފުނަފަތީގެ ނަމުގައި 
ހިންގަމުންދެއެވެ. މިކައުންިސލުން ހަވާލުވިއިރު މިވިޔަާފރީގެ 

ރ. ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަެމވެ. 8882068065އެކައުންޓްގައި 
ކެޕިޓަލް ކުޑަވެ، ލިެބންވާ ފައިސާއިްނ ނަމަވެސް ވިޔަފާރީގެ 

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

އިރު މިފަހަކަށްއައިސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި މިކަންވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި މެނޭޖް ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު
މިހެންހުރުމާއެކު ކައުްނސިލުން މިހާރު މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މިކަންކަން  ގަވައިދުން އޯޑިޓް ކުރަމުން ނުދާކަން

ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރަގަޅުކޮށް އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް މަންފާހުރި ގޮތުގަިއ ކުރަމުންދަނީ 
 ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ.މިކަން

 މަރާމާތު ވަރަށްބޮޑަށް  ހުރީ އަތޮޅުވެހި ބަލާިއރު ޢިމާރާތްތަކަށް ހުރ މިލްކިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު 20200
ވަރަށްފަހުްނ  މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަރާމާތު  އަދި. ފައެވެ ކުރަންޖެހި

ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުވާފައި ވާއިރު އެކަން ކުރެވިފައިހުރީ 
ރަގަޅަށް ވިލަރެސް ކުރުމަކާއި ނުލައިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 

ުތން ނުދީއޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ިމހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ ފަރާ
މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެޭހ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި މަރާމާތުގެ 
ކަންކަންވަނީ ިނންމިފައެވެ. ިމޢިމާރާތަކީ ގެސްޓްހައުސް އެއްގެ 
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ތައްާޔރު ކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. އަދި 
މީގެކުރިން މިތަންކުއްޔަށް ދީގެން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް 

އާމްދަނީއެއް ލިބެމުން ދިޔަެއވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާްތ މިލައުތުރުކީސާ އަކީވެސް ބޮޑު
ރ. 6533033މިތަނުގެ ކުއްޔަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް މަހަކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަނެކެވެ. 

 ލިބެމުންދާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ.
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 ނަރުދޫ ކައުންސިލްއާއެކު

 އަތޮޅު ލޯންޗް މާމުލި 

އިރު ބަލާ ހާލަތަށް ވެހިކަލްތަކުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ޢިމާރާތްތަކާއި ނަމުގައިހުރި އޮފީހުގެ ޅުއަތޮ 20202
ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެްނ އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާާފ ހުރުމުގެ ަސބަބުްނ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިުހރި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

އެކަމަޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ޢިމާރާތްތައްހުރީ ގިނަ މަރާމާތު މިގޮތުން ބަލާއިރު އޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތާއި 
ތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަލާއިރު އަތޮުޅދޯނި "ފަރުކޮޅު" ބޭނުންނުކޮްށ އަދި ބެލެހެއްޓުމެއްނެިތ 

ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަހު ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިހާުރ 
އޮތީ ބޮޑުމަރާމާތަކަށް ފަހު ނޫނީ ބޭނުން ނުުކރެވޭ އެއުޅަނދު

ނޑަށް އެެހލި ގޮަތެށވެ.  ޙާލަތުގައެވެ. އަތޮޅު ލޯންޗު "މާުމލި" އޮތީ ގޮ
އިންޖީނަށްވަނީ ގެއްުލންތަކެއް ލިިބ  2އޭގައިވާ އައުޓްބޯޑް 

ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމްވަނީ ގެއްލިފައެވެ. 
ޝީޓުތައްވެސް ވަނީ މަރާމާތު ކުރަްނ  މީގެއިތުރުން ސަތަރިތަކާއި

ވެހިކަލްގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރަން އޮތް ދެާކރުން  ޖެހިފައެވެ.
އެއްކާރުވަނީ މަރާމާތު ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބައުވެފައެވެ. އަިދ 

ތަކަށް ކަންޑިޝަން ރަގަޅު ކާރުގެވެސް ތަޅުސެޓާއި ސްޓިއަރިން ސިސްޓަމްވަނީ ހަލާކު ކޮށްލާފައެވެ. މިދެންނެވި ފަދަ ޙާލަ
އެކަންކަން ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުއޮފީސް މިލަންދުއަށް ބަދަލު ކުރުުމގެ ހިސާބުން ފެށިގެން ައތޮޅު އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެތަެކިތ 

 ބެލެހެއްޓުން ހުްއޓާލާފައި ވާތީކަްނ ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.
 

ގައި ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަންކަމާ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ 2388ފަރާތުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4.3
ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ތަޢާރަފުވެލުމުގެ ގޮތުން 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިުތންނަްށ އަލަށް އިންތިޚާބުވި މިލަުދންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު  2388ތަޢާރަފްވެލުމުގެ ގޮުތންނާއި، 
ކާއި ބެހޭގޮުތްނ ކައުންސިލުން ހިންގަްނ ގަސްތުކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަ

 އޭޕްރީލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން  ރަށުކައުންސިލް
އް ކުރެވުނެވެ. މިދަތުރުތަކުގައި އަށް ދަތުރެ 28އިން  88

 36މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ  38ޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަ
ސީލު މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. މިލަންދޫ ދާއިރާ ތަމް

މިކަުމގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންަފއެއް  ކުރައްވާ ދެމެމްބަރުން
މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަްށ  ނުވެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން

ބެހޭގޮތުންނާއި، އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް މިއަހަރަށް އެކުލަވާލަން ގަސްތުކުރާ  ކުރެވެންހުރި ކަންކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެކުލަވާލުމާ
ހިންގުމަށްހުރި  އް އެއްކުރެވުނެވެ. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ އެއާއިބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލުތަ

ފަރާތުން ކުރެވުނު  ކައުްނސިލުގެވިލަރެސް ކުރެވުނެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން  ަބލައި ަކންކަން ހުިރނެތްގޮތް ދަތިތައް ދެނެގަނެ
ނުވަނީ އަްށ ދަތުރު ކުރެވިފައި ތުރު ކުރެވުނެވެ. މިލަންދުދަތުރުތަކުގައި މިލަންދޫ ފިޔަވާ އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދަ
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2011އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް   

 ފުނަދޫ ރައްޔިތުން ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނާއެކު

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އެފަދަދަތުރެއް މިލަންދުއަްށ ކުރުމަކީ ރަށުގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލިދާނެ ކަމެއްކަމަށް 
ބަރުންނާއެކު ައތޮޅު ުޢލޫމާތު ދެއްވާފައި ވާތީއެވެ. ަނމަވެސް މިލަންދޫ ކައުންސިލްެގ މެންރަށުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ މިކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
 

 އްވުން ބޭ 2388މުބާރާތް ޅު އަތޮޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  4.4

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގައި ބާއްވަންޖެހޭ މުބާރާތް ބޭްއވުމަށް 
ށްޓަކަިއ މިމުާބރާތް ބާއްވާ ހިންގުމަ އަށް ބޭއްވުނެވެ. 2388އޭޕްރީލް  86އިން  82އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ، 

ރ. ގެ ބަޖެޓެއްވަނީ 60803033 އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ނޑައަޅާފައެވެ. ނޑައެޅުމަށްޓަކައި  މުބާރާތް ކަ ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަ

އެދޭރަށްރަށުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން މިކަމަށް ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ 
ފުނަދުއާއި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުންނެވެ. މިދެރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލަށް 

ވަނީ ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމަށެވެ. ބަލައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާފައި
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 

 " ނަމުގައި 2388ހުޅުވާލައިގެން "ށ. އަތޮޅު ުޤރުއާން މުބާރާތް 
ދަރިވަރުން  96ސްކޫލަކުން  9މި ުމބަރާތުގައި އަތޮުޅގެ  ބޭއްވުނު

 28ދަރިވަރުން އަދި ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  75ގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ ބަަލއިގެން ކިޔެވުމު
މުބާރާތް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސިފައިވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ދަރިވަރުންނެވެ. 

ވަނަ  2ހޮވިފައިަވނީ މިލަންދުއެވެ.  ވަނަ އަށް 8މުބާރާތުން ފުނަދޫ ސްކޫލް ހިމެނޭ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމެޓީއަނުންެނވެ. 
މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަތަކަށްއައި  ކޮމަންޑުއެވެ.ވަނަ އަށް ހޮވިފައިވަނީ  0ހޮވިފައިވަނީ ފުނަދުއެވެ.  އަށް

އި ައތޮޅު ސްކޫލްތަކަށާއި، ދަރިވަރުންަންށ އިނާމުދިނުމަށް ޚާއްޞަ ަރސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. އަިދ ޤައުމީ މުބާރާތުގަ
ހީއެއްވަނީ ދެވިފައެވެ. މާލެދިޔަ ޓީމުން ޤައުމީ ތަމްސީލު ކުރުމަށް މާލެދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ ރަމްޒީ އެ

 ވަނަ ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 2މުބާރާތުގެ އަތޮޅުތަކުގެ ބައިން ޫޖނިއަރ ގްރޫޕުން 
 

އިއެކު ދިވެހިން ވާކަން ހާމަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށާއި ޖަޕާނާ 4.5
 ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުން 
ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އުފެދުނު އައި އަށް ގެ ފުޖިސިމާޖަޕާނު

ސުނާމީ ބޮޑުރާޅުގެ ސަބަބުން މީހުންނަށާއި، ގޯތިގެދޮަރށް ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަކެއް 
ލިބިފައިވާތީ، ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނަށް ިލބިފައިވާ ހިތާމަިއގާ ދިވެހިްނ 
ބައިވެރިވާކަމާއި، ޖަޕާނު ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި ދިވެހިންވާކަން ހާމަކުރުމުގެ 

ގައި މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޚާއްޞަ  2388މާރޗް  88ގޮތުން 
ންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. އަިދ ޖަޕާނު ރައްޔިތު

ތަކުން މިއަތޮޅުން  ހޯދުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގިަފއިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިންގުނު ހަރަކާތް



މަސް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011  ރިޕޯޓް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑު 
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 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމް  2011

 ޑޮލަރ ލިބިފައިވެއެވެ. މިފައިސާވަނީ ޖަޕާން ރިލީފް ފަންޑަށް ޖަާމކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތާއި  28033ރ. އާއި 829785058
 ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.

 

ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައި  2388ކައުންސިލުން  4.6
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
އުޞޫލުން ިހްނގުމާއިބެހޭ ޤާޫނނުގައި ބަޔާންެވފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ 

ގޮތުގެމަތީން މިކައުންސިލުްނނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުްނ މިހިނދުން މިހިނަދށް ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަްއ 
ންގަވަން ކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށާއި، ފަސްއަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުން ހި

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިުލން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާިއ، ަކއުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން  ކަ
އިތުރުކޮށް ދީމިޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި ކަންކަން 

މިއަހަރު ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  މާޒުކުރުމަށް އަ
އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގައި ހުރިާހ 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާވަނީ ހޯދިފައެވެ.  

ނޑައަޅާފައިވަނީ   2388މިޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާހޯދުމަށް ކަ
ގެ މަޖިލީހުްނ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓް ރައްޔިތުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްތަކުން  82ފާސްކުރެއްވިއިރު، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާޫނނުެގ 
ރ. ގެ 2880238069ހިންގަން ބޭނުންާވ ކަންކަމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ބައިން މިކައުްނސިލަށް ދިނުމަްށ ފާސްކުރައްވާފައިވާ 

ޤައުމީ އިދާރާއަށް  މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެޕްރޮގްރާމްގެ ތަފްޞީލާއެކު ަފއިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ރާމްތަކަށް ޕްރޮގްތެރެއިންނެވެ. 
އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮްށ ގައިވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ.  2388މެއި  35
ގައި ލޯކަލްގަވަރމެންްޓ  2388ޖޫން  36ފައެވެ. އެއަށްފަހު ގައިވެސް މިކަންވަނީ ހުަށހެޅި 2388މެއި  89

ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  2388މެއި  86އޮތޯރިޓީއަށްވެސް މިކަންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މީގެއިތުރުން 
ވާބެއް ލިބިފަިއ ނުވާކަްނ ޓްރެޜަރީ މިކަން ހުށަހެޅިފައި ާވއިރު މިއިން އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ރަސްމީ ޖަ

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
 

ނޑު އެކުލަވާލުމާއި، އިދާރީ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ  4.7 އިދާރީ އޮނިގަ
ނޑައެޅުމާއި، ވެބްސައިޓް އުފެއްދުން.  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ކަ

ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުެގ 
ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކަިއ 
ނޑު އެކުލަވާލާެނ  ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ިއދާރީ އޮނިގަ

ނޑެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ. މިކަންކުރުމުގަިއ ގޮތްތަކާމެދު ކަ އުންސިލްގައި ަމޝްވަރާ ކުރެވި އޮނިގަ
އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކަުއންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިްނމާތައް އަދާކުރުމަށް ވީހާވެސް 
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 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް

 ތަރައްޤީޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން

ނޑު ނޑު މަގުފަހިކޮށްދޭ ގޮތަކަށް އޮނިގަ  ސިވިލްސަރވިސް  ބިނާކުރުމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރި އޮނިގަ
ނޑު ރޭވިފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ހުަށހެޅުމުން  ކުޑަބަަދލަކާއެކު ފާސްކޮށް ދެއްވާފައި ާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިއިާދރާގެ އޮނިގަ

ގޮތުން ކައުންސިލަރުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމާއި ވިލަރެސްކުރުމުގެ ދައުރެވެ. ސިވިލްސަރވަންޓުން އަދާކުރާީނ 
ފީޒް ކުރުމާއި ޚިދްމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. އިދާރާގެ ހިންގުމަށް އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ތަން

ކަމަކަށްވާތީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ މަޝްވަާރގެ 
އިން  2388ޖުލައި  38މަތީން އެފަދަ އުޫޞލުތަކެއް ލިޔެވި 

ލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށްަވނީ ފެށިގެން އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަ
އިތުރަށް ހަމަޖެއްސިފައެވެ. އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 
މިކަންކުރުމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގާހުރި ޤާބިލުަކން 

ވާނެއެވެ.  ބޭނުންކޮށްެގން މިކަންކުރުމަްށ އިސްކަންދީފައި
އެވެ. ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ  www.shaviyani.gov.mvމިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ 

މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެުފށްފެންނަ ޮގތަށް ަކންކަން ކުރުުމގެ އެހީތެރިކަން ިލބިގެްނ 
 ދާނެއެވެ.

 

އަހަރު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު  5އަތޮޅު ރަށްރަށާއި  4.8
 ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

 90ވަނަ މާއްދާއާއި  92އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުެނފައިވާ ފަަދއިން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްޭލނާއި ބަޖެްޓތައްޔާރު ކުރުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫާމތު ދިނުމުެގ 

 32ޖޫްނ ، މިކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް
މިބައްދަލުވުުމގަިއ  ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.އަށް  83އިން 

ބައިވެރި ކުރެވުނީ ކޮންެމ ރަށަކުންވެސް ކައުންސިަލރަކާއި، 
ސިވިލްސަރވަންޓުންގެ ތެރެއިން އިސްމުވައްޒަފެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި 

ހިންގުމުގަިއ  ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ތަކުެގތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ
ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާިއ 
ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

ވަނީ އަތޮުޅ މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައި އިތުރުން ޢަމަލީގޮތުން ކަންަކން ކުރަން ފަރިތަކުރުންވެސް ބޭއްވިފައިވއެވެ.
 ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި، ިއދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

 

ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމު ތަކުގައި  4.9
 ބައިވެރިކުރުވުން.
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 ހާރބަރ މެނޭޖްމަންޓްއާބެހޭ ބައްދަލުވުން 

އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް 
ޤާބިލުކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ ހިންގުނު ިގނަޕްރޮގްރާމް ތަކެއްގައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނނާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުެގ 

 ން ބައިވެރި ކުރެވުނު ކަންަކން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މިގޮތު މެންބަރުން ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ.
ޕްރައިމަރީ  މިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު ފަރާތުން އޮފީހުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގައި 2388 މާރޗް  83 20908

ބައްަދލުވުމުގައ މިކައުންސިލްގެ  ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުްނނަށް ދިނުމަށް ބޭއްވި ހެލްތްކެއަރގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު 
 ނެވެ.ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ރަށުކައުންސިލް ތަކުންވެސް ބައިވެރި ކުރެވު

ނޑު  ސިވިލްސަރވިސްގެ 20902  ސިވިލްސަރވިސް  ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލުމާއި އޮނިގަ
އަތޮޅުގެ  ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ފުނަދޫގައި ގައި 2388 މާރޗް  86 ގުޅިގެން މިކައުންސިލާއި ކޮމިޝަނުން

މަޢުލޫމާތު މިބައްދަލު ވުމުގައި  ނެވެ.ބައިވެރި ކުރެވު ންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންކައު ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް
 ދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އާއި ފެސިލޭޓަރެކެވެ.

 83 އޭޕްރީލް  ކުރުމަށް އަހުލުވެރި މަޤާމަށް  ކައުންސިލަރުން ަފރާތުން އޮތޯރިޓީގެ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް 20900
ނޑިތީމާއި މިއަތޮޅު އަށް  82 އިން ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާއި ރަށުގެ  ބޭއްވި ކޮމަންޑޫގައި ކަ

މުވައްޒފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކުވަނީ ބައިވެރި ކުރުވާފައެވެ. ކައުންސިލްތަކުގެ ހުރިހާ މެންަބރުންގެ އިތުރުން އިދާރާގެ 
 ވަރމެންޓް އޮޯތރިޓީގެ ފެސިލޭޓަރުންނެވެ.މިބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެްއވާފައިވަނީ ލޯކަލްގަ

ނޑޮސް  މާލެއަތޮޅު  އިން ގަވަރނަންސް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް 20902  އަންނަ ބާއްވަމުން ރިސޯރޓްގައި  ބަ
 ޖްމަންޓް ކޯސްުހގައިމެނޭ ިޑވެލޮޕްމެންޓް އިން ސެޓްފިކެޓް ،ދެހަތުފާގެ

މިކައުންސިލްގެ ދެކައުންސިލަރުންނާއި  މިހާތަނަށް ހިންގި ކޯސްތަކަށް
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ފަސް ކައުންސިލަރުން މިހާތަނަްށ ބަިއވެރި 

 ކުރުވިފައި ވެއެވެ.

 އެންޑް  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއޮފް 20905
 އިދާރާއި ޤައުމީ ސަރަޙައްދު  މަތިއުތުރު  އެންވަރަންމެންޓާއި

ބޭއްވި  ފުނަދޫގައި ގައި  2388 މެއި 30 ގުޅިގެން މިކައުންސިލް
ހާރބަރ މެނޭޖްމަންޓާިއބެހޭ ަމއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުްނ. މިބައްދަލުވުމަކީ ހއ، ހދ، ށ މިިތންއަތޮޅުގެ 

ބައިވެިރ ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މިބަްއދަލުވުމުގައި މިތިންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން 
 ކުރެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފަިއވަނީ ބޭރުގެ މާހިރަކާއި، ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

 

ތައް ގެ ދަތުރުފުޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިންތިޒާމު އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިން  4.10
 ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރެވުނުކަންކަން.

މިއަތޮޅު ގައި  2388މާރޗް  03ލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 208308
ބައެއްރަށްތަކަށް ދަތުރުފުޅެއް ުކރެއްވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންފައިވަނީ  ފީވަކާއި މިލަންދުއާއި 
ނަރުދުއަށެވެ. މިދަތުރުފުޅުގެ މަޢުލޫމާތު މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ މިއދާރާއިން ދެއްވުމާއެކު، އެމަނިކުފާނުެގ 
ދަތުރުފުޅުގެ ޕްރޮގްރާމުގައިވާ ކަންކަން ވީހާވެސް ފުރިހަމައަކަށް އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް އިރުޝާދު 
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 މިނިސްޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ފުނަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން

 ޤައުމީ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާ ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރަނީ 

 އަތޮޅުކއުންސލްގެ ފަރާތުންމްހޫރިއްޔާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި އިސްތިޤްބާލު ކުރުމަށް ދެވުނެވެ. އަދި ރައީސުލްޖު
އާއި  هللاއަދި ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުއާދަމާއި، ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި މޫސާފަޠުޙީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންނެވި ރަ ފީވަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކައުންސިރަ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަދި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާވަނީ ަބއްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

. ޑރ ފެމެލީ އެންޑް  ހެްލތް އޮފް މިނިސްޓަރ 208302
ޅަށް ދަތުރުފުޅެއް މިއަތޮގައި  2388ޖޫން  26 ޖަމީލު އާމިނަތު

ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު މަރޮށްޓާއި 
ޅައިމަގާއި ނަރުދުއާއި މިލަންދުއާއި ކޮމަންޑުއަށް ވަޑައިގަތެވެ. 
އެކަމަނާއަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ދަތުރުފުޅުގެ ކަންކަން 

ރައީސް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް މަރޮށްޓަްށ  ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ
ވަޑައިގަތެވެ. ޑރ.އާމިނަތު ޖަމީލުގެ މިދަތުރު ުފޅުގައި 

ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ އެކަމަނާގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިްއޞާކުރައްވާ ޞިއްޙީދާއިރާގެ 
ން ބެއްލެިވއެވެ. އަދި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ފުނަދޫގައި ޢިމާރާތް ކަންކަން ރަށްރަށުގައި ހުރިނެްތ ގޮތް ވަރަށް ގާތު

 ކުރެވިފައިވާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ޢިމާރާތް ހުޅުވައި ދެއްވިއެވެ.

 

 އިތުރުނުކުތާތައް   .5

 

 ބޭނުންވާ  އް ދިނުމަށްކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަ 5.1
 ވަޞީލަތްތަކާއި އިދާރީ މައްސަލަތަކުގެ ލިއުންތައް ލިބެންނެތުމުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވުން.

މިއިދާރާއިން ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނަށް ދެުމންދިޔަ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތީްނ 
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމުގެ  މަސައްކަތްތަްއ 
ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަންހުރި ަވޞީލަތްތަކަކީ އަތޮޅު އޮީފހުގެ ަނމުގައިހުިރ 

ތުން ފަރުނީޗަރާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗާއި މިގޮއެފަދަތަކެއްޗެވެ. 
މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަްށ އިދާރީ މައްސަލަތައްހުރީ 

މިކަން މިހެން އޮތުމާއެކު އައިޑީކާޑު  ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތުގެ ތެރޭގައެވެ.
ހަދައިދިނުމާއި، ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން ފަދަ ޚިދްމަތްތައްަވީނ 

ހިންގާފައިވާ ރީ މައްސަލަތަކާއި އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ހުއްޓިފައެވެ. އިދާ
މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ރަސްމީ ލިއުންތައް ނެތުމުން އިދާީރފިޔަޅުތައް އެޅުމަށްވެސްވަނީ ގިނަގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަިތ 

ފައެވެ. މިކަން ހައްލު ލާންޖެހިފައެވެ. އަދި މިކަމުެގސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުަދގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ވަނީ ޖެހި
ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގައި ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން އެހީތެރިކަމާއި 

ޖެޭހ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިަފއި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިލަންދޫގައިހުރި މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުވާން
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 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރޭ

މިކަުއންސިލުން އިސްނަގައިގެން ެދފަހަރެއްގެ މިލަންދުއަށް ގޮްސގެންވެސް ޤައުމީ އިދާރާގެ ތަކެތި ގެނައުމަށްޓަކައި 
މާރޗް  80އެދި  ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމަށްއެއްބާރުލުން ނުިލބުމުގެ ސަބަބުްނ މިކަންކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. އަދި 

 ޤައުމީ އިދާރާއަށްވެސް މިކަންވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މީގެއިތުރުން ގައި 2388މެއި  32 ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ.  2388
މިކަންކަން ހައްލުޮކށް  ޮކށްގައި ޤައުމީ އިދާރާގެ މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލު 2388މެއި  89މިކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށްވެސް މިކަންވަނީ  ގައި  2388މެއި  22 ދެއްވުންއެދި ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. ހަމަމިފަދައިން
ކ.ހުރާގައި ޙަސަން ޢަފީފު، ގައި ހޯމްމިނިސްޓަރ  2388ޖޫން  03ހުށަހެޅި ފައެވެ. އަދި މިކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން 

އެމަނިކުފާނާ ބައްަދލުކޮށް  މީދުކައުންސިލްގެ ަނއިބްރައީސް މުޙަންމަދު ޢާރިފާއި ކައުންސިލަރ މުޙަންމަދު ޙަހުންނަވަނިކޮްށ 
 މިކަންވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ.

 

ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލްތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް މިއަހަރަށް ތަނަށް އައިއިރު މިހާ 5.2
 ނުލިބުން. ފައިސާ  ހިމަނާފައިވާ 

އިން  2388ފެބްރުއަރި  26އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާުމ އެފެދި 
ކައުންސިލް ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާަތކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަްނކަން މިހާތަނަށް އައިއިުރ 

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަމަަޖއްސަވައި ދެއްވާފައި 
މިލިއަން ރުފިޔާއިން އެކި ކައުންސިލްތަކަްށ  233ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުެރއްވި 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދުތަކުގެ ތެެރއިން މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްަތކާއި  ކަ

އުންސިލަށް މިހާތަނަްށ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކޮށްފައެއް އަތޮޅު ކަ
ނުވެއެވެ. މިފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުްނވަނީ 
އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ހިންގާ އިންީޖނުެގ 
ތަކަށް ސަބްސިޑީ ދިނުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެްއވެސް 

ންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުންނަްށ ފައިސާ ދީފައިނުވާކަ
ދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ގެ ފައިސާ މިހާތަނަށް އައިުރ 

 ދޫކޮށްފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަުކރަމެވެ.
 

ކޮށްދެއްވަމުން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން  5.3
 ނުގެންދިއުން.

ކަުއްނސިލްގެ އިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަނަ ާމއްދާގަ 809އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާޫނނުގެ  ލާމަރުކަޒީ
ތެރެއިން ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށަށް ބަދަުލވާންޖެހޭ ހަރުމުދަލާއި ތަންތަނާއި ބިންބިމާއި އެނޫންވެސް ވަޞީލަތްތަކުގެ 

މިކަން ލަ މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާދީފައި ނުވާަކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މިކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުވާްނޖެހޭ އެފަދަތަކެތީގެ މައްސަ
ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަްނޖެހޭ ލިއުންތައް ޤާއުީމ އިދާރާއަށާއި، ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީއަށާއި، ލޯކަލްގަވަރމެްންޓ 

ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ  މިއާޚިލާފަށް ފެންނަމުންަދނީއޮތޯރިޓީއަށް ތަކުރާރުކޮށް މިހާރުވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. 
ކައުންސިލްތަކަށް ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަސްޖެހެމުން ދާތަންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިހެން މިކަންއޮތުމުން 
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 ނޫމަރާ ރައްޔިތުންނާއެކު ބަދަރާބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

މަގުތައް ބަންުދ ދައުލަތަށް ނިސްބަްތވާ އެތަކެއްމުދަލަކަށް ގެއްލުންތައް ިލބި ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިޔަށް ދިއުމަށްހުރި 
 ރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް ތަރައްޤީއަށް އަތޮޅު މިކައުންސިލުންމިކަންމިހެން އޮތްއިރު،  ވަމުންދާތަން މިހާރުދަނީ ފެްނނަުމންނެވެ.

ގެ ނަމުގަިއ ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރި އަތޮޅު ރައްޔިތުން ،ހިންގުމަށާއި ލޯނުޕްރޮގްރާމް ހިންގަމުްނދާ ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ
ހިންގުމަށްޓަކައި ދެޓްރަސްޓް ފަްނޑު އުފެއްދުމަށް  ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ޤައުމީ އިދާރާއަށާއި، 

ޓްރެޜަރީއަށްވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. އަދި   އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ވަނަ މާއްދާ ބުނާގޮތުން ރަށްރަުށގެ ލޭންޑްޔޫޒް ޕްލޭން ހަދައިދިނުމަކީ ބިމާބެހޭ ވުޒާރާއިން  828ހިންގުމާބެހޭ ޤާޫނނުގެ 

 ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާއިރު ޤައުމީ އިދާރާ މެދުވެރިވެގެން މިކަންވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.
 

ނުލިބުމާއި  ސަރުކާރުން އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 5.4
 ކުރިޔަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
އެ އިދާރީ ދާއިރާއެްއ ހިންގުމަށް އިްނތިޚާބުކުރާ އަތޮުޅ ކައުންސިލުން ކަމަށްވަނީ  ގައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް ިހންގަންވާނީ

އަތޮޅު ކައުންސިލަކީ އެކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ އިދާރީ    ބުނެފައެވެ. އަދި މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި  8އިތުރަށް، އެ ޤާނޫނުގެ  ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. މިކަން މިހެން އޮތުމުގެ

ބުނާގޮތުްނ، އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި، މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް 
ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ތުުރން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި ދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއި
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުންހިނާގ އިދާރާތަކުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި 
ދޭޚިދްމަތްތަކާއި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި މިނިސްޓްރީތަކުގެ 
ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކުން އިާދރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ 

ވިލަރެސްކުރާނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ  ޙަރަކާތްތައް ރާވައި އެކަންކަން
ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ ބުެނަފއެވެ.  67ބެލުމުގެ ދަުށންކަމަށް އެޤާޫނނުެގ 

އަދި އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްަޓށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ 
ހެދުމަށްފަހު އެޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެއިދާރީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު  ރިޕޯޓެއް ހަދަންޖެހޭނަމަ އެރިޕޯޓު 

ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މިކައުންސިލުްނ މި ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 69ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެަކމަށް 
ންޖެހޭ ދައުރު އަާދކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެޭހ ކަންކަން ކުރުމަށް ާވންޖެޭހ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންާމތައް އުފުލުަމށާއި އަދާކުރަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2011ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ތައްޔާރީތައްވުމާއި، މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގެ އިންތިޒާމު މިކައުންސިލުން 
އްސަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ޤައުީމ ތެރޭގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރުބރީގައި ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ަހމަޖަ

 އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުން މިހާތަނަށް އެެދވޭ ނަތީޖާއެއް ފެނިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

ކައުންސިލްގެ ދެމެންބަރަކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ނުނިކުންނެވުމާއި ޖަލްސާތަކަށް  5.5
 އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޙާޟިރުނުވުން 



މަސް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011  ރިޕޯޓް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މިލަދުންމަޑު 

 

/ ދިވެހިރާއްޖެުފަނޫދ ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  24  
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ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިލަުދންމަޑުލު  ދާއިރާތައް  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 50508
ފެބްރުއަރީ  26އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދި، ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެމަތިން ަކއުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުްނސިލަރުން، 

ނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި އެދުވަހުން ފެށިގެން ގައި ހުވާކުރައްވައި މަޤާމާއި ޙަވާލުވެ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާވަ 2388
 22ގެ ިނޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ  2388ޖޫން  03ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުންެވސްވަނީ ފެށިފައެވެ. އެާހތަނުްނ ެފށިގެން 

ކަމުގައިވާ  ޖަލްސާ ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. ނަަމވެސް މިކައުންސިލްގައި، މިލަްނދޫ ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ ެދކައުންސިލަރުން
ޢާޠިފް، މިހާަތނަށް އެންމެ ދުަވހަކުވެސް ކައުންސިލްގެ ދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފަިއ هللا ފިރާޤް އިބްރާހީމް އާއި ޢަބްދު

 ނުވާއިރު، ޙާޟިރުވެފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު ޖަލްސާއަށެވެ. 

 889ގެ  2383/7ނު ަނންބަރު ޤާނޫ ހިންގުާމބެހޭ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 50502
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރު  7ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ މަްޤޫބލު ޢުޛުރެއްނެތި ވިދިވިދިެގން  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ބުނަނީ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައުންސިލް  888ނުވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ޢުޛުރުވެރި ވާނަމަ އަދި މަސައްކަތަްށ  53ކޮށްފައިވާ ޤަވާިޢދުގެ ހިންގުމަށް ފާސް

ނޑައެޅިފައެވެ. މިހާތަނަށް ފިރާޤް އިބްާރހީމްއާއި، ޢަބްދު ޢާޠިްފ  هللا ޢުޛުރުވެރި ވާނަމަ ޢަމަލު ކުަރންޖެހޭ ހަމަތައްވަީނ ކަ
ޤާނޫނާއި ޤަާވޢިދުގައި ުބނެފައިވާ އުޞޫލުގެމަތިްނ އި އަދި ނުނިކުނަންވާ ސަބަބެއް މަސައްކަތަށް ނިކުންނަވާފައި ުނވާކަމާ

އަންގަވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތަށް ނުނިކުންނަވާ އަދި ޑަކްޓަރެއްގެ ލިއުމެއްނެތި ވިދިވިދިގެްނ 
ނޑައެޅިގެން  ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ.ޖަލްސާ ތަކަށް ސަލާމް ފޮނުވުމަކީ  ޤާނޫނާއި، އަދި މިދެބޭފުޅުންގެ  މިޢަމަލަކީ ކަ

 ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުެގ ރޫހާއި ޚިލާފު ކަމެކެވެ. 

 820 ގެ 2383/7 ަނންބަރު ޤާނޫނު ހިންގުާމބެހޭ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 50500
ބަރަކު ރަށުްނބޭރަށް ދާންވާނީ ކައުންސިލްެގ ރައީސްއަށް ލިއުމަކުން ކައުންސިލުގެ މެން ގައި ބުނެފައިވަނީމާއްދާ ވަނަ

ވަނަ މާއްދާގައި  58ިޢދުގެ އެންގުމަށް ފަހުގައި ކަމަށެވެ. ައދި ޤާނޫނުގެ ބާރުިލބިގެން ހެިދަފއިވާ މިކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާ
ވީގޮތް އިތުަރށް ތަްފީޞލުކޮށް ބަޔާން ކުރެވިފައި ޙާލަތުގައި ޢަަމލު ކުރަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންަނ ރަުށންބޭރަށް ާދންޖެހޭ

ވަނަ  820ޢާޠިފްެވސް ޤާނޫނުގެ هللا ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް  މިހާަތނަށް އައިއިރު، ފިރާޤް އިބްރާީހމްވެސް އަދި ޢަބްދު
. މިކަންކަމުން ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ 58މާއްދާއާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 

 ދަލީލު ކޮށްދެނީ މިދެޭބފުޅުން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ގަވައިދުން ޙާޟިރުވެފައި ނުވަނީ މަޤްބޫުލ ޢުޛުރަކާއި ނުލައިކަމެވެ.
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 މޫސާފަތުޙީ އާދަމް                                                              

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                                      

 (ގައި ބޭްއވި ކައުްނސިލްގެ ުކްއލި ޖަލްސާަގއެވެ. 2011ޖުލަިއ  10މިރިޕޯޓް ފާސްކުެރވިފަިއވަނީ )


