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ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް
ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ނުވަތަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއަކީ އިދާރީ ދާއިރާއެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި މިކަމުގެ
ދުސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ .އަދި މިއަސާސްތައް ބުނާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
އެކަށައެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރު  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކުރައްވާފައިވަނީ  17މެއި  2010ގައެވެ.
މިކައުންސިލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު
2010/7

(

 17މެއި

 ) 2010ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .ޤާނޫނުބުނާގޮތުން ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ

މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  10އެވެ .އެއީ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  14ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިންތިޚާބީ  5ދާއިރާއިންކުރެ
ދާއިރާއަކުން  2މެންބަރުންނެވެ 05 .ފެބްރުއަރީ  2011ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުން ކައުންސިލަށް
އިންތިޚާބުވި މެންބަރުން ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން މަޤާމާއި ޙަވާލުވެފައިވަނީ  26ފެބްރުއަރީ  2011ގައެވެ.
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މިއިދާރާގެ ނަމަކީ "ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ .އިގިރޭސިބަހުންނަމަ
 Secretariat of the North Thiladunmathi Atoll Councilއެވެ .މިނަމުގައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ
ޤާނޫނުގެ  127ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  22ފެބްރުއަރީ  2011ގައެވެ .އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމު ވެފައިވަނީ ހުންނަންވާނީ
މިޤާނޫނުގެ  128ވަނަ މާއްދާއާއި  155ވަނަ މާއްދާގެ (ތ) ގައި ބުނެފައިވާ ތަނުގައިކަމަށް 26 ،ފެބްރުއަރީ  2011ގައި
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ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޤަރާރަކުން ކަނޑައެޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިއިދާރާ ހިންގަމުންދަނީ،
ދިއްދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައެވެ .ޤާނޫނުބުނާ ގޮތުން އިދާރާ ހިންގުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެވެ .ރައީސް ނެތް ޙާލަތުގައި ނައިބުރައީސްއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު
ހއ .އަތޮޅަކީ  ،މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ،ތަހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް،
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު
ފެންވަރެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ ،އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް
ހަރުދަނާކޮށް ،ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް
މަސައްކަތް ކުރުން.
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

ﷲ ތަބާރަކަ ވަތައާލާ އަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ މިއުއްމަތުގެ މާތް
ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ .މި ދުއާ ގައި އެކަލޭގެ ފާނުންގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މި ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެވިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތާށިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރާވާ
ހިންގުމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ދިމާވި ދުވަސް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަން
ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތި ވެފައިވެއެވެ .އަދި ހަމައެއާއިއެކު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު
ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ޕްރޮވިންސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންތައް ކުޑަކަމުން ޤާނޫނުގައި ބުނާކަންތައްތައް ކުރުމުގައި
ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ލިބިފައި ނުވާކަން ފަހަގަކުރަމެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބާރުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް
މަތިއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން އިދާރީމުވައްޒަފުން އަދި ކައުންސިލަރުންގެ
ކަންބޮޑުވުން އޮތްކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ގޮންޖެހުން ތަކާއެކުވެސް ރައްޔިތުނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އިދާރީ
މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ދެއްކެވި ލާމަސީލް ނަމޫނާ ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
މިފަދަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މިސްރާބު މަންޒިލަށް ވާޞިލްވުމައްޓަކައި ތަފާތު އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ހިންގިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބަރާތް ބޭއްވުމާއި ،ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލްކުރުން ފަދަ
މުޙިއްމު ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުންވެސް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާފައިވާ ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔަތަކުގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށްވެސް މަލީ އެހީއާއި އެހެނިހެން އެހީ ދެވިފައި
ވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ އުއްމީދަކީ ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގައި ސަރުކާރާއި އަދި
އެލް.ޖީ.އޭ ގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކޮއްދެއްވުމެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫން ތަންފީޒް ކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް
މިކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހއ .އަތޮޅަށް ތިޔާގިކަމާއި ފާގަތި ދުވަސް ތަކެއް މިންވަރު ކުރައްވާ ،ހއ.
އޮތޮޅަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުމެވެ.
" އާމީން "

4
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ  ،އާބާދީގެ
ނިސްބަތުން ތިންވަނަ އަށް އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި
ރަށާއި  03ރިސޯޓް އޮވެއެވެ .މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ
 10216އަންހެނުންނާ

 42ރަށް ހިމެނެއެވެ .މީހުން ދިރިއުޅޭ

14

 ( 20866ވިހިހާސް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހައެއް ) އެވެ .އެއީ

 10650ފިރިހެނުންނެވެ .މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު

މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން މާލެއާ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ،ވަޑާން ކުރުމާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ  1967ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއީ މިއަތޮޅު
ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ .ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ

 29މެއި  2004ގައެވެ.

މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންތިބެއެވެ .މިތަނުން މާބަނޑު އަންހެނުން
ސްކޭންކުރުމާއި ،ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރެވެއެވެ .އަދި ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި އެތެރެހަށީގެ
ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު މިހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ .މި ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް
ލިބެންހުރެއެވެ.
މިއަތޮޅުގައި ފުރާދުއްވާ

 224އުޅަނދުއޮވެއެވެ .އެއީ މާލެ ދަތުރުކުރާ

 10އުޅަނދާ

މަސްވެރިކަންކުރާ  87އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  95އުޅަނދާއި  32ލޯންޗެވެ.
މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ

 14ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ

މިސްކިތްހުރެއެވެ .މިއަތޮޅުގެ  4ރަށެއްގައި މަތީ ޘާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ

 31މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ

22

 3ސްކޫލްހުރެއެވެ .އަދި ޘާނަވީ ތަޢުލީމްދޭ
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ސްކޫލަކާއި  15ޕްރީސްކޫލުހުރެވެ .މިއަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ފެށިގެން މަތީ ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައި
ދެމުންދެއެވެ.
މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ  14ރަށުން މިހާތަނަށް

 7788ގޯތި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް ލިބެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ،ޤައުމީ  ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ
ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ .ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ  ،އެއްބައިވަންތަކަމާ  ،ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.
މިއަތޮޅު އޮންނަނީ  73,07 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް

 6,48 Nލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ .މިއަތޮޅަކީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާ މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ .މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެތި
ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.
މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަންގިނަ އަތޮޅެކެވެ.
މިގޮތުން އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ގަނޑުވަރާއި ،ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި ،މަތީރަށްފުޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކެލާ،
އިހަވަންދޫ ،ބާރަށުގައި ހުންނަ އާޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތް
ކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި ޢަޒުމުގައި މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ ،ރެއާއި ދުވާލު ކަނޑުމަތީގައި އުޅުއްވުމަށް ބެންނެވި
އޮޑިކޮޅު ( ކަޅުއޮއްފުންމި ) ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ބާރަށުގައެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ( ހއ .އަތޮޅު ) އުފެދިފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
އަސާސީގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  21އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠުހަމަވާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި ،އެހެން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެދަށުންނާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ

 4ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ދާއިރާތައް ބެހިގެންވާގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ (ހ) ގެ ދަށުންނެވެ.
މި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފެށިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހއ .ތުރާކުނުން
ފެށިގެން ހއ .ބާރަށުގެ ނިޔަލަށެވެ .ހއ .އަތޮޅުހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނިމިފައިވަނީ (ހއ .މާރަންދޫ ފަރުފިނޮޅުގެ ދެކުނުން
ފެށިގެން ހއ .ދޮނަކުޅީ ދެކުނު ކަނޑުއޮޅިން އުތީމުގެ ދެކުނުން ރުއްފުށި ކަނޑުއޮޅިއަށް ދަމާލެވޭ ބޭސްލައިނުގެ އުތުރުގައިވާ
ސަރަޙައްދަށެވެ ) .މިދެންނެވި ސަރަޙައްދު ތެރޭގައިހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ،ފަޅުރަށްރަށާއި ،މި ސަރަޙައްދުގެ
ތެރޭގައިވާ ފަޅާއި ،ފަރުވެސް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓް

ހއ.އަތޮޅު ނިމޭ ބޭސްލައިން
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަން ފެށިފައިވަނީ ،އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އެ ދާއިރާއެއް ހިންގުމަށް އިންތިޚާބުކުރާ އަތޮޅު
ކައުންސިލް އުފެދުނީ 2011 ،މާރޗް  9ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ .އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހިނގާދިޔަ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މާބޮޑު ނަތީޖާތަކެއް ޙާޞިލްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
ކައުންސިލް އުފެދުނުފަހުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެވޯޑެއް/ސެޓްފިކެޓެއް/އިނާމެއް ލިބިފައިނުވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށްތަކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މާލީ ޚުލާޞާ
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  751,512,0.57ރުފިޔާ ސަރުކާރުގެ
ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  144000.00ރުފިޔާ އެވެ.
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ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
(ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުންސިލުތަކުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަކެވެ .މިގޮތުން  2011ވަނަ އަހަރު
ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް މިތާގައި ހިމަނާލާށެވެ).

ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތައް

ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

-

-

-

-

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
މިއީ ،މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަންތައްތަކެވެ.

ޕްރޮގްރާމް

ލަނޑުދަނޑިތައް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ކޯޑު

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް

ނަތިޖާ ހާސިލްވި

ހިންގި ހަރަކާތްތައް

މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

އަސާސީ އަމާޒުތައް
1.01

1.02

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ

ހއ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

އަތޮޅުގެ  700އަށްވުރެ

ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން

ކަމާއެކު އެއްތަނަކުން ބޭސްފަރުވާގެ

ގުޅިގެން  7މެމްބަރުންގެ ޓީމެއް ހއ.

ގިނަ ރައްޔިތުން ނަށް

ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އަތޮޅުގެ ގިނަ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ޚިދުމަތް

ރައްޔިތުންތަކަކަށް ޚިދުމަތް ދެވުނު.

ދެއްވާފައިވޭ.

-

-

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި

-

-

-

ހޯދައިދިނުން
1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ވިއުގައެއް

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ރަށްތައް

ޤައުމީ އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ފެރީގެ

ފެރީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

ޤާއިމްކުރުން

ގުޅާލުން

ދަތުރުތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ

އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް

ތަކަކަށް ދަތުރު ފަތުރު

ފޯރުކޮށްދޭތޯ ޔަޤީންކުރުން

ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު

-

-

ވެގެން ދިޔަ.
1.04

-

-

-

ސަލާމަތްކުރުން
1.05

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން
ހެޔޮވެރިކަން

-

-

-

-

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
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2.01

އަދުލް އިންސާފް

-

-

-

-

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

-

-

-

-

2.03

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް

-

-

-

-

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން
2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

-

-

-

-

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

-

-

-

-

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
3.01

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން

 -ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި

 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ޤުރުއާން

ފެންވަރު ރަނގަޅު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަރިވަރުން

މުބާރާތެއް ބާއްވައި  26ވަނަ ޤައުމީ

ދަރިވަރުން ތަކެއް ޤައުމީ

ތަކެއް ބައިވެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅު

ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު

ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރު

ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.

ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރި ކުރެވުނު.

ކުރެވިފައިވުމުގެ އިތުރުން

 -އަތޮޅު ގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ

 -އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި

-

ރަނގަޅު ކާމީޔާބީތަކެއް
ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވޭ.

-

ނަޞޭހަތް ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސްރީލަންކާގެ ދީނީ ޖަމާޢަތަކާ ގުޅިގެން
ބޭފުޅުންނަށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭހަތް

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް

ދީނީ ނަޞޭހަތް ދެވިފައިވޭ.

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު.
 -ރަމަޟާން މަހުގެ ތަރާވީޙު

 1432 -ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

ރަމަޝާން މަސް ނިމެންދެން -

ނަމާދު ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ

ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ބޭރުން ގެންނެވި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން.

ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ފަރާތުން އެކޮމަޑޭޝަން
ހަމަޖައްސަވައިދީފައިވޭ.

13

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

3.02

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

-

-

-

-

3.03

ތަޢުލީމް

 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ

 -އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ

 -އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ

12100.00

ތަފާތު މުބާރާތްތަކަށް

ތަފާތު މުބާރާތްތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

މެދުގައި ހިންގާ މުބާރާތް

ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު އެހީ

ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު.

ތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދީފައިވެ.

ފޯރުކޮށްދިނުން.
 -އަތޮޅުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު

 -ހއ.އަތޮޅުގައި ކޮލެޖެއް ހެދުމަށްޓަކައި

ތަޢުލީމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގައި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންތަކެއް

ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކޮލެޖެއް

ޝްރީލާންކާއަށް ވަޑައިގެން އެ ޤައުމުގެ

ހެދުން.

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޮލެޖަކާއެކު

އުއްމީދު ކުރި ނަތީޖާ

-

ޙާޞިލް ވެފައެއް ނުވޭ.

މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވޭ.
3.04

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

-

-

-

-

3.05

ކުޅިވަރު

-

-

-

-

3.06

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން

-

-

-

-

3.07

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

-

-

-

-

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ

4.01

ފަތުރުވެރިކަން

-

-

-

-

4.02

މަސްވެރިކަން

-

-

-

-

4.03

ދަނޑުވެރިކަން

 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން

 -އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

-

ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއްވުމަށް ބިން

ކުރެއްވުމަށް ބިން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ

މަޝްވަރާ އާއި ލަފާގެ

ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް

ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރެއްވުމުގެ

މަތިން ދަނޑުވެރިކަން

ބިން ދޫކޮށް ދަނޑުވެރިކަން

ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

ކުރަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން
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ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދޭންޖެހޭ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ދީފައިވޭ.

ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގައި
އެ ފަރާތްތަކުން
ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްފައިވޭ.

4.04

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

-

4.05

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް

 -ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ

 -އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ގެ

 -ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ

ތަރައްޤީކުރުން

ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް

ފަރާތުން ހިންގާ ސެޓްފިކެޓް އިން

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަފާތު

މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި އަތޮޅުގެ އެކިއެކި

އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް

ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުން ކައުންސިލަރުން ފޮނުވާފައިވުމާއި

ކަންތައްތަކެއް ދަސްވުމާއި

މުއައްސަސާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުން

އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ވޯރކްޝޮފް

އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާ ތައް

ބައިވެރި ކުރުން.

ތަކުގައި އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ

ފަންނީ ގޮތުން ކުރިއެރުމަށް

މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވޭ .އަދި މީގެ

މަގުފަހިވެފައިވޭ .އަދި މީގެ

އިތުރުންވެސް އެލް.ޖީ.އޭ ހއ .އަތޮޅު

އިތުރުން ކޮންމެ ރަށެއްގައި

ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޓްރަސްޓް ފަންޑް

ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޤާއިމް

އުފެއްދުމާގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ

ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ކައުންސިލްތަކުގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް

ކުރެވިފައިވޭ.

-

މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވޭ.
 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއިހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން

ކައުންސިލަކުން ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ

ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވޭ.

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކަމާގުޅޭ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކޮށްފައިވޭ.
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4.06

ތިމާވެށި

4.07

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

4.08

ހަކަތަ

4.09

ބިން

4.10

ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

-ހއ .ދިއްދޫގެ ހިއްކާފައިވާ ބިން

 -ދިއްދޫގައި ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ހޭޅިފަށް

ފެހި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

ފެހި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިއްދޫގެ ހުރިހާ ތަފާތުވައްތަރުގެ ގަސް
މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ގަސްއިންދުމުގެ

-ގިނަ ޢަދަދެއްގެ

-

އިންދާފާއިވޭ.

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވޭ.
 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި

 -ހޯރަފުށީ އަދި އިހަވަންދޫ ގައި ފެނާއި

 -ފެނާއި ނަރުދަމާގެ

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތް ފެއްޓުމުގެ

ޚިދުމަތް ފެށުމަށް

މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ.

މަޝްވަރާކޮށް އެދެވޭ

-

ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލްވެފައި
ނުވޭ.
 -ރަށްރަށުގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ

 -އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ގޯއްޗަށާއި ކުލީބިމަށް

 -އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުން

ފަރާތްތަކަށް ގޯތި ދޫކުރުމާއި

އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ވިޔަފާރިއާއި އެނޫންވެސް

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ވިޔަފާރިއާއި

މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ފަދަ ތަންތަން

ބޭނުންތަކަށް ކުލީ ބިމާއި

އެނޫންވެސް ބޭނުންތަކަށް ކުލީ ބިން

ދޫކުރުން.

ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިން

ދޫކުރުން.
-

-

ދޫކޮށްފައިވޭ.
-

-

-

ޓެކްނޮލޮޖީ
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
5.01

ޖެންޑަރ

-

-

-

-

5.02

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

-

-

-

-

5.03

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

-

-

-

-

5.04

ޤައުމީ ސަލާމަތް

-

-

-
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އޮފީސް ހިންގުން
6.01

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

7515120.57

-

-

-

6.02

މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

559561.20

-

-

-
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
 އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތާއި ،އުތުރުހިޔާ ،ގެލެކްސީ ،ވޭން ،ސައިކަލް ،އަދި ލޯންޗަކީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްއުފެދުނުއިރު ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ .މީގެތެރެއިން ވޭން ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ،މާލޭން ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމްތަކުގެ
ބޭނުމަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށާއި އަތޮޅުތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކަށެވެ .ސައިކަލް ބޭނުން
ކުރައްވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 -ރެހެންދި ލޯންޗަކީ ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އުޅަނދެކެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
-

ދިއްދޫގައި ހުރި އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުންއައީ ،ސަރުކާރުގެ މަތީފެންވަރު ބޭފުޅުން އަތޮޅަށް ކުރައްވާ
ޒިޔާރަތުގައި ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ބޭނުންކުރައްވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ނަމަވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން
ހުވައި ކުރެއްވި ދުވަހުން ފެށިގެން  21ނޮވެމްބަރ  2011ވަނަ ދުވަހަ ހަމައަށްވެސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ދެ މެމްބަރުން
ފިޔަވައި ،އެހެން ދާއިރާ ތަކުގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ
 21ނޮވެމްބަރ

 08މެމްބަރުން އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.

 2011އިން ފެށިގެން އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ

އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަވަނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

-

ރެހެންދި ލޯންޗް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ،އަތޮޅު ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށެވެ.

-

ވޭނާއި ،ސައިކަލް ބޭނުންކުރެވެމުންދަނީ ،މާލޭން ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމްތަކުގެ ބޭނުމަށާއި ،އަތޮޅުތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ
ބޭފުޅުންގެ ބޭނުންތަކަށާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ބޭނުމަށެވެ.

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގަމުންދަނީ މައިގަނޑު  02ސެކްޝަންގެގޮތުގައެވެ .އެއީ،
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް އާއި ،ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އެވެ .އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް ގައި ހިމެނޭ ދެ
ޔުނިޓަކީ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އާއި ،އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަނަޓް އެވެ .ކޯޕަރޭޓް
އެފެއާޒް ގައި ހިމެނޭ ދެ ޔުނިޓަކީ ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް އާއި  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
އެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި

 10ކައުންސިލަރުންނާއި ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސްގެ

 32މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް

ކުރަށްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު

19

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން

20

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ސެކްޝަން ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓެވުމާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ސެކްޝަން ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިދާރީ
މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާދެއްވުމާއި މި ބައިގައި ހުރި އިސްލާޙް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން އެ މުވައްޒަފުންގެ ފުށުން އިސްލާޙް
ކުރެއްވުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައި ވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ހުސައިން ނަޞީރާއި ،އިހަވަންދޫ
ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި ،ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ
އާދަމް ތަހްޒީމް އާއެވެ.
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓެވުމާއި
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިދާރީ
މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާދެއްވުމާއި އެ މުވައްޒަފުންގެ ފުށުން އިސްލާޙް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމުގެ ޒިންމާ
ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު ރިޝްވާނާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ
ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން އާއެވެ.
ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލެހެއްޓެވުމާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ބަޖެޓް ސެކްޝަންގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާދެއްވުމާއި މި ސެކްޝަންގައިހުރި އެ
މުވައްޒަފުންގެ ފުށުން އިސްލާޙް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޔޫސުފް
ސިރާޖާއެވެ.
އެޑްމިން ،އެޗް.އާރު އަދި އިންފޮރމޭޝަން ސެކްޝަންގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓެވުމާއި އަތޮޅު
ކައުންސިލް އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލަފާދެއްވުމާއި އިދާރީ ބައިގައި ހުރި
އިސްލާޙް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން އެ މުވައްޒަފުންގެ ފުށުން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ހޯރަފުށީ
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަބްދުލް ޙަންނާން އަޙްމަދު ފުޅާއި ،ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބްރާހީމް
ރަޝީދާއި ،ބާރަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙުސައިން ރަޝީދާއެވެ.
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަނީ

 18އޮކްޓޯބަރ  2011ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ

 36ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުން ަައުންސިލަރުންނާއި ޙަވާލު ކުރަށްވާފައެވެ.

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަށް މިދަންނަވާ ގޮތުގެމަތިން 18 ،އޮކްޓޯބަރ  2011ވަނަ
ދުވަހުން ފެށިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ.


ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ސެކްޝަން
 .1ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު
 .2ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 .3ކައުންސިލަރ އާދަމް ތަހްޒީމް



އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސެކްޝަން

 .1ކައުންސިލަރ އަޙުމަދު ރިޝްވާން
 .2ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން


ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

ސެކްޝަން

 .1ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް
 .2ކައުންސިލަރ ޔޫސުފް ސިރާޖް


އެޑްމިން ،އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ސެކްޝަން
 .1ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙުމަދުފުޅު
 .2ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

 .3ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ރަޝީދު

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 .1ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު
 .2ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް
 .3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް
 .4ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޞީރު
 .5އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާދަމް ސަޢިދު
 .6ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް އަޙުމަދު
 .7އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ރަޟިއްޔާ ޢަބްދުލް ޙަކީމް
 .8އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝަރީފާ މުޙައްމަދު
 .9އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާޞިމާ ޢަލީ
 .10އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ރަޝީދާ
 .11އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އިބްރާހީމް
 .12އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ އޮފިސަރ ޢަބްދުﷲ މަތީން
 .13އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޙަމީދު
 .14އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ސަލީމް
 .15އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢަލީ ޒުހައިރު
 .16އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މަރްޔަމް ނިޒީ
 .17އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ސާދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ
 .18އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރަޝީދާ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 .19އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު
 .20އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލާ އަޝްފާޤް
 .21އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ
 .22އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީ
 .23އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒުބައިދާ ލަޠީފު
 .24އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާމިނަތު ލަޠީފާ
 .25އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ
 .26ލޯންޗް ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު
 .27ފަޅުވެރި ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް
 .28ވޭން ޑްރައިވަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން
 .29މަސައްކަތު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު
 .30މަސައްކަތު ލަޠީފާ ޢަބްދުﷲ
 .31މަސައްކަތު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް
 .32މަސައްކަތު އަޙުމަދު ފިރާޤް

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ
ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސިއާއި ފުށުނާރާނެ ފަދަ ގޮތަށެވެ .މި ގޮތުން ކައުންސިލް
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މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކޮންމެ މަހަކު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 4ފަހަރު އަދި ހަފްތާގެ ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގައި ބޭއްވަމުން

ގެންދަވައެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ދިމާވާ ކުއްލި ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ކުއްލި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުން ގެންދަވައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ސުލޫކީގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މިންގަނޑުތައް ބަހެއްޓެވުމުގައި ޢަމަލު ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ
މިންގަނޑު ގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުން ،މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާއި ،ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް
ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
 .1ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި
ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަޝްވަރާދިނުމުގައި ،އެއްވެސް
ތަފާތެއް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .4ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ
ބޭނުންތަކުގައެވެ.
 .5މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ޤަވާޢިދަކުން ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ދަރިއެއްގެ މަޞްލަހަތު
ހިމެނޭ ނުވަތަ އެ މެންބަރެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރާނަމަ ،އެ
މެންބަރަކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ
ވަރަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅުން ތަކެކެވެ .މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ވަގުތަށް ސަމާލު ވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުން ތަކެއް އުޅޭ
އިދާރާއެކެވެ .މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ގަޑި ޖެހިގެންނާއި ފަރުވާކުޑަވެގެން ފާއިތުވި  1އަހަރު ދުވަހު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް
ނަޞޭހަތެއް އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް
މެންބަރުން ގަޑިއަށް ޙާޟިރުވުމަށާއި އަދި ޙާޟިރީއަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 #ނަން

ދާއިރާ

ޙާޟިރުވާންޖެހޭ

ޙާޟިރުވި ޙާޟިރުނުވާ

ވީއްލި ރަސްމީދަތުރު

ސަލާމް ޗުއްޓީ

 1އަޙްމަދު ރިޝްވާން

ދިއްދޫ ދާއިރާ

118

67

4

-

7

4

20

 2މުޙައްމަދު ރަޝީދު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

118

78

6

-

6

18

10

 3އަބްދުﷲ ޙުސައިން

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

118

56

7

16

10

15

14

 4ޔޫސުފް ސިރާޖް

ދިއްދޫ ދާއިރާ

118

63

--

20

8

11

17

 5އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

118

75

6

5

17

11

-

ހޯރަފުށީ ދާއިރާ

118

72

8

2

5

14

19

ބާރަށު ދާއިރާ

118

56

7

3

3

23

5

6

ޢަބްދުލްޙައްނާން އަހްމަދުފުޅު

 7ޙުސައިން ނަޞީރު

26
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 8ޙުސައިން ރަޝީދު

ބާރަށު ދާއިރާ

118

68

7

-

11

25

-

 9މުޙައްމަދު ފަޔާޟް

ކެލާ ދާއިރާ

118

70

7

9

2

21

9

 1އާދަމް ތަހްޒީމް

ކެލާ ދާއިރާ

118

68

8

-

2

20

20

0

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
މި ކައުންސިލުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން
ގެންދަވައެވެ .ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ ފާއިތުވި

 2011ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ތަކުން ނިންމަވާފައިވާ

ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވާފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ޖަވާބެއް ދެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން
މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮނިގަނޑަށް
މަސައްކަތު މީހުންގެ ޢަދަދު

 2އޮޑިޓަރުން އިތުރުކުރުމާއި،

 5ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހެޅިއެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރައްވަން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން

 4މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާފައިވާތީ،

މިހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވިއެވެ.

ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހުޅުވަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރަކާއި ،ހއ .އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލުން ބޭފުޅަކާއި ،ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބޭފުޅަކާއި ،އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިން ބޭފުޅަކު
ހިމެނުއްވުމަށް ހުށަހެޅިއެވެ .މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންނެވެ .އަދި ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ

4

 4މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވައި،

ކައުންސިލްގެ  1ބޭފުޅަކު ވޯޓުގައި ބައިވެވަޑައިނުގަންނަވާތީ ،މި ހުށަހެޅުން ވަކިގޮތަކަށް ފާސްނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން
ފާސްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދިނުމުން މިހުށަހެޅުން  5ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

27

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 26ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ހއ .އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޓީމާއެކު ،އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަވާނެ އޮފިޝަލަކު ހަމަޖެއްސެވުން.
 26ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ހއ .އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޓީމާއެކު ،އަތޮޅު
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަވާނެ އޮފިޝަލެއް ގޮތުގައި ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ރިޝްވާނު ހަމަޖެއްސެވުމަށް
ހުށަހެޅިއެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.
އަދި ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ހއ .އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ޓީމާއެކު،
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ވަޑައިގަންނަވާ އޮފިޝަލަކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް
ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވުމަށް ފާސް ކުރިއެވެ.

ހއ .ބާރަށު ރީޒަން ބަދުރުއްދީން ޙަސަންގެ ތެޔޮފިހާރައާމެދު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް
ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
ހއ .ބާރަށު ރީޒަން ބަދުރުއްދީން ޙަސަންގެ ތެޔޮފިހާރައާމެދު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް
ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 3މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ނަގައި،

އެކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށްފަހު އެ ކޮމެޓީންގެ ރިޕޯރޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް
ފާސްކުރިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސްގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން "ސެޓްފިކެޓް އިން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް" މި ނަމުގައި ހިންގަވާ ކޯހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުންނާއި ،ރަށު ކައުންސިލުން ބައިވެރި
ކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން ހަމަޖެއްސެވުން.
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސްގައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން "ސެޓްފިކެޓް އިން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް" މި ނަމުގައި ހިންގަވާ ކޯހުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ބައިވެރި ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު
ހަމަޖެއްސެވުމަށް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ފުރުޞަތު ދެއްވުމަށާއި އަދި މި ކޯހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރި ކުރައްވާ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ބޭފުޅަކީ ކައުންސިލަރ ޔޫސުފް ސިރާޖު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށްހުށަހެޅުނެވެ .އަދި މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ
އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން.
ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރާއި،
ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދުފުޅާއި ،އަޙްމަދު ރިޝްވާނު ހިމެނުއްވުން .އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ސަރވިސް ކޮމިޓީގައި
ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިނާއި ،އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި ،ޙުސައިން ރަޝީދު ހިމެނުއްވުން .ސަޕޯޓް ސަރވިސް ކޮމިޓީގައި
ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟާއި ،އާދަމް ތަޙްޒީމާއި ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހިމެނުއްވުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި މި
ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީގޮތުން ހިންގަވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސެވުން.
ހއ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،ނާއިބު ރައީސް ރަށުން ބޭރަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކައުންސިލް ވަގުތީ ގޮތުން
ހިންގަވާނެ ބޭފުޅެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ނުވާތީ ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަންދެން،
ވަގުތީ ގޮތުން ކައުންސިލް ހިންގެވުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިންނާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅި މި
ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

މާރަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާބެހޭ ގޮތުން މާރަންދޫ ކައުންސިލުން
ފޮނުއްވާފައިވާ

 17 ( 235/225/2011/144މެއި

 )2011ގެ މެސެޖަށް ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ގޮތެއް

ނިންމެވުން.
މާރަންދޫ ކައުންސިލުން އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެވެން ނެތްކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ފަންނީ
އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރޭވުމަށް މިކައުންސިލުން ފަންނީ
އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ހއ .އަތޮޅުގައި ތިއްބެވި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚިދްމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަން ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުން.

މުސާރައިގެ އުސޫލުން އަގެއް ނެތި މުޖުތަމަޢުއަށް ޚިދްމަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން
ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަނދާނީ ލިޔުމެއް

ދެއްވުމަށް ހުށަހަޅާ މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ހއ .އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޯތިތަކާ އިންވެގެން ހުންނަ ހުސްބިންތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

ހއ .އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ހުރި ހުސްބިންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް
ހުށަހަޅާ މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ކަރުދާސް މަދު ކައުންސިލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމާބެހޭ ގޮތުން
ގޮތެއް ނިންމުން.

ކަރުދާސް މަދު ކައުންސިލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ޑެސްކްޓޮޕް
ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުމާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ކޮންމެ މޭޒަކަށް

 1ކޮމްޕިއުޓަރާއި ،ރިޔާސަތުގެ

މޭޒުކޮޅަށް  1ކޮމްޕިއުޓަރ ގަނެ އެތަކެތި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ

އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

ތުރާކުނު މަދަރްސާގެ

 2010ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ

އިދާރާއިން އިނާމު ހުށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

އަތޮޅު ސްކޫލުތަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިނާމު ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުސޫލެއް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް ސާރވިސް ކޮމިޓީއަށް
ފޮނުއްވުމަށް ހުށަހަޅާ

މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ .އަދި ފާސް ކުރަށްވާފައިވާ

ގޮތަށް މި އިނާމު ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ވަށަފަރު ގެތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން
ދެއްވާފައިވާ އެހީގެ ފައިސާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ވަށަފަރު ގެތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް
ސެންޓަރުން ދެއްވާފައިވާ އެހީގެ ފައިސާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން އެފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  47ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ހިންގާނެ ކަންތައްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމް ހަމަޖެއްސުން.
މިނިވަން ދުވަހާގުޅިގެން ހިންގާނެ ކަންތައްތަކުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަނޑައެޅުމަށް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު
ރައީސް އިސްނަންގަވައިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި

 11ޖުލައި

 2011ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ކައުންސިލްގެ
ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައި ވެއެވެ.

 4ލައުޑް ސްޕީކަރ ހޯރަފުށީ ދެ މިސްކިތަށް ދިނުން:
މި މައްސަލާގައި ގިނަ މެމްބަރުންގެ ނިންމުންހުރީ ،މިސްކިތްތަކަކީ މިހާރު ރަށުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުން
ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ތަންތަން ކަމަށްވެފައި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓަށް މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ހޯދުމަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވާތީ މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާތަކެތި ހޯދަންވާނީ ރަށުކައުންސިލުން ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް
މިހާރުން މިހާރަށް ލައުޑްސްޕީކަރ ބޭނުންވެފައިވާތީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ރަށު ކައުންސިލުން ލައުޑްސްޕީކަރ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ހޯއްދެވުމަށްފަހު އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮންމެ މިސްކިތަކަށް

 2ލައުޑްސްޕީކަރ ދެއްވާގޮތަށް

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގާ ސަރޓިފިކޭޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  4ވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިކުރާނެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރަކާއި ،ފުރުޞަތުދޭނެ ރަށު ކައުންސިލެއް
ކަނޑައެޅުން.
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގާ ސަރޓިފިކޭޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  4ވަނަ ބުރުގައި ރަށުކައުންސިލުން ފޮނުވާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސެވުމަށް މިހާރު ފުރުޞަތު
ނުދެވިވާ ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލައި ،ގުރުއަތުން ހޮވޭ ރަށުކައުންސިލަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ
މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ .އަދި

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަނަންސް އެންޑް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހިންގާ ސަރޓިފިކޭޓް އިން މެނޭޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 4ވަނަ ބުރުގައި އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ބޭފުޅަކީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން ކަމުގައި
ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަހެޅި މިހުށަހެޅުއްވުންވެސް
ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިނުވާ

ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

އަދި މިކޯހުގައި

 10ރަށުގެ މެދުގައި ނެގުނު ގުރުއަތުން ،ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ

ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނީ ތުރާކުނު ކައުންސިލެވެ.
ބަޖެޓް ކޯޑް ބަދަލުކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން.
ބަޖެޓު ކޯޑް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އުނިއިތުރު ތަކާ އެއްގޮތަށް އުނިއިތުރުގެނެސް
ކޯޑް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.
ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ވަށަފަރުގެ ގެތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިވާ
ފައިސާއާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ސަރުކާރުން ފޮނުވާފައިވާ ފައިސާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް
އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ބަހައިދިނުމަށް ވަށަފަރު ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ހުށަހެޅި

 30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވިއެވެ.

32

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތް ،އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިއްބެވި ،ފަންނީ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ .މި ނިންމުމަށް ޢަމަލު

ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ،އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ
ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ ،މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.
ޖަމްޢިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ،އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ނިންމާފައިވާ ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ ،އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓުން
 5000.00ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއަކާއިއެކު ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ޕެޓްރޯލް އަޅާގޮތަށް ހއ .ހދ .ގައި ކުރަންޖެހޭ
ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ .އަދި

މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރައްވަން

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ ދެބޭފުޅުންނެވެ .އަދި ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށްވެސް ދެބޭފުޅުން ވޯޓު
ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ،މިހުށަހެޅުއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓު ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރިޔާސަތުން
މިހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރަންވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވުމާ ގުޅިގެން

 03ވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން

މިހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވިއެވެ.

އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑް  2011އާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް
ހާމަކުރައްވާފައިވާތީ ،އިމަޖެންސީ ރިލީފް ފަންޑު އުފެއްދުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
ގޮތެއްގެ މަތިން ވޯޓު ދެއްވުމަށް

ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވައި މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކަމަށް މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ .މި
ފަންޑު އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ތިބޭނެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސެވުން.
އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ތިބޭނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ
ދެލިކޮޕީއަށް ،ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ،ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާއެކު ،މިހާރު
މި މިއޮތް ދެލިކޮޕީއަކީ އަތޮޅުގޭގައި ކައުންސިލަރުން ތިބޭނެ އުސޫލު ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާ،

މި

ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްކުރައްވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

އިދާރީ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރުން ،ސެކްޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަށް މިދަންނަވާ ގޮތަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލް މެންބަރުން ހަމަޖެއްސެވުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.
ޕޮލިސީ ،ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން
 - 1ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު
 - 2ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ނާއިބު ރައީސް)
 - 3ކައުންސިލަރ އާދަމް ތަހްޒީމް

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 - 1ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ރިޝްވާނު
 - 2ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
 - 1ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް
 - 2ކައުންސިލަރ ޔޫސުފް ސިރާޖް (ރައީސް)
އެޑްމިން ،އެޗްއާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
 - 1ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލްޙަންނާނު އަޙްމަދުފުޅު
 - 2ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 - 3ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ރަޝީދު

"ބެސްޓް ސްޓާފް އޮފް ދަ މަންތު" އަދި ބެސްޓް ސްޓާފް އޮފް ދަ އިޔަރ" ހޮވުން

ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ "ބެސްޓް ސްޓާފް އޮފް ދަ މަންތު" ތިން މަހުން އެއްމަހު ،އަދި
"ބެސްޓް ސްޓާފް އޮފް ދަ އިޔަރ" ނޮވެމްބަރ މަހުގެ

 1ން ފެށިގެން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއި ،އަދި

މިގޮތުން ހޮވޭ ބޭފުޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު ރެކޯޑް ފައިލްގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހަޅާ

މި ހުށަހެޅުއްވުން ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ހއ .އަތޮޅު ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރާނެ ސައިޒް ކަނޑައެޅުން.

ހއ .އަތޮޅު ރަށްރަށުން ގޯތި ދޫކުރާނެ ސައިޒެއް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ
ޤައުމީ އިދާރާއާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ

މި ހުށަހެޅުއްވުން މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގަކުޑަކަމާއެކު އެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އަތޮޅުގެއިން ޖާގައެއް
ހަމަޖެއްސެވުމަށް މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމީ އިދާރާއިން އަންގާފައިވާތީ ،އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ސަރުކާރުގެ ފައިސާއާއި ،މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ދިއްދޫ ރަށުކައުންސިލް ހިންގުމަށް އިތުރު ޢިމާރާތެއްގެ ތަނަވަސްކަން ލިބެންދެން އަތޮޅުގޭގެ
ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ދެކުނު ފަރާތާ އިންވެގެން ހަދާފައިވާ ދެ ކޮޓަރީގެ ޢިމާރާތް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ދޫކުރުމަށް
ހުށަހަޅާ މި ހުށަހެޅުއްވުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް އެދެމުންދާތީ ،ސައުންޑް ސިސްޓަމާމެދު ގޮތެއް
ނިންމުން.

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފާހަގަކުރާ ޤައުމީ
މުނާސަބަތުތަކަށާއި ،ރަށު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކަށް ރަށު ކައުންސިލް ޒިންމާވާގޮތަށް
ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ސައުންޑް ސިސްޓަމް ދޫކުރުމާއި ،އަދި އަތޮޅުގެ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް
ދޭންވާނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން ،ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ކުއްޔަށެވެ .އަދި

މި ހުށަހެޅުއްވުން މި

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ފާސްވިއެވެ.
ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓި ،މެންބަރުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭ މާހައުލެއް ހޯދުމާމެދު
މަޝްވަރާކުރުން
 21ނޮވެމްބަރ

 2011ވަނަ ދުވަހު ހއ .ދިއްދޫގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތަކާ ގުޅިގެން

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމް ވަންދެންނާއި ،އަތޮޅު
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 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ދިއްދޫގައި ތިބުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހެންދެން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލެއް ނިސްބަތްވާ
ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި ބާއްވަންޖެހޭ ޢާއްމު
ބައްދަލުވުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ދުވަހަކާއި ،ތަނެއް
ކަނޑައެޅުވުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން

ފާސްވިއެވެ.
ހއ .ދިއްދޫގައި ހުރި ހއ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެއް ކަމަށްވާ އުތުރުހިޔާއޭ ކިއުނު ޢިމާރާތް
ހއ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓުން މަރާމާތުކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
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ޢާއްމު ބައްލަލުވުމުން ނިންމާފައިވާތީ އާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށް ދިއްދޫގައި ތިއްބެވުމަށް
ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އަމިއްލަ މީހެއްގެ ގޭގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން
ތިއްބެވުމަކީ އެންމެ މަސްލަހަތު ރަނގަޅު ގޮތްކަމުގައި ނުވާނެތީއާއި ،ލިވިން އެލަވަންސަކީ އަތޮޅު
ކައުންސިލަރުން ރަށުން ބޭރުގައި ތިއްބަވާއިރު ހަމައެކަނި ތަންތަން ކުށްޔަށް ހިފުމަށް ލިބިލައްވާ އެލަވަންސެއް
ކަމުގައި ނުފެންނާތީ ،ކުރިން މިދެންނެވި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތުގައި އެކަށީގެންވާ ކުއްޔެއް ދައްކައިގެން
އެލިބޭ ފައިސާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް ކަމަށްވާނެތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ތިއްބަވާނެ ތަނަކީ
އެޢިމާރާތް ކަމަށް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން ވެސް އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

ހއ .އަތޮޅުގެ ،ހއ .އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލުން.
ހއ .އަތޮޅުގެއަކީ އަބަދުވެސް އެއިރަކަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ
މަސައްކަތުންނާއި ،ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަތޮޅުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި އެއިރެއްގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނާއި،
އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން ތަފާތު ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ހއ .އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު އެބޭފުޅުން
ތިއްބެވުމަށް ސަރުކާރުން އެންމެހާ ޚަރަދުތަކެއް ބަލަހައްޓަމުން ގޮސްފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
މިވަގުތު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހުރިގޮތުން މިޢިމާރާތަކީ އެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މިހާރު މި ކައުންސިލުން ނުދެކެމެވެ .ހއ .އަތޮޅު ގެއަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނެ
ތަނެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވާ ވިދާޅުވުން ހަޤީޤަތަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

 2011ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކޮލަމްބޯއަށް ދަތުރެއްކޮށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުގައި ހއ.
އަތޮޅުގައި ކޮލެޖެއް އުފެއްދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެބޭފުޅުންވެސް ފާޅުކޮށްފައިވާތީއާއި ،ހއ .އަތޮޅުގެއަކީ ހއ.
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޝަރަފެއް ކަމުގައި މިކައުންސިލުން ދެކޭހިނދު މި ޢިމާރާތާއި ،ޢިމާރާތުގައިވާ އެންމެހާ
ތަކެތި މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ ޢިމާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި މި ޢިމާރާތް ހއ.
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ .އަދި

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވިއެވެ.
ހއ .މޮޅަދޫ އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރިތަނުން އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާ މަޝްވަރާކުރުން.
މޮޅަދޫ އިންޖީނުގެ މިހާރު ހުރި ތަނަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ،
ވީއެއްމެ އަވަހަކަށް އެތަން ސާފުކޮށް ޕްރީސްކޫލު ހިންގުމަށް ޓަކައި އެޢިމާރާތް މޮޅަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ވީހާ
އަވަހަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ޔުޓިލިޓީޒްގައި ދެންނެވުމަށް ހުށަހެޅި

މި ހުށަހެޅުއްވުން މި ބައްދަލުވުމުގައި

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް މާރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހަމަޖެއްސުން.
ހއ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދިނުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވާ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅުއްވައި ހޮއްވެވެވުމަށް މި
ހުށަހެޅުއްވުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތަކަންދޫ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަޖެޓުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެއް
ދެއްވުން.

ތަކަންދޫ ޕްރީސްކޫލަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން
ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ

29100.00

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި

ހުށަހެޅުއްވުން ފާސްވިއެވެ.

 2011ވަނައަހަރުގެ

ޖީ.ސީ .އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގޭގެ ޓްރެއިނިން ރޫމް ދޫކުރުން:

 2011ވަނައަހަރުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 8އޮކްޓޯބަރ  2011އިން  18ނޮވެމްބަރ

 2011އަށް އަތޮޅުގޭގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމް ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރިއެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މާލީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

އިދާރީ އޯޑިޓް
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

 2011ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުމަށް ގަސްތުކުރާ ކަންކަމުގައި

މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކައުންސިލްގެ  10މެންބަރުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ .މި ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުގައި
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުން ސެކްޝަންތަކަށް ބަހާ
މަސައްކަތްތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ވިލަރެސް ކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި އެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުން އެ މެންބަރެއް ޙަވާލުވެލައްވާފައިވާ ސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވި ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނ ޫަ1ނާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އަޙްމަދު ރިޝްވާން
ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
( އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

މުޙައްމަދު ނަޞީރު
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު
(ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ )
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 2011ވަނަ

 2011ގެ

 2011ގެ

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފަހު  6މަހުގެ

ފުރަތަމަ 6

 2011ގައި

ޚަރަދު

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

7502370.57

3368738.68

4133631.89

5849498.00

12750.00

12750.00

0.00

68648.00

7515120.57

3381488.68

4133631.89

5918146.00

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި

559561.20

2749308.77

2760252.43

3950321.00

281707.29

138502.42

143204.87

177101.00

30460.00

12535.00

120000.00

219318.90

277000.00
1100030.00

213

ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

42995.00

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

290848.84

71529.94

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1119824.23

355485.19

764339.04

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

0.00

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

37515.36

23452.36

14063.00

225046.00

228

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި ސަބްސިޑީޒް

219918.65

0.00

219918.65

0.00

7502370.57

336873.68

4133631.89

5849498.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
ކުރާ ޚަރަދު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

12750.00

12750.00

0.00

68648.00

12750.00

12750.00

0.00

68648.00

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

4111566.71

2023210.46

2088356.25

2531300.00

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1397994.49

726098.31

671896.18

1419021.00

5509561.20

2749308.77

2760252.43

3950321.00
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2011ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ނިންމުން
މި ރިޕޯރޓަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ  2011ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ .މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި  2011ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން
ހިންގާފައިވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފްސީލް ވެސް
ހިމަނާފައިވާނެ އެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ
އެކުގައެވެ .ވުމާ އެކު ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ
އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބެމުންދިޔަކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް މި އިދާރާއަށް
ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް އެދެމުން ރިޕޯރޓް ނިންމާލަމެވެ.

_______________
 15ފެބްރުއަރީ 2012

43

