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 ތަޢާރަފު 

ގެ މަސައްކަތްތަްއ އިދާރާ ންސިލްމަތީ އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުތިލަދުންވަނަ އަހަރު  2016މިރިޕޯޓަކީ 

 ލޫމާތު ިހމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.ދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުހިނގައި

. ދާއިރާއެކެވެ އިދާރީ އުތުރުބުރިއަކީ ތިލަދުންމަތީ ނުވަތަ އަތޮޅު.ހއ ގޮތުން ބަޔާންވެފައިވާ  ގައިމި ރިޕޯޓް

 މިކަމުގެ  ބާބުގައި އަށްވަނަ އަސާސީގެ ޤާޫނނު ބުނެ އުޞޫލުްނކަމަށް ލާމަރުކަޒީ ހިންގަންވާނީ އިދާރީދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާނޫނުގައި  ހިންގަންވާނީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ ބުނާގޮުތން މިއަސާސްަތއް އަދި. ކޮށްފައެވެ ބަޔާން އަސާސްތައްވަނީ ދުސްތޫރީ

ނޑައަޅާފައިވާ  . ކައުންސިލްތަކުންެނވެ އިންތިޚާބުކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން ކަ

 ލީހުން މަޖި ރައްޔިތުންގެ ހިންގުމަށްޓަކައި އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ އްދާއިރާތަ  އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޤާޫނނު  ހިންގުމާބެހޭ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  7/2010 ނަންބަރު ޤާނޫނު އެކަށައެޅުއްވި

 .ގައެވެ 2010 މެއި 17 ކުރައްވާފައިވަނީ ތަޞްދީޤް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

   ަނންބަރު  ޤާނޫނު ހިންގުމާެބހޭ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،މިކައުންސިލަކީ

 ހިމެނޭ  ކައުންސިލުގައި ބުނާގޮުތން ޤާނޫނު . ަކއުންސިލެކެވެ ުއފެދިފައިވާ ދަށުން  )2010 މެއ17ި  (  7/2010

 ދާއިރާއިންކުރެ 5 އިންތިޚާބީ ބަހާލެވިފައިވާ ރަށް 14 ދިރިއުޅޭ  މީހުން އަތޮޅުގެ އެއީ. އެވެ 10 ޢަދަދަކީ މެންބަރުންގެ

 ކައުންސިލަށް  އިންތިޚާބުން ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ ބޭއްވުނު ގައި 2014ޖެނުއަރީ  18. މެންބަރުންނެވެ 2 ދާއިރާއަކުން

   .އެވެގަ 2014 ފެބްރުއަރީ 26 ޙަވާލުވެފައިވަނީ މަޤާމާއި މަތިން ހަމަތަކުގެ ާޤނޫނީ މެންބަރުން އިންތިޚާބުވި

  އިގިރޭސިބަހުންނަމަ. އެވެ" އިދާރާ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ" ނަމަކީ މިއިދާރާގެ

The Secretariat of the North Thiladunmathi Atoll Council ެމިނަމުގައި. އެވ 

 ހިންގުމާެބހޭ  އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފައްދަވާފައިވަނީ މިއިދާރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ހުންނަންާވނީ ވެފައިވަނީ ޤާއިމު މިއިދާރާ އަދި. ގައެވެ 2011 ފެބްރުއަރީ 22 ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 127 ޤާނޫނުގެ

 ގައި  2011 ފެބްރުއަރީ 26 ،ތަނުގައިކަމަށް ބުނެފައިވާ ގައި  )ތ( މާއްދާގެ ވަނަ 155 މާއްދާއާއި ވަނަ  128 މިޤާނޫނުގެ

ނޑައެޅުނު ޤަރާރަކުން ޖަލްސާގައި ފުރަތަމަފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ހއ  މިއިދާރާ  ފެށިގެން ހިސާބުން ކަ
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 ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ހިްނގުމުގެ އިދާރާ ގޮުތން ޤާނޫނުބުނާ. ޢިމާރާތުގައެވެ ހިންގި ައތޮޅުއޮފީސް ދިއްދޫގައިހުރި ،ހިންގަމުންދަނީ

 .ނައިބުރައީސްއެވެ ޙާލަތުގައި ނެތް ރައީސް . އެވެ ރައީސް ކައުންސިލްގެ އިސްފަރާތަކީ

 

 ތަޞައްވުރު  ގެ ކައުންސިލް 

 
ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ  ،މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ، ަތހުޒީބީ މުޖުތަމަޢެއް ދިރިއުޅޭ ،ހއ. އަތޮޅަކީ
 އަތޮޅަކަށްވުން.

 

 މިޝަން  ގެ ކައުންސިލް 

 ރަނގަޅުސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުަމތްތައް ބިނާުކރުމަށްޓަކައި އް ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެ

ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާްމ  އިފެންވަރެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޯފރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ

 ކުރެވޭނެ ަފދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަލުވިކަމާއެކުއް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން އަޮތޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ

 މަސައްކަތް ކުރުން.
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  ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން އަތޮޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

މަުދ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާިއ ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްهللا އާލަމްތަކުގެ ވެރި       

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިދުޢާގައި އިތުރު هللا ޞައްލަهللا ރަސޫލު

 ޝާމިލް ކުރަމެވެ. މިތުރު ސަހާބީންއެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި 

ސިލްތަްށ ގެ ދަށުން އުފެދުނު ކައުން 7/2010އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 

ަވަނ ދައުރެއް ނިމުމާއި ހަމައަށް ިމވަނީ މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ. މި ދެންނެވި ޤާޫނނުގެ ދަުށްނ  2ހިނގަންފެިށތާ ފުރިހަމަ 

އުފެދުނު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންވެސް ފުރިހަމަ ދެ ދައުރެއް ނިމިގެން ދާއިރު، ރައްޔިތުންނައި ވީހާވެސް ގާތުްނ 

ޚިދުމަތްތަށް ތަޢާަރްފ  ަމސައްކަތްތަކެއް މިވަނީކުރެވިފައެވެ. މި ޚިދުމަތްތަށް ިދނުމަށާއި އައުޚިދުމަތްތަށް ދިނުމަްށ ގިނަ 

 ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.  2016ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާއިތުވި 

ޒީ ނިޒާމުގެ ރޫހު ކަމުގައި ވިނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ ރައްޔިތުންނައި ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ލާމަރުކަ

ދަށުން ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިާވ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް 

. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަަމ މިވަނީ މާޔޫސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ ނުލިބި، ކަުއންސިލް މެމްބަރުންަނއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން

ގޮތުގައި ހިނގަްނފަށާނީ ފުޅާ އިޚްތިސާސެއްގެ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލް ތަކަށް ިލބިގެންކަްނ މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަަގ 

 ކޮށްލަމެވެ. 

އިދާީރ  ކައުންސިލްތަށް އުފެދި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގައި ބުނާ އެއްމެހާ ިޚދުމަތްތަށް ރައްޔިތުންަނށް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް

ނޑެއް އެކުލަވާލެވި ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ  އޮނިގަ

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
ރައީސް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   
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ނޑުން ލިބިދީފާއިވީނަމަެވސް، މި ދެންނެވި ފަންނީ މުަވއްޒަފުން ހޯދުމަށް ތަފާތު އުނަދގޫތަކައި ކައުންސިލްތަކުްނ  އޮނިގަ

ންނީ މީުހން ނުލިބި، ޤާނޫުނން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ފަސޭހަތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ ކުރިމަތިލާންޖެހި، ފަ

ނޑައި އެއްގޮތަށް  ކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުން އަްނނަ މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ މަުޑޖެހުމެއް އައިސްފައެވެ. އިދާރީ އޮނިގަ

ރިއަށް އޮތް ދައުރުތަކުގައިވެސް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިނގުމަކަްށ ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ މުވައްޒަފުން ލިބިގެން ނޫީނ، ކު

 އެދެވޭ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. 

ފާހަގަކޮށްލެވުނު  ތަފާުތ ގޮންޖެުހން ތަކާއި އެކުވެސް، މި ކައުްނސިލްގެ ހިކުމަތްތެރި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ނާިއ، 

ންިސލްގެ މާލިއްޔަތު ތަންދިން އެްއމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ގިަނ މުރާލި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރުން، އަދި މި ކައު

ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދުމަށް ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުވެސް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް އާމްދަނީ 

 އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެވިފާވާނެއެވެ. 

ފަހި ހިާޔ ، ފަހި ދުވެލި )ލޯންޗް ދަތުުރ( ،ސްޓް ފަންޑްގެ ދަުށްނ، ފަހި އަރަނި )ލޯން ސްކީމް(ފަހި ޓްރަ

)އިމާރާތްތަކުގެ ކުއްޔާ ކޮޓަރި ކުލި( ފަހި ފަރުވާ )ހއ. އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ( އަދި ފަހި ޢިލްމު )ތަފާތު ކޯސްތަށް ހިންގުން( 

  ރާމްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް މިވަނީ ފެށިފައެެވ. ގެ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުން ަނފާ ލިބެނިވި ޕްރޮގް

އޮފީސް ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން ދޫކުރާ ލޯން ސްކީމް )ފަހި އަރަނި 

ވިޔަފާރީގެ ދަތުރު ތަކުެގ ، އިވެރިވެފައެވެ. ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުންމުވައްޒަފަކު ވަނީ ބަ 13 ޕްރޮގްރާމްގައި މިހާތަނަށް

ފަހި ހިޔާ ނުވަތަ އިމާރާތް ތަކުގެ ކުއްޔާ އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދޫކޮށްގެން ރަނގަޅު ދަތުރުވަނީ ލިބިަފއެވެ.  118ގޮތުގައި 

 އާމްދަނީއެއްވަނީ ލިބެން ަފށާފައެެވ. 

ތުންގެ ކުރިއެރުމަށައި ދަރިވަރުންހޯާދ މި ދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމް ތަކުން ލިބޭ މަދު އާމްދަީނން އަޮތޅުގެ ރައްޔި

 ވަނަ އަހަރުވެސް ބޮޑު ހޭދައެއް މިކައުންސިލުންވާނީ ކޮށްފައެވެ.  2016ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް 

ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަްށ 

ރުސާތަކުން ބެސްޓް އޯލް ރައުންޑަށް ހޮވިފައިާވ ސްކޫލް މަދަމި އަތޮޅުގެ ވަނައަހަރު،  2016ން ގޮތު  މިވަނީ ފެށިފައެވެ. 

  ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. ރުފިޔާ (ފަނަރަހާސް އެއްސަތޭކަ ) 15100.00ޖުމްލަ ދަރިވަރުންނަށް 

އަތޮޅުގައި ތިބެގެްނ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެިހ ޕާސްޕޯރޓް ހެއްދޭނެ މަުގ ތަނަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ިމ 

ލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި މިެގންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ޚިދުމަްތ ރައްޔިތުންނައި ހަމަ ައްށ ކައުންސި

ނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒެވެ.  ގެނެސް ދިނުމަކީ   އަޅުގަ
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ތް މި އަހަރުވެސް ޅު ޤުރުއާން މުބާރާދީނީ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން، އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވަމުންއަންނަ އަތޮ

ރުފިާޔ( ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިންސަތޭކަ ) 61303.53ވަނީ ބޭއްވި ފައެވެ. މި ުމާބރާތަށް ޖުމްލަ 

   ކައުންސިލުން ވަނީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. 

ޑް މިއަހަރުވެްސ ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ ތިލަ ުއތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގ އެވޯ ވަނައަހަރުން 2015

 ކެއްދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތަތަފާތު ދާއިރާތަކުން ހއ.އަތޮޅަށް ިދގުމުއްދަތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަމި އެވޯޑަކީ  ބޭއްވިފާވެއެވެ.

 ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން  ތަކެއްމަތްފަރާތްތަކާއި، މިޫނންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ާފހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދް ކޮށްދީފައިވާ

 ޅުގެއަތޮހއ. ވަނަ އަހަރު ހއ.އަތޮޅަށް ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 2015ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 

 އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއެއް ފާހަގަކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ނޑު  ފައިވަނީއެވޯޑް ދީމި  ،އެގޮތުން ކެވެ.އެވޯޑެ ސިއްހަމަޖެ  . ދާއިރާއިންނެވެ 6ތިރީގައިވާ މައިގަ

 ވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ރަފުޝަ 4.1

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑު 4.2

 ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑު 4.3

 އެވޯޑު  މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަްށ ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ 4.4

 ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑު  4.5

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑު 4.6

އަދި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ދެވިފައިވެއެވެ.  އެވޯޑްފަރާތަކަށް  42ސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ މިރަ

އްޔާތަށް، ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މި ރަސްމިދެވިފައިވެއެވެ. ޓްފިކެޓާއި ފިލާ ފަރާތްތަކަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސެ

   ( ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ.ރުފިޔާ ވިހިލާރި  އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭވީސްރ )194,523.20

 

ނޑުމެންގެ އަބަދުވެސް އުއްމީދަކީ ތަފާތު ގިނަ ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރު  އަޅުގަ

ވެ. ފެށިެގން މިދާ ައހަރަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރަްށވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި ކައުންސިލުން ކުރެވޭނެ ކޮށްދިނުމެ

އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު، މި ކައުންސިލަށް އެކި 

ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތި އެހީެތރިކަމާއެކު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި އަތޮޅުގެ  ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވަމުން އަްނނަ

 ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަެކއް ތަޢާރަފް ކުރެވޭނެ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެން ދާނެކަމުގެ ފުރިަހމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތެވެ. 
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ނޑުގެ އަބަދުވެސް ދުޢާ ނޑުމެން އެން އަޅުގަ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާާލ هللا މެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަކީ އަޅުގަ

އުފެދިގެން އަންނާނެ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަކީ މި ކައުންސިލްގެ ބަރަކާތް ލެއްވުމެވެ. 

ނޑުމެންގެ . ކުރިއެރުމާއި ލާބައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫހު ހުރި ކައުންސިލް މެމްބަރުންކަމުގައި ލައްވުމެވެ އަޅުގަ

ކައުންސިލަށް އަބަދުވެސް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެފަދަ ޚިދުމަތްތަކެްއ 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެަމގު ތަނަވަސް ވެގެން ދިއުމުވެ. އާމީން.

 

 

 

 ޙައްމަދު ރަޝީދު މު                                           

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް                                             
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

ލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާީދެގ ތި

 14ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ  42ައށް އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި ރުވަނަހަތަނިސްބަތުން 

މިއަތޮޅުގެ  އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު އެްއ ރިޒޯޓް ވަނީ މަރާމާތަްށ ަބްނދު ކުރެވިފައެވެ. ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. 02ރަށާއި 

ފިރިހެނުންނެވެ. މިއަތޮޅުގެ  11239އަންހެނުންނާ  10784. އެއީ ( އެވެ ތޭވީސްހާސް ވީސް ބާ)  22023އާބާދީއަކީ 

ނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުން އާ ވަޑާން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، މްދަނީ ހޯދުމަްށ ުކރަމުންދާ މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ، މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ ރިސޯޓްތަުކގައި ވަޒީފާ އަދާކު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ، ރުމާއިކު ރުމާ، ދަ

 ހިމެނެއެވެ. އަދާކުރުންސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ

މިއަތޮޅު  ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ 1967މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ 

ގައެވެ.  2004މެއި  29 އްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞި

ނޑު އަންހެުންނ އެ މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންތިބެއެވެ.  ތަނުން މާބަ

އާންމު ބަިލތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތަްއކުރެވެއެވެ. އަދި 

ންނާއި، ޑޮކްޓަރަ 2 ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާއި އަދި  ޑޮކްޓަރުންނާއި، 2ގެ ޚާއްސަ އަންހެނުން

ގެ ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭ އެހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެ  އެތެރެހަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު 

ނޑު މީހުން ސްކޭން ކުރުމު   ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ.ގެ އަދި މާބަ

 28މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  31 ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ 14މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 މިސްކިތްހުރެއެވެ.

 ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ެފށިެގން 3833 

ސްކޫލްހުރެއެވެ.  4މަތީ ާޘނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިގެން ސްކޫލަކާއި 10ތަުޢލީމްދޭ  ފެންވަރަށް ޘާނަވީ

 ޕްރީސްކޫލުހުރެވެ.  14އަދި 
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އަިދ ގޯިތ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 7538 ރަށުން މިހާތަަނށް 14މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ 

ގަިއ މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި އުޅޭ ރަށްރަށު ށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. ބިން މިހާތަނަ 78ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް 

 ލިބެއެވެ.ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް  ތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާ

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ 

މަކީ ތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ ، އެއްބައިވަންތަކަމާ ، ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަ

 އިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބަ

ލެޓިޓިއުޑް ގައެވެ.   6,48 Nޑިގްރީ ލޮންޖިޓިޓިއުޑް   N  '7307އޮންނަނީ  މިއަތޮޅު

މެ އުތުރު ގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާ މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ންއްޖޭގެ އެމިއަތޮޅަކީ ރާ

 ބިންބޮޑެތި ރަްށތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

 ހުރި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން

ނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަށްުފޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އަތޮޅެކެވެ. މި ގޮތުން އުތީމު ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ ގަ

ރާއްެޖ  އިތުރުން ކެލާ، ިއހަވަންދޫ، ބާަރށުގައި ހުންަނ އާޘާރީ މިސްކިްތ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަުށން 

ނޑުމަތީގައި  އި މުޙައްމަދު ޢަޒުމުގަ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި  އުޅުއްވުމަށް  ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ، ރެއާއި ދުވާލު ކަ

 ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ާބރަށުގައެވެ. 

އިތުރުކުރެވޭނެ  މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން

އެގޮތުްނ  ދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަތޮެޅކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި ބިމުެގ ތަނަވަސްކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުަރށްތަކެއް ވާތީއެވެ.ފަ

  އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ:

 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2

 3 ބިބީަރށް() ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  - 
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 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 ފިނޮޅު އުމަރަތް 1.5

 8 އަލިދޫ 13.84

 9 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ( ކަޅިދުއްފަރު)  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  10 ފަސްގަ

 11 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 12 ވަގާރު 18.7

 13 މަނަފަރު 9.3

 14 މާފަހި 105.9

 15  މާފިނޮޅު 11.8

 16 ފިނޮޅު (މެދަ)  މެދަފުށި 5

 17 މަތީރަށް 6.8

 18 މުލިދޫ 66.34

 19 މަޑުލު 16.8

 20 ދޮނަކުޅި 28.04

 21 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 22 ގައްލަންދޫ  10

 23 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 24 ގާފުށި  1

 25 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  26 ކަ

 27 ހަތިފުށި  - 
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 ފިހުރިސްތު 
   

 ރޞަފްޙާ ނަންބަ  ތަފްޞީލް 
 13 ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

 14 ފުރަތަމަ ބައި : ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާސާ 

 ާ14 ޙާޞިލު ކުރެވުނު ނަތީޖ 
 ީ14-37 ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 
  ާ38 މާލީ ޚުލާސ 

  ދެވަނަ ބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް 

  ޕްރޮގްރާމްތައް ތަރައްޤީގެ 

  ް40 އަސާސީ އަމާޒުތައ 

 ް40-41 ހެޔޮވެރިކަނ 

 ް41-43 އިޖްތިމާޢީ އިންސާފ 

  ީ43-46 އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤ 

  ް46 އެހެނިހެން ދާއިރާތައ 

  ް46 އޮފީސް ހިންގުނ 

  ތިންވަނަ ބައި: ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުން 

 ި47 މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީަލތުގެ ޚުލާސާ  ކައުންސިލްގައި ހުރ 

  ް47-48 ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީަލތުގެ ބޭުނން ހިުފނުގޮތ 

  ހަތަރުވަނަބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން 

  ް49 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  ުނޑ  50 ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ

 ް51 ގެ މެންބަރުން ކައުންސިލ 

 ު52-55 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތ 

  ް56-57 ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތ 

  ް58-59 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުނ 

  ކައުންސިލް ހިންގުން 

  ް59 ކައުންސިލް ހިންގާނެގޮތ 

 ްނޑުމުވައްޒަފުނ  61 ގެ ސުލޫކީ މިންގަ
  ް61 މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކުރެވޭގޮތ 
  ީ61-63 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރ 

  ް64-75 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައ 
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  އޯޑިޓް 

  ް76 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓ 

 ް76 މާލީ އޯޑިޓ 

  ް76 އިދާރީ އޯޑިޓ 

 ް76 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓ 

 76 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދިނުން 

 76-78 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްަތއް

  ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

  ް79 ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

 ު80-83 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

 84 ނިންމުން 
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 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ) ހއ. އަތޮޅު ( އުފެިދފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫިރއްޔާގެ ޤާނޫނު 

ޝަރުޠުހަމަާވ  އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 21ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، ެއހެން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިހންގުމަށްޓަކައި ކޮންެމ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް އަތޮުޅ 

ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެދަށުންނާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  4ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދާއިރާތައް

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ )ހ( ގެ ދަށުންނެވެ.   ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްަޓކައި އަތޮޅު ދާއިރާތައް ބެހިގެންވާގޮތް ކަ

ސަރަހައްދު ފެށިފައިވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހއ. ތުރާކުނުން  މި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިމެނޭ

ފެށިގެން ހއ. ބާރަށުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހއ. އަތޮޅުހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނިމިފައިވަނީ )ހއ. މާރަންދޫ ފަރުފިނޮޅުގެ ދެކުނުން 

ނޑުއޮޅިން އުތީމުގެ ދެކުނުން  ނޑުއޮޅިއަށް ދަމާލެވޭ ބޭސްލައިނުެގ  (ށުބާރަ) ރުށްފުށި ފެށިގެން ހއ. ދޮނަކުޅީ ދެކުނު ކަ ކަ

އުތުރުގައިވާ ސަރަޙައްދަށެވެ. ( މިދެންނެވި ސަރަޙައްދު ތެރޭަގއިހިމެނޭ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ފަޅުރަށްރަށާއި، ިމ 

 ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ފަޅާއި، ފަރުވެސް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެެވ.

 

.އަތޮޅު ނިމޭ ބޭސްލައިން ހއ  

. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓްހއ  



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016
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 ޚުލާޞާ  ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ : ފުރަތަމަ ބައި 

  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަން ފެިށފައިވަނީ، އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ        

ކުރާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ެއ ދާއިރާއެއް ހިންގުމަށް އިންިތޚާބު  ނެވެ.ގޮތުގެމަތިންއުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫުނގައިވާ 

ފެބްރުއަރީ  26އެ ގޮތުން މިހާރު މި ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ  ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. 2011ފެބްރުއަރީ  26، އުފެދުނީ

ފެބްރުއަީރ  26އަދި މި ކައުންސިލަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންެނވެ.  ގައި 2014

ގެ ތަރައްޤީއަށާއި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާދިޔަ މިހާތަނަށް  ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން 2011

 ޓަކައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ންގެ ލާބަ އާއި މަންފާއަްށ ތުރައްޔި

  ުތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 

އެހެންނަމަވެސް  އެޯވޑެއް/ސެޓްފިކެޓެއް/އިނާމެއް ލިބިަފއިނުވެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުންކައުންސިލް އުފެދުނުަފހުން       

އެގޮތުްނ ކައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ޓައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް

 ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާށްޓްރަކްޗަރގެ ޓީމެއް ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން މިނިސްޓްރީ 

ވަނަ ދުަވހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާށްޓްރަކްޗަރގެ ޓީމެއް ދިއްދޫއަށް  2016ފެބްރުއަރީ  3

އުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޓީމުގަިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ިމިނސްޓްރީ އޮފް ހަ

ޝަީރފް އެވެ. މި ބޭފުޅުން ިމ هللا ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި، ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ގައި މި އިދާރާގެ  10:30ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ 

ރެންސް ހޯލްގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިންގ ިމނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާީމ ކޮންފަ

ކާރިޘާގައި ފިއްލަދޫއަށް ލިުބނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު އަދިވެސް އެރަުށގެ ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފަިއ ނުވާތީ އެކަމުގެ ޝަކުާވ 

ރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށާއި، އަިދ ސަރުކާރުން މިހާރު ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ގެއްލުން ލިބުުނ ކުރަމުންގެންދާތީ އެކަން ސާފުކު

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ޚިދްމަތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ބަލައި، އެ ފައިލް ބަންދުކުރާ ހިސާބަށް ގޮސް އޮއްވައި، 

މުޢިއްޒުގެ ޚާއްޞަ އެންގެވުމެއްގެ މަތިން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން މިިނސްޓަރ ޑރ.މުޙައްމަދު 



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016
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 250ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވާީތ، ކުެރއްވި ދަތުރެއްކަން ފާހަގަކުރެއްިވއެވެ.   އަދި މި ަދތުރަކީ ދިްއދޫގައި ހިނގަމުންދާ 

ްސ ދިއްދޫ ކައުންސިާލ ރޯހައު 50ރޯހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ 

ޙަވާލުކުރެއްވުމަށާއި، އަދި އިތުރަށް އެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި، ފެނާ ކަރަންޓްގެ ޚިދްމަތް 

ދިނުމާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށެވެ. މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމު 

އްދޫއަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވީތީ މިނިސްޓަރ އަށާއި، ޓީމުގެ ބޭފުޅުންަނށް ުޝކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދި

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫނުކުރާތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާއި، އަދި ޚާއްޞަކޮްށ 

ފަރާތުން ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާކަމަެށވެ. އަދި ކައުންސިލް އުފެދުނުފަހުން ސުނާމީ ކާރިޘާގައި އިހަވަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ 

ފިއްލަދޫއަށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެްސ ފައިސާއެއް މިހާރު ލިބެންޖެޭހ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުލިބި ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވީ ފިއްލަދޫއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ކާރިޘާ ހިނގުމުން ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅު

ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތަްފޞީލް އެއިރުގެ ސަރުކާރުން އަންގަވައިގެން އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ވަފުދެއް ފިއްލަދޫއަްށ 

ން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ވަޑައިގެންނެވިކަމަށާއި، އަދި އެމަސައްކަތް ކުރައްވައި ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ރިޕޯރޓް ފޮނުވުމު

މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޓީމެއް ސިވިލް އިންޖިނިއަރަކު ހިމަނައިގެން ފިއްލަދޫއަށް ވަޑައިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުން އަލުްނ 

ސަރވޭކޮށް އަދި އެމަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަވަގުތު އެގެއަކުން ނެގޭ މަޢުލޫމާތު ނެގުމަށްފަހު ގޭެގ އެންމެ އިސްފަރާތް ނުވަަތ 

އެކަމުގެ ޒިންމާނެގޭ ފަރާތުގެ ސޮއި އެފޯމުގައި ކުރެއްވިނަމަ މައްސަލަތައް ދިމާނުވީސްކަމަށެވެ. ބޮޑަށް މައްސަލަ 

ދިމާވެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ދެއްވި ފައިސާގެ އެހީ ބަހަމުން ދިޔައިރު ބައެއް ގޭގޭއަށް ބޮޑެތި ޢަދަދު ލިބިފައި، އަނެއްބަިއ 

ކަމުގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ތިން ަފހަރުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފަިއާސ ގޭގެއަށްލިބޭ އަދަދު ކުޑަކަމުްނ އެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑައެޅިފައިވާ އަދަދުން ބައެއްކަމަށާިއ އެަފއިސާއަށް ކަ ޙަވާލުކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ޙަވާލުކުރަނީ ކަ

އެއްވެސް ފަސާއެއް ނަގުދު ކޭޝްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައި މަސައްކަތް ނިމުމުން ދެވަނަ ޕޭމަންޓް ދޫކުރާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އަދި 

 ފައިސާ ދޫކޮށްަފއިވަނީ ޗެކުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.، ނުވާނެ ކަމަށާއި

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ 
 

 ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ޓްރެއިނިންގ ގެ ފަރާތުން ިމ އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް  ޖުވެނައިލްއަށް  11އިން  07މި މަހުގެ 

ގައި ފެށުނެވެ. މި ޓްރެއިނިންގ ގެ މަޤްޞަދަކީ ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސް  9:00ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިނިންގ މިއަދުގެ 

ތިޔަރީގެ އަލީގައި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖްތަމަޢުއަށް ެގނައުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ދާއިާރތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 

މި ޓްރެއިނިންގ ގަިއ   މިައތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުެގ މެިޖސްޓްރޭޓުންނާއި، ައތޮޅުގައި  ވުމެވެ.ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރު

މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި، ހއ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިއްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންނާިއ، 
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ބޭފުޅުން ބައިވެރިެވ  31ޖުމްލަ  ޖުވެނައިލް ކޯޓުން، ލްތަކުންނާއިމި ކައުންސިލާއި، ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ސްކޫ

 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 4ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  އަދި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި 

 

 ދިއްދޫގެ ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

ސިލާ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ވަނަ ދުވަހު ހއ. އަތޮޅު ކައުން 2016ފެބްރުއަރީ  8

 މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ދިއްދޫގެ ފަޅުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއައެވެ. 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދްމަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ބައްދަލުވުން  

ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދްމަތްތަކާ ގުޭޅ  2016ބްރުއަރީ ފެ 10

މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އެމިނިސްޓްރީއާއި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި މިއިދާރާެގ 

ލައްވާަފއިވެއެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރއިްނ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ 09އިސްމުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތަކަށް ހއ. އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވިބަްއދަލުވުމެކެވެ.

 

 ބޭއްވުން  ޖުވެއިނަލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ޔުނިޓާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގި ''  ޖުވެއިނަލް ޖަސްޓިސް

ގައި ހއ.  08:30ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016ފެބްރުއަރީ  11ޖުވެއިނަލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިން '' ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ރޒްގެ ނައިުބ އަތޮޅުގެ މީޓިންރޫމްގައި އޮތެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަ ކީ މިނިސްޓަރ އޮްފ ހޯމް އެފެއަ

 އޮނަރަބްލް މޫސާ ފަތުހީއެވެ. 

 

 ދިއްދޫގައި މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ވަނަ ދުވަހު،  2016ފެބްރުއަރީ  13

ރޭގައި މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތުގައި މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ރަށުތެ

 ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 
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 ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް އިހަވަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން 

ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމުން  100ތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުވަނަ ދުވަހު  2016ފެބްރުއަރީ  14

ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ހއ. އިަހވަންދޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވަމުންދާތީ، މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ. 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް އިހަވަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

 

ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް  ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް 

 ކުރެއްވުން 

ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާިއ ވަނަ ދުވަހު  2016ފެބްރުއަރީ  17

ގެ ޓީމެއް ތިލަދުންަމީތ އެކޮމިޝަންގެ ޑެލިގޭޝަން އަދި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ބައްދަލުކޮށްލެއްވިއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުން އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަރުންާނ 

މިބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި އިލެްކޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ބެހެއްޓެވި ގާްތކަމާއި ދެއްވި މެހެމާން ދާރީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިއްދޫއަށް ކުރެއްވި އެފަރާތްތަކާމެދު 

މިޒިޔާރަތުން އެބޭފުޅުން އުއްމީދުކުރެއްވި ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކައުންސިލުން ތައްޔާރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ހއ. 

ކޮމިޝަނުން ރާވާ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން  އަތޮޅުކައުންސިލަކީ މުސްތަޤްބަލުގައި އިލެކްޝަންސް

 ހިންގޭނެ ތަނެއްކަމަށާއި ނަމޫނާަތނެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ފުށީގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކާގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އެކަހެރިކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ހޯރަ

ޑިމޮކްރަސީ ވީކް ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައިރުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލް ޝާމިލްކޮށްފައިވަނީ ވަރަށްވެސް 

ފަހުންކަމަށާއި ވަގުތުން ފެށިގެްނ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެވެން އޮތް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށް 

ޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ތަރައްޤީއެއްވެސް ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލްކޮށްދެއްވުން ކަން ބޭނުންވަނީ އަތޮ

 ފާހަގަކުރިއެވެ. 

ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްެގ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އެބޭފުޅާައްށ 

ކުރައްވާކަމަށާއި އައު އިލެކްޓްރޯނިކް އިލެކްޝަން ިސސްޓަމެއް ތަޢާރަފްކުރުމުެގ މިދަޢުވަތު ދެއްވިކަމަށްޓަކާ ުޝކުރުއަދާ

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލަކީ ކައުންސިލަރުން ދުވަހުެގ 

ކަމަށާއި އިސްފަރާތްތަކާއެކު ބައްދަލުކޮށްލަންވެސް ތަުނގައި ހުރި ހަމައެކަނިތަނަީކ  މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރާތަން
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ކޮންފަރެންސް ހޯލްކަމަށްވުމާއެުކ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސް ކަމާގުޅޭއިދާރާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ 

 ންނެވިއެވެ. މަޝްވަރާކޮށްގެން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެ

މިބައްދަލުވުމުގައި ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ 

ރައީސް އާއި ނާއިބުރައީސްގެ އިތުރުން ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންކޮމިޝަންގެ 

 ންސިލްގެ ރައީސް އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެެވ. އިސްފަރާތްތަކާއި އަތޮޅުކައު

މިބައްދަލުވުމަށް ފަހު ސައުތުކޮރެއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަްނ 

 އްވާފައިވެއެވެ. ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ސޮއިކުރައްވާ ފޮތުގައި ސޮއިކުރަ

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް 

 ކުރެއްވުން 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުީރ ށ. އަތޮޅު ނޫމަރާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާިއ ވަނަ ދުވަހު  2016ފެބްރުއަރީ  18

ްނ ތިލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ ދިއްޫދއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގައި ިމކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ލެއްވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލުން ކުރައްވަމުން އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިންގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާ

ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަްނޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑްމެމްބަރ 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ސިނާންއާިއ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރުއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދިއްދޫަކއުންސިލްގެ ރައީސް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން 

ރަލް އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު ިބޝާްމ ހެނދުނުެގ ވަގުތެއްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ ަވނަ ުދވަހުގެ 2016ފެބުރުއަރީ  20

އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޙްމޫދު ސަލީމް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޒާ 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.  މަރްޔަމް ނިހާޔަތު ދިއްދުއަށް ވަޑައިގެން

ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުން ހއ.އަތޮޅުގައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ   

ގައި ހއ. އަތޮޅު ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  11:00ވަނަ ުދވަހުގެ  2016ފެބްރުއަރީ  21

އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު ބިޝާްމ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އެކަމަާނ 
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ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިދަތުރަކީ ހއ. އަދި ހދ ށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާދަތުރެއްކަމަށާ ، މިދަތުރުފުޅުގައި ކަމާގުޅުން ހުރި 

ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދާވަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމަކީ އެގޮތުްނ 

ބައްަދލުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހާރު ހދ. ގައި ޕީޖީގެ ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކާއެކު ބާއްވާ 

ހއ. ގައި ގޮތްޕެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ރިކްއިސްޓެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ގޮފިޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވެދެއްވެްނ 

 3ންފިލުއްވެވިއެވެ. އަދި ގޮްތޕެއް ޤާއިމް ކުރެވެންދެންވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ހުރި ކޮންކޮން އެހީތެރިކަމެއްކަްނ އޮޅު

މަުހން ރޮޓޭޓްާވ ުއސޫލަކުން ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަްނ ލިބިދެވޭނެޮގތަކަށް ހަމަޖެއްސިާދނެކަމަށާއި މިގޮތުްނ ހދ.  3މަހުން 

ވެސް ބަޖެޓްގެ ަދތިކަން ކުރިމަތިވާތީ ކައުންސިލްެގ ގޮފިންވެސް އެއިންތިޒާމް ހަަމޖެއްސިދާނެކަމަށާއި ކޮންމެކަމަކަށް

 އެހީތެރިކަން ލިބެން އޮތްިމންވަެރއް ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޕީޖީން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެއްވި ދެވަނަ ދަތުރުގައި 

ލުކުރެއްވިކަމީ މިއަތޮޅަށް ދެއްވާސަމާލުކަން ފާހަގަކުރެއްވޭކަމެއް ކަމަށާއި ޕީޖީގެ ގޮތްޕެއް މިކައުންސިލާ ބައްދަ

ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތީ ސެޓަޕެއް އެބަހުރިކަމަށާއި ޕީ.ޖީން އެދިވަޑައިގަންނަވާނަމަ މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އެތަްނ 

އަހަރުވެފައިވާ  12، 10ުކށްމަުދ އަތޮޅެއްކަމަށާއި އެހެންނަމަވެްސ  ލިބިދާނެކަމަށެވެ. އަިދ މިއަތޮޅަީކ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން

މައްސަލަތަކެއް ނުނިމިހުރި ުހރުމަކީ ކައުންސިލުން އަދި ކަމާގުޅޭ ރައްޔިތުންވެސް ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެއްކަމަށެވެ. 

ށަހަަޅން ޖެހޭ ހެކިން ކޯޓްތަކަށް މައްސަލަތައް ނުނިމި ގިނަދުވަސްވާން ޖެހޭ ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީވެސް ދަޢުލަތުން ހު

ޙާޟިރުވެވެން ނެތުން ނުވަތަ މައްސަލަ ބެލޭނެ ާޤޟިން ނެުތންކަމަށާއި އެހެންކަމުްނ މިފަަދ މައްސަލަތަކަށް ވީހާވެްސ 

އަވަހަކަށް ނިންމަވާ ޙުކުމްެގ މަރުޙަލާއަށް އައުމަކީ އެދޭ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއްކަމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ މައްސަލަތައް 

މުމުގައާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނ ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްގޮންޖެހުމުގެ ގޮުތގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ނިން

ގުޅޭގޮތުން ހަވާސާއިން ބޭރުންެވސް ޑިސްކަސްކޮށްލާނެ ވަކީލެއް ނެތުން ާފހަގަކުރަމުން މިމައްަސލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޕީޖީގެ 

 ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވެގެންދާނެކަން ފާހަގަުކރެއްވިއެވެ. ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުމުން 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ކޯޓްތަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މައްސަލަތައް ނުނިމި ވަރަްށ 

ޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާކަމަށާއި މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯއްދުވުމަށް މިއަތޮޅުގައި ޔުނި

މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ފަރުނީޗަރާއެކު ސެޓަޕެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން ކައުންސިލްގެ 

ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ ަތރައްޤީއެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްވެސް 

 މްބަރަކު އިޢުތިރާޟް ނުކުރައްވާނެކަމަށާއި ޕީޖީން އެދިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ފަރުނީޗަރާއެކު ސެޓަޕެއް ދެއްވާނެކަމަށެވެ. މެ
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މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ނުިނމި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ހުރި އެތައްމައްސަލައެއް 

ށާއި ޚާޢްޞަ ގޮތެއްގައި ގޯތިގެދޮރުގެ އެތައްމައްސަލައެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މައްސަލަތައް ކައުންސިލްތަކުގައި އެބަހުރިކަމަ

ނިންމުމުގައި ދިމާވާދަތިތައް ފާަހގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޕީޖީގެ ޔުނިޓެއް މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ޚިދްމަތް ފެށުމަށް 

 ޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބޭނުންކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ޢިމާާރތަކާ ގު

މިބައްދަލުވުމުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝަތު ބިޝާމް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މަޙްމޫދު 

ރައީސް އާއި  ސަލީމް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޒާ މަރްޔަމް ނިހާޔަތު އާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ ޑިރެކްޓަރ ) ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން ދިއްދޫކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ތަކަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން  

ތަކަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ަތކަންދޫ ކައުންސިލްގެ ދަޢުވަ

ތަކަންދުއަްށ ވަނަ ދުަވހު  2016ފެބްރުއަރީ  24 ،މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް

ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި މިޓީމްގެ ބޭފުޅުން ތަކަންދޫކައުންސިލް އަދި 

 އިސްވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާަފއިވެއެވެ. ތަކަންދޫ ސްކޫލްގެ 

 

 )ޓެކްސް( އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުން ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި ބީ.ޕީ.ޓީ 

މޯލްޑިވިސް އިންލޭންޑް ރިވިނިއު އޮތޯރިޓީެގ ވަނަ ދުވަހު  2016ފެބްރުއަރީ  25 

ފަރާތުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަދި 

އްދަލުވުމުގައި މިއިދާރާެގ ބީ.ޕީ.ޓީ )ޓެކްސް( އާއި ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަްށ ބޭއްިވ ބަ

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

  ވަށަފަރު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުން 

ތިލަދުންަމތީ އުތުރުބުރީ ަވށަފަރު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނަ ދުަވހު  2016މާރޗް  1

ސިލުން މިކައުންސިލަށް ދަޢުވަތު ދެއްވާފައިވާތީ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް އެދި ވަށަފަރު ކައުން

ކައުންސިލަރުންނާ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. ަވށަފަރު ބަނދަުރ ހުޅުވުމުެގ 
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ގައި  04:00އްދުގައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ހަވީރު ގައި ހއ. ވަށަފަރު ބަނަދރު ސަރަޙަ 01:00ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މެންދުރު 

 އޮތް ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އުީތމު ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައިވެސް މިފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

 އަމާންވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 

އިންތިޒާމު ކުރައްވައިގެން އެކިއަތޮޅުތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާުޒން 

ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން ގެންަދވާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އަމާްނވެއްޓެއް ޤާއިމު ކުރުމާގުޅޭ 

ނިންމައި ވަނަ ދުވަހު،  2016މާރޗް  24ވަނަ ަބއްދަލުވުން  4މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 

 ައޮތޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ދެއްވީ ވެރިންނަށް ސެްޓފިކެޓް ދެްއވިއެވެ. ސެޓްފިކެޓްބައި

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. 

 އުތީމު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާްއވަމުން އަންނަ ހއ. އަތޮޅޫ ުޤރުއާން 

މިއަހަރު ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާިއ ގުޅިގެން ހއ.  1437މުބާރާތް 

ސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަތޮޅު ކައުން

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހއ. އުތީމު ރައްޔިތުންނާ 

ގައި ހއ.  20:45ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016މާރޗް  24ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. 

އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނދާީނ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި  2އަތޮޅު ކައުންސިލް  ރައީސާއި ނާއިބު ރައީސްގެ އިތުރުން

އުތީމު ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި، ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ އިތުރުން 

 .ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ހއ. ފިއްލަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން 

ތިލަދުންމަީތ ވަނަ ދުވަހު،  2016މާރޗް  06

ފިއްލަދޫއަްށ  .ބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ހއއުތުރު

ލް ހިންގުމުގައި ދިމާާވ ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. މިއީ ކައުންސި

މަދްރަތުއް ޞަބާޙްގެ ގޮތުން މަޝްވަާރކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ. އަދި މިދަތުރުގައި ފިއްަލދޫ ދަތިތަކާގުޅޭ 

 މުދައްރިސުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016
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 ބައިވެރިވުން   ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހާ ގުޅިގެން ވަނަ ދުވަހު،  2016އޭޕްރީލް  07

ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ހއ.  ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށް ގެންދަވި ހއ. އަތޮޅު

 ފަރާތުން ބަިއވެރިވެލެއްވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 

ހއ. ދިއްދޫ  އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  މި އިދާރާގެ  އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މި އިދާރާގެ 

އަދި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހއ.ދިއްދޫ هللا ޒަމާނީގެ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ޢަބްދު 

 ހަމަޖެއްސެވުން ފިޔާތޮށިގޭ އަސްމާ އަބޫބަކުރު 

ދޫ ޒަމާނީގެ ޢާއިަޝުތ އެކައުންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމް ހއ. ދިއްމިއިދާރާގެ ވަނަ ދުވަހު  2016އޭޕްރީލް  07

ސަޢީދު އަށް ދެއްވިއެވެ. އަދި ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި هللا އިފާދާ ޢަބްދު

ހުންނެވި ހއ. ދިއްދޫ ފިޔާޮތިށގެ އަލްފާޟިލާ އަސްމާއަބޫބަކުުރ މިއިދާރާގެ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މަޤާމަށް 

 ލުކުރެއްވިއެވެ. މިއަދު ބަދަ

 އުތީމު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

ވަނަ  2016އޭޕްރީލް  13      

މުންާދ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ވަ އަތޮޅުދުވަހު 

ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހއ. އުތީމު ކައުންސިލާ 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަްއދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ބޭއްވުން  ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް   

ެއހީތެރިކަމާއެކު ކޮންމެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިްނިތޒާމުކޮށްގެން ރަށުކައުންސިލްގެ

 ޤުރުއާން މުބާާރތްއަތޮޅު އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހއ. އުތީމުގައި  2016އޭޕްރީލް  14

ނާދނީ ހުްނނަ ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހައުތީމުގައި  ބޭއްވުނެވެ.

 100ޢުމުރު ފުރާތަކުން ޖުމްލަ ރަށަކުން އެކި  10މުބާރާތުގައި  މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށްދާ މި



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016
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 .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ ކުދިން

 މުބާރާތައް މި ވާހަކަފުޅުގައި އްކެވިދެ ރަޝީދު  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

އައްސެރިބަހާއި ސާބަސް  ތައްޔާރީތަކާއި ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ފައިވާވެ ރައްޔިތުން އުތީމު

ގައި ބައިވެރިވުމަީކ ބަދަލާގުޅިގެން އެ މުބާރާތު ރައްދުކުރެއްވިއެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށްއައި ބޮޑެތި

 ޖެހޭކަމެއް ކަމަށާއި އަތޮޅު ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރު ކުރައްވަން އެކުއްޖަކު އަމިއްލައަށް

ރުހަބާ ކިޔާނެކަމެއް މަ އަތޮޅު ނަމުގައި ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން

ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީ މިަފހަރު  ކަމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު

ންމެ މޮޅު ަފނަރަ ހޮވޭ އެ މިބޭއްވޭ އަތޮޅު މުބާރާތުްނ މުޅި އަތޮޅުން

ނޑައަޅެ  ދަރިވަރުންނަކީ ތިލައުތުރު އުއްަތމަ  މަށް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަރުތަވެރިންކަމަށް ކަ

އުތީމު ކައުންސިްލގެ  ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ިއސްވެރިންނާއި މި

 ންނާއި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުރާތަކުއިދާ ހުްނނަ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުންނާއި އުތީމުގައި

 .ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 

 ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ވަނ  2016އޭޕްރީލް  15ގެ  ބައިވެރިވި ަދރިވަރުންގެ ކިޔެވުން  2016 ުމބާރާތް  ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން

 ކުރިއަށް ދިއައެވެ. ދުވަހުވެސް 

 

 ބޭއްވުން ން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާ 

ކައުންސިލް ގުޅިގެން  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އުީތމު

އުތީމުގައި އަށް ޭބއްވި، ހއ.  16ން  14މަހުގެ މި

ގެ ނަތީާޖ   2016މުބާރާްތ  އަތޮޅު ޤްރުއާންބޭއްވި 

ފާޅުކޮށް ވަނަވަނަ އަްށ ހޮވުުނ ފަރާތްތަކަށް އިނާްމ 

 ވުނެވެ. އުތީމުގައިބޭއް ގައި 10:00ހެނދުނުގެ  ވަނަ ދުވަހުގެ 2016އޭޕްރީލް  16ރަސްމިއްޔާތު ޙަވާލުކުރުމުގެ 
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މިފަހަރު  ރަށެއްގެކައުންސިލުން ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. މިމުބާތުގައި 10މިމުބާރާތުގައި 

ންދޫ، ކެލާ، އިހަވަ ވާދަކޮށްފައިވަނީ ދިއްދޫ، އުތީމު، މުރައިދޫ، ހޯރަފުށި، ބާރަށް،

މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ އަދި ނުބަލާ  މުޅަދޫ، ވަށަފަރު އަދި ފިއްލަދޫއެވެ.

ވަނަ ހޯދާފައި ވަީނ  1ކިޔެވުމުގެ ގޮފިންވެސް 

ދިއްދޫ އެވެ. މުޅި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަނީ ހޯރަފުއްޓެވެ. 

ނަ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިވަީނ ވަ 3ވަނައަށް ދިއްދޫ ގޮސްފައިވާއިރު  2އަދި 

 ކެލައެވެ. 

 

 

 3ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް 

 ޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސް 

  ބޭއްވުން 

ރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ސިވިލް ސަ      

ޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ދަސްވެނިންނަށް އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސް 3ގުޅިގެން ހިންގި ސެޓްފިކެޓް 

 08:30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2016އޭޕްރީލް  20ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ކުރާ މާލަމުގައި ވެ. ހއ. އަތޮޅުގޭގެ ޖަލްސާގައި ހއ. އަތޮޅުގޭގެ މީޓިން ރޫމުގައި އޮތެ

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ  ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު

ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި  އަލްފާޟިލް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި

 ދިއްދޫގައިހުންނަ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެމެމްބަރުންނާއި 

  .އޮފީސްތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
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 ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިްލ ގައި  09:00ހެނދުނު  ވަނަ ދުވަހުގެ 2016އޭޕްރީލް  21

ރުންނާ މުވައްޒަފުން ނަޒާޙަތްތެރިކަމުގެ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މެމްބަ

 ބޭއްވުނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ހއ. އަތޮޅުގޭ މީޓިން ރޫމުގައެވެ. 

އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ސަމީޙް ހއ. އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޒަން ކޮމާންޑަރ 
 ބައްދަލުކުރެއްވުން  އަތޮޅުކައުންސިލާ 

 

އަޕަރނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޒަްނ ވަނަ ދުވަހު،   2016އޭޕްރީލް  26

ވި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރގެ ޓަރމް ހަމަވުމުން ކޮމާންޑަރ ކަމަށް ކަނޑުއަޅުއްވާފައި ހުންނެ

އަލަށް ޙަވާލުވެލެއްވި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު  ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ ކަމާއި

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. ސަމީޙް ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލާ 

  

ކައުންސިލްތަކާއި  ސް ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެ  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

  ން ސޮއިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވު  ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރިއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ

ރައްޔިތުންނަށް  ކަންމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރި

ކަުއންސިލްަތކާއި ޖެންޑަރ  ވީހާވެސް ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިުނމާބެހޭގޮތުން ރަށު

ރެއްވުމުގެ ސޮއިކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކު މިނިސްޓްރިއާ ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި

ވަޑައިގެްނ  ޓްރީގެ ފަރާތުންިމ ބައްދަލުވުމަްށ ޖެންޑަރ މިނިސް  ބޭއްވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު  2016އޭޕްރީލް  27 ބައްދަލުވުމެއް

މުޙައްމަދު ޒާހިދުއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ބައްދަލުވުމުގަިއ  އުޅުއްވަނީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް

 .ކައުންސިލްތަކުްނ ވެސް ބައިވެރިވެއެވެ  ރަށްރަށުގެ ރަށު

ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އިޖްތިމާީޢ  ކުރެވޭއެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ

ގްރޫޕެއް އެކުލަވައިލުން  ދިނުމަްށޓަކައި ރަށުފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ކޮމިޔުނިޓީ ސޯޝަލް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ނޑު މަޤްޞަދަކީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ގްރޫޕެއް އުފެއްދުމުގެ  ތައް ވަކިވަކި މައިގަ
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އިޖްތިމާޢީ ހާލަތު ދެނެގަނެ ުކޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންާނިއ  ރަށްރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެ ރަށެއްގެ

ދިނުމަށާއި ގެވެށި އަނިޔާއާމެދު  މީހުންނާއި، ނުކުެޅދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދޮށީޢުމުރުގެ

އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކްށ  އަނިޔާއެއް ލިބޭ ފަރާތްތަކަްށ އެރަށަކުން އަވަސް ފުރުޞަތެްއގައި ތަމަޢު ހޭލުްނތެރިކުރުމާއި އެފަދަމުޖު

 .ދިނުމެވެ

މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެކުރިްނ ބައްދަލުވުމާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ައތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންާނ ވަީނ 

 .ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ 

 

 ޒުވާނުންނާއި އުތީމުގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ކުރައްވާފައިވާ  ރައްޔިތުންނާއި، އުތީމު އުތީމު 

  ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބޭއްވުން މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން 

 ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮުޅ ކައުންސިލާއި އުތީމު ކައުްނސިލް 

 ްށ ތިލަުދްނމަތީ އުތީމުގައިއަ 16ން  15ގުޅިގެން ހުސްވި އޭޕްރީލް މަހުގެ 

 އާން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނައަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅު ޤުރު 2016ބޭއްވުނު 

ޒުވާނުންނާއި  ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނިންމާލުމުަގއި އުތީމު ރައްޔިތުންނާއި، އުތީމު

ވަނަ  2016މެއި  3 ކުރުމުގެ ގޮތުން  މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން އުތީމުގައި ހުންނަ ސަރުކާރު އިދާރާތަކުން ކުރައްވާފައިވާ

  އްވެވިއެވެ.ބޭ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޙަފުލާއެއްދުވަހުގެ ރޭ 

ބޭއްވުނު މި ޙަފުލާ  އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ހަނާދނީ މަރުކަޒުގައި

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް އިންތިޒާމު  މުގައި ނިމިގެންދިޔަރަޝީދެވެ. މި ޙަފުލާގައި އުތީ

އެކި މުވައްސަސާތަކަށާއި، ދެ ޖިންސުންގެ  ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި އުތީމުގެ

 .ހަނދާނީ ފިލާިދނުން އޮތެވެ  ޒުވާނުންނަށާއި، ރައްޔިތުްނނަށް

އުތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަސްރާރު  ،މި ހަފުލާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދާއި

 . އާދަމް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ
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  ނުން ފައިވާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ބޯޓު ވަށަފަރު ފަޅަށް އަޑިޔަށް ގޮސް  ވަށަފަރު އެކްސްޕްރެސް"

ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ތިލަދުްނމަތީ  ވަަނ ދުވަހުގެރޭ  2017މެއި  17

އްވާ '' ވަށަފަރު އެކްސްޕްރެސް" ވަށަފަރު ބަނދަރަށް އުތުރުބުރީ ވަށަފަރުގައި ދު

ތޮޅު ހއ،  ވަންނަ އުޅުމުގެތެރޭގައި ނެރުގެ ފައިކަށީގައި ޖެހި އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާތީ

ރައީސާ މެމްބަރުން ވަށަފަރަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ 

ދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެމަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަްނ ބޯޓްފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތަްށ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުްނ ދިއް

ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ވަށަފަރަށް ގެންގޮސް ބޯޓްފުްނކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

ވަނަ  18އަދި  17ގައި މެއި މި މަސައްކަތުއަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. 

 ދުވަހުވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޢަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޝާން މަހާގުޅިގެން މާހެފުމެއް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުން  1437  

އްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ގައި ދި 01:00 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2016މެއި  30

މުވައްސަސާތަކާއެކު ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ ކޮންފަރެްނސް ހޯލުގައި ބައްދަލުވުމެއް ޭބއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަާޟން މަސް ކައިރިވަމުން އަންާނތީ ހުރިހާ އިދާރާތައް ބައިވެރިވެގެން މާހެފުމެއް ކުރިއަްށ  1437

 ންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން ބޭއްވެވި ބައްަދލުވުމެކެވެ.  ގެ

 މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްިވ މުވައްސަސާތަކަކީ:

 ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން  -1

 ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް  -2

 ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ  -3

 މީމަރުކަޒު ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީ -4

 ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް  -5

 ދިއްދޫ އިންޖީނުގެ  -6

 ހއ. އަތޮޅު ފެނަކަ ރީޖަނަލް އޮފީސް  -7

 ހއ. ޖެންޑަ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް  -8

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗް  -9
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ޔާރުވުން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަށް ތައް  

ލުވުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންަޝލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަ

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވެއެވެ. ވަނަ ދުވަހު، އިދާރާގެ  2016ޖުލައި  07މަސައްކަތްކުރުމަށް 

 

  ބޭއްވުން  ންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުަގއިވާ ގޮތުގެ 

އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި،  5މަތިން ކޮންމެ 

ކުރިއަށް  އަށް 12ން  10ލައި ޖު 2016ން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ

މިއަދު ފެށުނެވެ. މިގޮތުްނ  ޕްރޮގްރާމް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ްޓރޭނިންގ

ބޭފުޅުްނނާއ، ދިއްޫދ  5ބަިއވެރިންނާއި ދިއްދޫގައި ހުރި ަސރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން  28ރަށުން  14މިއަތޮޅުގެ 

ބޭފުޅުން ބައިވެރިެވ  38ބޭފުޅަކާއެކު ޖުމްލަ  4މި އިދާރާގެ ފަރާތުން  ބޭފުޅަކު އަދި 1ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފެސިލިޓޭަޓރުންގެ ގޮތުގައި 

ން އާދަމާއި، އެ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަންސް އޮޑިޓަރ ފޮނުއްވެވީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޝައްމޫ

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޙަސަނެވެ. 

 

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

  ބޭއްވުން  

އަަހރަކުން އެއްފަހަރު  5ގެ މަިތން ކޮންމެ ލުން ހިްނގުމުގެ ޤާޫނނުގައިާވ ގޮތުއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ

ން ތައްޔާރުކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭ

ހިންގި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައި، 

ބައިވެރިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިުޔން ޙަވާލުކުރުމުގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016ޖުލައި  12ރަސްމިއްޔާތު 

ބޭއްވުނެވެ. މި ޓްޭރނިންގ ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނު  ގައި އަތޮޅުގޭގެ މީޓިްނ ރޫމްގައި 20:30
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ދުވަސްވަރަކީ މޫސުމް ގޯސް ދުވަސްވަރަކަށްވީނަމަވެސް މި ކަމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުްނ 

 މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

   

ޖެހޭ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަން 

 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 

އޮފީހުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލުގައި މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަމާ އެއްބާރުލުމާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ     

 2016ޖުލައި  13މުވައްޒަފުންަނށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމުގެ ބައްދަުލވުމެއް ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާބެހޭޮގތުން ިމ އިދާރާގެ ހުރިހާ 

ުކރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ިމ  މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންގައި އަތޮޅު ކައުންސިލެ އިދާރާގެ  14:00ވަނަ ދުވަހުގެ 

ނެރަލް އަލްފާިޟލް ޝައްމޫން އާދަމާއި، ެއ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ޮއތޯރިޓީެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާުތ ދެއްވީ 

 އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޙަސަނެވެ. އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަންސް އޮޑިޓަރ

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމް ކުރުން ދިއްދޫގައި ހުންނަ މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް 

ކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްމީރާގެ ދިއްދޫގައި 

ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޓީމްގައި  ވަނަ ދުވަހު 2016ޖުލައި  17އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް 

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ޮއތޯރިޓީގެ މެނޭޖަރ، ސިސްޓަމް ސެކިއުރިޓީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސައިމަން އާދަމް، ސީނިައރ 

 ފިސަރ ހާޑްވެއަރ އެންޑް އޮޕަރޭޝަން އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފް އެވެ.އޮ

 

 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  51

 2016ޖުލައި  25ވަނަ މިނިވަންދުަވސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޤައުީމ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  51ރާއްޖޭގެ 

މި އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ  ގައި ( 00.00 ގެ  2016ޖުލައި  26ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ )

ނަންގަވައި ދެއްވީ ތިލަދުންަމީތ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. މި 

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނާ އަދި 

 ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ހއ.އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން 



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016

 30 

ަވންދޫ ަރށުކައުންސިލްަތއް ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބެލުުމގެ ދަށުން އިހަ       

 15ވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަންކަން ބައްލަވާލެއް

މި ޓީމްގެ  އްވިއެވެ.އިހަވަންދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރެ ވަނަ ދުވަހު ހއ. 2016އޯގަސްޓް 

 މަސައްކަތަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުްނ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

 

 ރުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކު  ،އަތޮޅު ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި 

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ ފޮނުވަންޖެހޭީތ،  ،އަތޮޅު ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި

ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ 

ގައި ބޭއްވުނެވެ. އަދި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް  8:30 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2016އޯގަސްޓް  16ބައްދަލުމެއް 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުން ލިބޭނެކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ނިްނމުނެވެ. 

        

މިން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހއ.ދިއްދޫ ފިޔާތޮށިގެ އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ޒާހިރާ މި އިދާރާގެ އެޑް 

 ބަދަލުކުރެއްވުން 

އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަޤާމްގައި ހުންނެވި މި       

  (24/8/2016)ހއ.ދިއްދޫ ފިޔާތޮށިގެ އަލްާފޟިލާ ޙައްވާ ޒާހިރާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރ 

(3)CSC/2016/02372  .ެޗިޓުންވަޒީފާ ބަދަލުކުރެއްވިއެވ  

 

 

 ހއ.އިހަވަންދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުން 

ވަނަ  2016އޯގަސްޓް  25ހއ.އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު       

މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވަިއދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަަޔރަމެންޓް އެންޑް އެނަރީޖ ބޭއްުވނެވެ.  ދުވަހު ހއ.އިހަވަންދޫގައި

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނ  އަލްފާޟިލް ތާރިޤް އިބްރާހިމެވެ.

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
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  ފައްޓަވައިދެއްވުން އަމަލީ މަސައްކަތް   ދިއްދޫގެ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ހއ.

 ގަިއ 2016އޯގަސްޓް  26ރަސްމިއްޔާތު  ފެށުމުގެއަމަލީ މަސައްކަތް  ދިއްދޫގެ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުގެ ހއ.      

ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަލްފާޟިލް ތާރިޤް 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބައިވެރިެވ  ހިމެވެ.އިބްރާ

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ  އެވޯޑް ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ފައިސާ  ހަމަޖެއްސުމަށް 

 ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ  އެވޯްޑ ތިލައުތުރު ވަނަ އަަހރުގެ  2015ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2016  

ދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ފައިސާ  ހަމަޖެއްސުމަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް ހޯދުމަށް ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަމީމް،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރައީސް އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ކަ

އަލްފާޟިލް  ހުސައިން ނަޞީރު، އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު  ފަޔާޒް، ކައުންސިލަރ

 މާލެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މާލެ  ގައި 2017އޯގަސްޓް  27ނަސީރު 

 

   މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން  އޮންލައިން ބިޒްނަސް ޕޯޓަލް 

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިްނ ބިޒްނަްސ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ދިނުމަްށޓަކައި، 

އޮފް އިކޮނޮމިްކ  ހއ.ދިއްދޫ،އިހަވަންދޫ އަިދ ހޯަރފުށި ރަށު ކައުންސިލްގެ މުވަްއޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ިމނިސްޓްރީ

 ދުރުވިއެވެ.ގައި 2016ސެޕްޓެމްބަރ  02މުވައްޒަފަކު  3ޑިވެލޮޕްމެންޓް 

 

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މުރައިދޫއަށް ދަތުރެއް ކުރެއްވުން 

 އި ގަ 2016ސެޕްޓެމްބަރ  04މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ކަންކަން ބައްލަާވލެއްުވމަށް މި އިދާރާގެ ޓީމެއް       

އަދި އެ ރަށު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް  އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ރާކުރެވުނެވެ. މަޝްވަ
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 ދަތުރެއް ކުރެއްވުން  މޮޅަދޫއަށް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 

މި އިދާރާގެ  ޗެއްގެ މައްސަލައެއް ބައްލަވާލެއްވުމަށްށާއި ގޯއްކައުންސިލްގެ ބައެއް ކަންކަން ބައްލަވާލެއްވުމަ ޅަދޫމޮ     

 އެރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ގައި 2016ސެޕްޓެމްބަރ  6ޓީމެއް 

 

 ފަހިދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ގެ ގުރުއަތު ނެގުން 

ދަތުރު ޕްރޮގްރާމަށް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފަހި ދުެވލި" ލޯންޗު       

 03އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފަހިދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން 

ިއ ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގަބޭއްވިއެވެ. ގައޮ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 21:00ވަނަ ދުވަހުެގ ރޭ  2016އޮކްޓޯބަރ 

ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިފަދަ މުބާރާތެއް މުޅި އަތޮޅަށް 

ހުޅުވައިލައިގެން ބޭއްވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުންނަށް އިތުރު ފުރުޞަތު ޯހދައި ދިނުމާއި ހއ.އަތޮޅުެގ 

 ޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކުރުން ކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ކު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި

 

 ފައްޓަވައިދެއްވުން  ފަހިދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފަހި ދުވެލި" ލޯންޗު ދަތުރު ޕްރޮގްރާމަށް       

ތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ފަހިދުވެލި ޅި އަޓަކައި މުއެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް

 05ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  

ހއ.ދިއްދޫ  ގައި ފެށިއެވެ.2016އޮކްޓޯބަރ 

ނޑުގައި  ފައްޓަވައިދެއްީވ އެ މުބާރާތް ފުޓްސަލްދަ

 ވެ.ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސިނާންއެ
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ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމަކާއި މި އިދާރާގެ ޓީމެއްގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް 

 ކުޅުން މެޗެއް 

ވާ ބުާރސްފަތި ދުވަހު ރޭ ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އަިއ  27އޮކްޓޯބަރ  2016

ޔާތުގައި ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޓީމަކާއި މި އިދާރާގެ ޓީމެްއެގ ހެވަން ފުޓްސަލް ޗެެލންޖު ކަޕްގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއް

 މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅެވުނެވެ.

 

 ނަޞްރު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

ގައި  23:50ނަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަ 2016ނޮެވމްބަރ  2ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަުތ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ދިދަ ނެުގމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ  ގެ ގޯތިތެރޭގައިއިދާރާ

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަ   ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އިދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް ރަޝީދެވެ.  އަދި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވުމަށްފަުހ ނަންގަވަ

ވަޑައިގެންތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާިއ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މުޙިއްމު 

 ގެ ތަހުނިޔާ ވަޑައިގެންތިއްެބވި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް އަރިްސކުރެއްވިއެވެ.މަޢުލޫމާތުކޮޅެއް ހިއްސާކުރައްވާ ދުވަހު

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް އިހަވަންދޫ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން 

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އާއި ބެހޭގޮތުން މި އިދާރާއަށް ހުށައެޅުުނ އިދާރީ މައްސަލައެއް ބެއްލެވުމަށް، މި އިދާރާެގ 

ށް އެ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލް ޒިޔާރަތްކޮހއ.އިހަވަންދޫއަށް  ގައި 2016ނޮވެމްބަރ  8ކައުންސިލްއަށް  ޓީމެއް އެ

 މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން ބާރަށަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 

އިދާރާގެ މައްސަލައެއް ބައްލަވައިދެއްވުމަށް މި އިދާރާގައި  ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ބާރަށު ކައުންސިލް

 10އެދިލއްވާފައިވާތީ ،ބާރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަންކަން ބައްލަވާލެއްވުމަށް މި އިދާރާގެ ޓީމެއް އެ އިދާރާއަށް 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. ގައި 2016ނޮވެމްބަރ 
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 ނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އެވޯޑް ދި 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "       

ނޮވެމްބަރ  27" ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް

ހއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގައި  2016

 ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.

ކަށް ފާހަގަކުރެވޭފަަދ ތު ދާއިރާތަކުން ހއ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަތަފާމި އެވޯޑަކީ       

ތަާފުތ  ތަކެއްމަތްށްެލވޭފަދަ ޚިދްފަރާތްތަކާއި، މިނޫްނވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ފާހަގަކޮ ކޮށްދީފައިވާ ކެއްޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތަ

ށް ފަޚްރުވެރި ަވނަ އަަހރު ހއ.އަތޮޅަ 2015ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،  އެކި ދާއިރާތަކުން

އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި އަދި  ޅުގެއަތޮހއ. ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާްތތަާކއި،

މަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް

ތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއެއް ފާހަގަކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހއ.އަ

 ކެވެ.އެވޯޑެ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

 

 އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދާއިރާތައް  .1

ނޑު މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން   :ދާއިރާއިންނެވެ. އެއީ 6އެވޯޑް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ މައިގަ

 ވެރިކަމުގެ އެވޯޑު ރަފުޝަ 4.1

 ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑު 4.2

 ވޯޑުކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެ  4.3

 މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަްށ ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑު  4.4

 ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑު  4.5

 ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑު 4.6
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" ތިލައުތުރު އުއްތަަމ  ފަރާތަކަށް 42ސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ މިރަ

ފޯރުކޮށްދެއްވާ  އަދި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަންއަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް" ދެވިފައިވެއެވެ. 

ިމ  ފަރާތްތަކަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ސެޓްފިކެޓާއި ފިލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ވިލާ ފައުންޑޭޝަންގެ ޗެއާރމަން 

 އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހިމެވެ.

 

 ޔާތު ބޭއްވުން ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއް 

ދައިްނ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަ

ދިަދ މި އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު  2016ނޮވެމްބަރ  29ރަސްމިއްޔާތު 

ރަސްމިއްޔާތުގައި މި އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިސްވެރިންނާއި އަދި  ނެގުމުގެ

ން ބައިވެރިެވލެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ަސރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުއިދާރީ 

އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި އާއްމު ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންނަގަވައިދެއްވީ 

ޝީދެވެ. އަދި ވަޑައިގެންތިއްބެވި ބޭފުޅުްނނާިއ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަ

 މުޚާތަބުކުރައްވާ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދެންނެވިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.

 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖްރިބާ ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށް ހއ.އަތޮޅު 

 ތްކުރެއްވުން ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަ 

 09މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް މި ކައުންސިލަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި 

ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.މި ދަތުރުގައި އެކައުންސިލްގެ ރައީސް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ވަނަ ދުވަހު 2016ޑިސެންބަރ 

ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުްނ އިދާރީ އިސް ފް އާއި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެބްބަުރންނާއި ކައުންސިލްގެ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރި

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  އަދި މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި  ބައްދަލުކުރައްވައި މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް 

ތަޢާރަފް އެ ކައުންސިލްގެ އަދި ށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޚިޔާލު ދެއްވިއެވެ. ގެންދާ ގޮތާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވާ އިތުރަ

 ސްކީމްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ. ކުރައްވާފައިވާ 
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ރެއްގައި މި އަތޮޅުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތު 

 ހޯރަފުށި، އިހަވަންދޫ އަދި މާރަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުީރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޓީމެއް މި ވަނަ ދުވަހު  2016ޑިސެމްބަރ  10

ންސިލް ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަާވ އަތޮޅުގެ ހޯރަފުށި، އިހަވަންދޫ ައދި މާރަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަވާ އެ ކައު

 ގޮތް ބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ. އަދި އެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާ ކުރެއްވެވިއެވެ.

 

 އްސެވުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެ 

ޝަީފްޤ هللا ރ މަޤާމްގައި ހުންނެވި ހއ.ދިއްދޫ އިކްލީލުގެ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުޓައިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްމި      

އިން ފެށިގެން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަމްބަރ: 2016ޑިސެމްބަރ  21މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް 

(21/12/2016)  (3) CSC/2016/03090 .ެޗިޓުން ހަމަޖެއްސެވިކަމަށް މި އިދާރާއަށް އެންގެވިއެވ 

 

 

 ށް ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުން ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮ 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް        

ރިީޓ ގުޅިގެން އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ލޯކަލް ޤަވަރންމެންްޓ އޮތޯ

ކައުންސިލް ތަކުގެ މާީލ ބަާޔންތަކުގެ ށް 29ން  26ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

އު ފޯމެޓާިއ އަ

އެއްގޮތަށް މާީލ 

 ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރަން ަދސްކޮށް

ިމ ވަނަ ދުވަހު  2016ޑިސެމްބަރ  26ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 4މި އިދާރާގެ މްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ތަ

 އްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މުވަ 02 މުވައްޒަފަކާއި ، މި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކުން
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ށް ދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމުމުގެ ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮ 

 ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

މިނިސްޓްރީ  ށް އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހާއ29ިން 26މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ         

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި ލޯކަލް ޤަވަރންމެންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލް 

ތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އައު ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާންތަްއ ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށް 

ގައި  2016ޑިސެމްބަރ  29ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  ދިނުމުގެ

 ބޭއްވުނެވެ. އަތޮޅުގޭގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި

 ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

އްގައި ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި، މި ދުވަސް އިސްލާމީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރެ        

ރޫޙެއްގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ރަށެއްގެ އެންމެ އިސްއިދާރާއެއްގައި ދިދަ 

ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްާލމިކު އެފެއާޒްއިން  ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް

ވަހުެގ ވީ ހުކުރު ދު 2016ސެމްބަރ ޑި 30އަންގަވާފައިވާތީ، މި ރަސްމިއްޔާތު 

ގައި މި އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ 18:45

ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާިއ އާއްމުންގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ދަޢުވަތު ދެވުނެވެ. ިމ ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައި 

ރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޤުރުއާން ކިޔަވައިދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތު

އަލްފާޟިލާ ޝަރީފާ މުޙައްމަދެވެ. އަދި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރައީސް 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ.
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  ާމާލީ ޚުލާޞ 

ނޑިތަލްކައުންސިއަތޮޅު  ނޑުދަ       ރ 7972596.78 ވަނަ އަހަރު 2016 އް ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައިގެ ލަ

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  ލާިރ ( ހަތްދިހަ އަށް ރުފިޔާ ތޭކަ ނުވަދިހަ ހަފަސްސަދެހާސް  ިދހަހަތްނުަވލައްކަ ) ހަތްމިލިއަން 

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ) ރ 1951052.93ނީގެ ގޮތުގައި ިލބިފައިވަނީ ދަމްއަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާ             

 އެވެ. (ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި  ފަންސާސް އެއްހާސް 



ނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  ދެވަނަ ބައި: ލަ

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 އި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަންތައްތަކެވެ.މިއަހަރުގެ ތެރޭގަމިއީ، 

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހިންގި  ތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު ނަ ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 ހަރަކާތްތައް 

ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

 
 
 
 
 
 

ބޭސް ފިހާރައިން ނަފާ  -
 ލިބެމުންދޭ 

 
 

  

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -
ފަރާތުން ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ 

ހަދައި އެ ފާމަސީއެއް ނަމުގައި 
ފާމަސީން އާސަންދައިގެ ދަށުން 

    ބޭސް ކުރެވެމުން ދޭ

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ 
 އެއްތަނަކުން ބޭސްފަރުވާގެކަމާއެކު 

 ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ކަންތައްތައް
 ހިގެން ދިޔުން. ހަމަޖެ

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް 
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

1.01 

 250ހއ. ދިއްދޫގައި   - -
ދޫކުރުމަށް ހައުސިން ޔުނިޓް 

މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން 
އާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ 

ވަރަށް ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން 
 ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށްދޭ.

  

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ  -
ހއ.  ދަށުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި

ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް 250ދިއްދޫގައި 
މަސައްކަތް ނިމި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް 

ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
ގޮތެއްގަިއ  ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަ

 ހޯދައިދިނުން. 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި 
 ދިނުން ހޯދައި

1.02 
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ފެރީ ނިޒާމުގެ ދަށުން  -
އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން 
ތަކަކަށް ދަތުރު ފަތުރު 

 ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަވުން

ގުޅިގެން ފެރީގެ  ރަށު ކައުންސިލްތަކާ
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ  ދަތުރުތައް

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް 
އަދި  .ފޯރުކޮށްދޭތޯ ޔަޤީންކުރުން

ތުރުގެ ކަންކަން ވިލަރެްސ ކުރުމަށް ދަތުތުފަ
މި ކައުންސިލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު 
ނަމަވެސް  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހަމަޖައްސާފައިވޭ.

މިހާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފެރީ އާއި ގުޅޭ 
އެންމެ އެކަށީގެންވާ މަޢުލޫމާތު ެފރީ 

އޮޕަރޭޓް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެއްވަމުން 
   ނުގެންދަވާ 

ރުގެ ނިޒާމުން ރަށްތަްއ ތުދަތުރުފަ
 ގުޅާލުން

ގެ ވިއުގައެއް ރުރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތު
 ޤާއިމްކުރުން

1.03 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުަތމަޢު     
 ސަލާމަތްކުރުން

1.04 

- - - - 
 

 1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން 

      
 ހެޔޮވެރިކަން 

 2.01 އަދުލް އިންސާފް    

- - - - 
 

 2.02 ރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުންސަރުކާ

އަދި މިފަދަ  -  -
ސަބަބުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

ކައުންސިލަރުންނާއި 

ތަފާތު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަްއ ބޭއްވެމުން  -
  ގެންދެވޭ. 

ށް އަތޮޅުގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަ -
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި 

އަދި އިދާރީ  ޒިންމާދާރުވެރިން

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް 
  ހިންުގން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

2.03 
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އަދި ޒިންމާދާރުވެރިން 
އިދާރީ މުވައްޒަފުން 
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް 

 އަހުލުވެރި ކުރެވިފައިވޭ

 އަހުލުވެރިކުރުވުން  މުވައްޒަފުން

- - - - 
 

 2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

- - - - 
 

 2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

     
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 

 
 

 
61,303.53 

 
 

 
 
 

10،062.32 

ފެންވަރު ރަނގަޅު 
ދަރިވަރުން ތަކެއް ޤުރުއާން 

ބާރާތަށް ތައްޔާރު މު
 ކުރެވިފައިވޭ.

 
 
 
ހއ.އަތޮޅުގައި އިމާމުވެ  -

ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދު 
އަދި އިމާމުވެ ނަމާދު ކުރާނެ 

ފަރާތްތަކެއް އިތުރުވެގެން 
  ދިޔުން 

 
 ތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ޤުރުއާން އަ -

ވަނަ ަޤއުމީ  30މުބާރާތެއް ބާއްވައި 
މުބާރާތަށް ފެންވަރު ަރނގަޅު ޤުރުއާން 

 ވަރުންތަކެއް ބައިވެރި ކުރެވުނު.ދަރި
 
 
 17ހއ.އަތޮޅަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި  -

 10ފަރާތަކުން އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވެ 
 ފަރާތަކުން ފާސްވެ ސަނަދު ޙާޞިލް

 ކޮށްފައިވޭ. 

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި  -
ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަރިވަރުން 

ތަކެއް ބައިވެރިކުރުވުމަށް 
އަތޮޅު ރަށުފެންވަރުގައި އަދި 

ހއ.އުތީމުގައި ފެންވަރުގައި 
 ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 
ހއ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ  -

ތެރެއިން އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދާއި 
ކުރުމަށް އެދޭ  ޢީދު ނަމާދު

ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަިއ 
އަތޮޅުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވެިތބި 
 ޤާބިލް ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 
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 3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު - - - -

 
15,100.00 

 
 
 
 
 

194,523.20 
 

ހއ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ބެސްޓް  
އަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް އޯލް ރައުންޑާ

އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ އިނާމެއް މި 
 ކައުންސިލުން ދީފައިވޭ. 

 
އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ ތިލަ 

އެވޯޑް ދިނުމުގެ އެވޯޑްގެ ނަމުގައި 
 2016ނޮވެމްބަރ  27ރަސްމިއްޔާތެއް 

ވަނަ ދުވަހު ބާއްވައި، ތަާފތު ދާއިރާތަކުން 
ރަން ވަނަ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައިވާ 

ހއ.އަތޮޅު ގެ ސްކޫލް ތަކަށާއި، ފަރާތް
މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  2015
ވަނަ  3ވަނަ އަދި  2ވަނަ  1ން އިމްތިޙާނު

ގެ އެވޯޑާއި ފައިސާ އަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް
އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް މި ކައުންސިލުން 

 ދީފައިވޭ. 

ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލް 
މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ 

މެދުގައި ތަޢުލީމާމެދު ވާދަވެރި 
 ރޫޙެއް އުފެއްދުން 

 3.03 ތަޢުލީމް 

ކުޅިވަރުތައް ޒުވާނުންނަށް  27,496.00
 ކުޅުމުގެ މަގުފަހިވެފައިވޭ. 

 

ނަމުގައި  ފަހި ދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕްގެ -
އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގ 
  ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައިވޭ 

  

ތް ދުމަޚި ނަށް ކުޅިވަރުގެޒުވާނުން
 ން ށުން ފެދޭ

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން
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ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުތައް  27,496.00
 ކުޅުމުގެ މަގުފަހިވެފައިވޭ. 

 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަފާތު  - 
 ރުތައް ދިރުވާ އާލާ ކުރުން.  ކުޅިވަ

ފަހި ދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕްގެ 
ނަމުގައި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް 
 ބޭއްވިފައިވޭ  

 3.05  ކުޅިވަރު

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން  - - - -

 3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް - - - -

      
 ޤީ އިޤުތިޞާދީ ތަރައް 

 4.01  ފަތުރުވެރިކަން - - - -

 4.02  މަސްވެރިކަން - - - -

ނޑުވެރިކަން      4.03 ދަ

 4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި -   

- 
 
 
 
 
 
 
 

ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ  -
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 
އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

ކަންތައްތަކެއް ދަސްވުމާއި 
ގެ މުއައްސަސާ ތައް އަތޮޅު

ފަންނީ ގޮތުން ކުރިއެރުމަށް 
 .މަގުފަހިވެފައިވޭ

 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ  -
އިންސްޓިޓިއުޓާއި މި އިދާރާގުޅިގެން 

އިން އޮފީސް  3ސެޓްފިކެޓް 
އް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނަމުގައި ކޯހެ

ފައްޓައި އެ ކޯހުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު 
މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލާފައިވޭ. އަދި ކޯހުގައި 

ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިޔަކު  33
 ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލް ކުރައްވާފައިވޭ 

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ  -
ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް 
ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަފާތު 

ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އަތޮޅުގެ 
މުއައްސަސާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

 ބައިވެރި ކުރުން.

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ވަޒީފާއާއި 
  ތަރައްޤީކުރުން

4.05 
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650.00 

 
 
 
ފަންނީގޮުތން  -

މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަގުނަ 
 ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދޭ. 

 

 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ލޯކަލް  

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި މި ކައުންސިލް 
ރު ކުރުމުގެ ގުޅިގެން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާ

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މި ކައުންސިލްގައި 
ބޭއްވިފައިވޭ. އަދި މި ތަމްރީން 
 4ޕްރޮގްރާމްގައި މި ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ 
މުވައްޒަފުން ބައިވެރި  2ކައުންސިލަކުން 
 ކުރައްވާފައިވޭ 

މާލޭގައި ބޭއްވޭ ތަފާތު ތަމްީރން  - 
އަދި ވެސް އިތުރު ތަމްރީން  ޕްރޮގްރާމް

ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި މި އިދާރާގެ 
   މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައި ވޭ

- -  
 
 
 
 
 
 

އަތޮޅުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ޭނދެވޭ  -
ސަރުކާރުގެ  އަސަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އުމަށް މަސައްކަތް ސަމާލުކަމަށް ގެނަ
 ކުރެވެމުންދޭ. 

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް 
 ހައްލެއް ހޯދުން. 

 4.06  ތިމާވެށި

ނިޒާމު  ފެނާ ނަރުދަމާ - -
ޤާއިމު ކުރުމުން އެ 

ފެނާ ނަރުދަމާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަތފާތު 
 މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދޭ. 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި 
 ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުން 

 4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް
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ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
 ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން. 

ކެލާ، އަދި  ދިއްދޫއަދި މި އަތޮޅުގެ 
އާއި ފެނުގެ ގައި ނަރުދަމާ އިހަވަންދޫ 

ކުރަމުން ގެ މަސައްކަތް ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމު
  ދޭ .

މި އަތޮޅު ގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްގެ   
އިދާރާތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް 

ހަމަޖެހި އެކަން ކައުންސިލްތަކަްށ 
 އަންގާފައިވޭ 

 4.08  ހަކަތަ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  - -
ވަރާ އާއި ލަފާގެ މަޝް

ދިރިއުޅުމަށާއި މަތިން 
އެނޫން ބޭނުްނތަކަށް ިބން 

އެދިފައިވާ ހޯދުމަށް 
 ،ިބން ދޫކޮށްށް ފަރާތްތަކަ

އެފަދަ ބިންބިމުގައި އެ 
 ދިރިއުޅުމާއި ފަރާތްތަކުން 

ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދީ 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ. 

ކައުންސިލުން އެ  -
ވަދައިގެން ރަށްރަށަށް 

މައްސަލަތައް  ބިމާގުޅޭ
ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  ކޮށްފައިވޭ. 

ބޯހިޔާވަހިކަމަށާިއ ޖަމްޢިއްޔާ ރަށްރަށުގައި  -
ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި  ހިންގުމަށާއި ދަ
 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ިބން ހޯުދމަށް

އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އެފަދަ ބިންަތއް ން ތިމަޝްވަރާގެ މަ

 .ކުރުންދޫ
 
 
 
 

ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ ރަށްރަށުގައި  -
ފަރާތްތަކަށާއި ކުލީބިަމށާއި އަދި 

އަތޮޅުގެ  ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް 
 ބިން ދޫކުރުން. ރަށްރަށުން 

 
 
 
 
 
 
 

 4.09 ބިން 
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ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި  - - - -
  ޓެކްނޮލޮޖީ

4.10 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 5.01 ރޖެންޑަ - - - -

ޒުވާނުންނަށް ޯލނު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  - - -
 ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 
ތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ލޯނު 

 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

 5.03  މެނޭޖްމަންޓް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް - - - -

 5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް - - - -

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  - - - -

 6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - - -



 މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ކައުންސިލުގެތިންވަނަ ބައި: 

 ޚުލާޞާ  އި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ މުދަލާ ކައުންސިލުގައި ހުރި 

 ގެލެކްސީ -
 އުތުރުހިޔާ -
 އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތާއި އެ ބިމުގައިވާ އެހެނިހެން ޢިމާރާްތތަްއ. -
 ރެހެންދި ލޯންޗް -
 ވޭން -
 ސައިކަލް -

، ވޭން، ސައިކަލް، އެ ބިމުގައިވާ އެންމެހައި ތަްނަތން  އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތާއިގެލެކްސީ، އުތުރުހިޔާ،       

 އަދި ލޯންޗަކީ، އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

 ސަރުކާރުގެ މަތީފެންވަރު ބޭފުޅުްނ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ، ބުރި ޢިމާރާތް ޭބނުންކުރަމުންަދނީ ދިއްދޫގައި ހުރި އަތޮޅުގޭގެ ދެ  -

އި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގެސްޓް ހައުސް ތަނެއްގެ ގޮތުގައާ ޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ބޭނުންކުރައްވާޒިޔާރަތުގައި ދިއްދޫއަށް ވަ

 އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ. 

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަަކއި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  ށްގެލެކްސީ އިމާރާތަކީ މި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭޮގތަ -

 ރުފިޔާ މި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ލިބެމުންދެއެވެ.  13000/-އިމާރާތުން ކޮންމެ މަހަކު  އެއިމާރާތެކެވެ. 

ަތްށ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިްނ ފެިށގެން އުތުރުހިޔާ އިމާރާތް ަވނީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ިލބޭގޮ 2012ފެބްރުއަރީ  4 -

އެގްރީމަންޓް އާކޮށް ައލުްނ ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  4މާރޗް  2014އަދި  މެންބަރުން ތިއްބެވުމަްށ ދޫކޮށްަފއެވެ.

ރުފިޔާ މި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ޮގތުގައި  7000/-އެ އިމާރާތުން ކޮންމެ މަހަކު  ކޮށްފައި ވެއެވެ.ކުއްޔަށް ދޫ

 ލިބެމުންދެއެވެ.

ނަމަވެސް އެ ލޯންޗް  ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށެވެ. ގެއަތޮޅު  އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެންދި ލޯންޗް ބޭުނންކުރަމުންަދނީ،ރެ -

ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން  އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ކުރެއްވީލޯންޗް މަރާމާތު ކޮށްދިނުމުގެ ޑަށް ހަލާކުވެފައި ވުމުން ވަރަށްބޮ



 ރީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލގެ އިާދރާ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބު                                 ރިޕޯޓް ގެ އަަހރީ ވަނަ އަހަރު  2016

 48 

އަދި ލޯންޗު ބޭނުންކޮްށގެން "ފަހި ދުވެލި"ގެ  ީހތެރި ކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދީލަތި އެ

ނަމުގައި ވިޔަފާރި ދަތުރުތައް ުކރަމުން ގެންދެވެއެއެވެ. އަދި ިމ ދަތުރުތަކުން ކައުންސިލަްށ ަވރަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް 

 ލިބެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

މާލޭން ވަޑައިގަންނަވާ ޓީމްތަކުގެ ބޭނުމަށާއި، އަތޮޅުތެރެއިން  ގޮސްފައިވަނީވެމުންވޭނާއި، ސައިކަލް ބޭނުންކުރެ -

އެހެންނަމަެވސް މިވަގުތު ވޭންގެ  ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުްނތަކަށާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭނުމަށެވެ.

މުން ނުދެއެވެ. މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން ދާތީ ވޭންގެ ބޭނުްނ ކުރެވެ



 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު  -

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

ނޑު  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ޓް އެފެއާޒް އެވެ. އެޓޯލް ސެކްޝަންގެގޮތުގައެވެ. އެއީ، އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް އާއި، ކޯޕަރޭ 02އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނަގމުންދަނީ މައިގަ

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ގައި ހިމެނެނީ، ބަޖެޓް ނަޓް އެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް ގައި ހިމެނެނީ، ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަ

 34ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރުން ސިވިލްސަރވިސްގައި ހިމެނޭ  10ންޑް އިންފޮމޭޝަން އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި އެންޑް ފައިނޭންސް އާއި ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗްއާރ އެ 

 މުވައްޒަފުން ތިއްބަވައެވެ.
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 މުޙައްމަދު ވިޝާމް  މޫސާ ލަޠީފް 

 އަޙްމަދު އަސްލަމް 

މްއަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫ  

 ޢަލީ ޝަމީމް 

 މޫސާ ލަޠީފް 
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 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ރުންގެ ކައުންސިލަ 

 ވަނަ އާންުމ ަބއްދަލުވުމުން ނިންމަާވފައިވާ ގޮަތށް ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ  39ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ 

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  25ނޮވެމްބަރ  2014ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް 

 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލް މެމްބަުރްނެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާތައް   
 
 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ  #

1 
 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 ރައީސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

 އިދާރީ ހިންގުން 

  ިނޑައެޅިފައިވާ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއ ދުގައި ކަ

ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން 

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން  18ޤާނޫނުގ 

 ާމް ތައްޔާރުކޮށް ސްޓާފް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ގެ ޕްރޮގުރ

 ވިލަރެސް ކުރުން 

2 
 އިބްރާހިމް ރަޝީދު 

 ނާއިބު ރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ހޯރަފުށި ދާއިރާ

 ވިލަރެސް ކުރުމައި ވަޒަންކުރުން 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

ތުން އުފުލަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން 

  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން  19ޤާނޫނުގ 

  ްސަރުކާރުގެ ދާއިރާ ތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަށ

 ވިލަރެސްކުރުން 

  ްހއ. އަތޮޅު ފާމަސީއާއި ގުޅޭ އެއްމެހާކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 

3 
 ސެއިން ނަޞީރު ހު 

 ކައުންސިލަރ
 ބާރަށު ދާއިރާ

 ޢާއްމު ޚިދުމަތް 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 
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 ތަށް އުފުލުން ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާ

  ްއައިޑީކާޑުގެ ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 

  ްޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މި ކައުންސިލައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތަށ

 ވިލަރެސްކުރުން 

  ިޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތައި ގުޅޭކަންކަމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކައ

އިދޭންޖެހޭ ލުއިފަސޭހަކަން ރައްޔިތުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދަ

 ހޯދައިދިނުން 

4 
 ޙުސައިން هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ
 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

 ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލާއި ކައުންސިލްތަށް ވިލަރެސްކުރުން 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20އްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެ

 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 

  ްކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްގަމައި ކަނޑުގައި ދުއްވުމަށ

ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަށް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ވިލަރެސްކޮށް، އެ ތަކެތި 

 ގެ އުސޫލްތަށް ހެދުން ބޭނުންކުރުމު 

  ްވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ މަރާމާތުތަށް ހޯދައި ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންކަނ

 ހައްލުކުރުން 

  ިރަށުކައުންސިލްތަށް ހިންގާނުހިނގާގޮތް މޮނިޓާރކޮށް ބެލެހެއްޓުން އަދ

ވަނަ ބާބުގައިބުނާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަށް  14ވަނަ ބާބާއި  11ޤާނޫނުގެ 

 ހަމަ ކުރޭތޯ ޔަގީންކުރުން ކައުންސިލްތަކުން ފުރި

5 
 މުޙައްމަދު ފަޔާޒް 
 ކައުންސިލަރ
 ކެލާ ދާއިރާ

 އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 

 ތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން ވަނަ މާއްދާއިން މަ 

  ްކައުންސިލްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ސްޕޮންސާރ ދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަނ

 ހޯދުން 

  ްވެލްފެއަރަ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
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  ީމައްސަލަތަށް ވިލަރެސްކުރުންއާއިލީ އަދި ޖެންޑާ އާއި ގުޅޭ ، އިޖްތިމާއ 

 ްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހެދުން ރައ 

  ްބަޖެޓްގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތް ވިލަރެސްކުރުނ 

  ިމަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސިނާޢި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރ

 ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން 

  ްކާރިސާތަކައި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

  ެމަޝްރޫއުތަށް ހިނގަމުންދާގޮތް ވިލަރެސްކުރުން  ބޯހިޔާވަހިކަމުގ 

6 
 އަޙްމަދު އަބުދުލް ޤައްޔޫމް 

 ކައުންސިލަރ
 ދިއްދޫ ދާއިރާ

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ގެ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނު

 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 

  ްދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމައި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

  ްމަގު ހެދުމާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާ އާއި، ހަކަތާއިގެ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން 

  ޭކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން ކުނިނައްތާލުމާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކައިގުޅ 

7 
 އަލީ ޝަމީމް 
 ކައުންސިލަރ
 ބާރާށު ދާއިރާ

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 

 މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ 

  ްއަތޮޅުގެ އާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ ކަންކަން ރާވާހިންގުނ 

  ްއިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްމެހާ އިމާރާތްތަކުގެ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން 

  ްތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން 

  ްހއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރައްތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
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8 
 އަޙްމަދު އަސްލަމް 
 ކައުންސިލަރ
 ހޯރަފުށި ދާއިރާ

 އިޖްތިމާޢި ތަރައްޤީ 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20އްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެ

 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 

  ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

  ްޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

  ްމުނާސަބާތައް ފާހަގަކުރުމާއި، ޤައުމީ ކެމްޕެއިންތަށް ވިލަރެސްކުރުނ 

 ޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ވިލަރެސްކުރުން އަތ 

  ްދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނ 

9 
 މުޙައްމަދު ވިޝާމް 
 ކައުންސިލަރ
 ކެލާ ދާއިރާ

 ވިޔަފާރި 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ

 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 

  ްފީ ނުވަތަ ކުލި ނެގުމާއި، އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ލޯނު ހޯދުނ 

  ްވިޔަފާރިއާއި ގުޅުންހުރި ފުރުޞަތުތަށް ހޯދައި ދެނެގަތުނ 

 ިޓާރ އެކައުންޓް ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓާއ، ފޭސްބްކު އަދި ޓްވ

 އަޕްގުރޭޑްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 

10 
 މޫސާ ލަޠީފް 
 ކައުންސިލަރ
 ދިއްދޫ ދާއިރާ

 ޝަގާފަތާއި ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން 

  ާނޑައެޅިފައިވ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ

 20ނުގެ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫ

 ވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން 

  ްތާރީޚީ އަދި ޝަގާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

  ްޒުވާނުންނަށް ތަފާތު ކުޅިވަރުގެ މުބާރާތްތަށް ރާވާ ހިންގުނ 

 ާގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރޭވުން  ކުލަބް ޖަމިއްޔާތަކ 

 ުންގެ މަރުކަޒު ކަންކަން މޮނިޓާރ ކުރުން ހއ. އަތޮޅު ޒުވާނ 
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 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ޢާންމު ކޮމިޓީ 

މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އެކިެއކި ޤަވައިދު ތަކާއި އުޞޫލްަތކާއި މިކައުންސިލުން ހަދަންޖެޭހ ޤަވައިދުތަކާއި 
ންގެ ޢާންމު ކޮމިޓީއެއް މި ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީއަީކ މެމްބަރު 07އުޞޫލްތައް ހެދުމަްށޓަކައި 

 ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އަދި އެކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
 ކޮމިޓީ:
 ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު - 01
 ޙުސައިން هللا ސިލަރ ޢަބްދުކައުން – 02
 ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް – 03
 ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް – 04
 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު – 05
 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 06
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު ނަޞީރު – 07

 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ހިސާބުތައް އިވެލުއޭްޓ ކުރުމަށްޓަކައި ބިޑްކޮމިޓީއެއް ިމ ކައުންސިލްގައި  އަންދާސީމިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި 
އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިީޓއެކެވެ. އަދި އެކޮމިޓީގަިއ 

 ހިމެނެނީ މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ.
 ކޮމިޓީ:ބިޑް 
 ރާހިމް ރަޝީދުނައިބްރައީސް އިބް - 01
 ޢަލީ ޝަމީމްކައުންސިލަރ  – 02
 މޫސާލަޠީފްކައުންސިލަރ  – 03
 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަޔާޟް  – 04
 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 05
 ޝަފީޤް هللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 06
 މުޙައްމަދު ލަޠީފް އޮފިސަރ  ފައިނޭންސް– 07
 ސަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފި – 08
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ނޑުގައި  އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާާރގެ         ހިމެނޭ ސެކްޝަންތަކަށާިއ  އިދާރީ އޮނިގަ

ަވަނ ދުވަހުން ެފށިގެން އަތޮޅު  14 މާރޗް 2014މިދަްނނަވާ ގޮތުގެަމިތން،  ކައުންސިލުން ކުރާ މުހިއްމު ަކންކަމަށް 

 ފައެވެ.އްސަވާލްގެ މެމްބަރުންވަނީ ހަަމޖަކައުންސި

  ްން ބެލެހެއްޓެވު  ޔުނިޓް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ 

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ވިާޝމް -

 ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް -

  ިން ބެލެހެއްޓެވު ޔުނިޓް  ންގް ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގޕޮލިސީ ޕްލޭނ 

 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަީޞރު -

 އްމަދު ވިާޝމްކައުންސިލަރ މުޙަ -

  ެން ލެހެއްޓެވު ކައުންސިލް ބިއުރޯ ބ 

 ކައުންސިްލގެ ރައީސް މުޙައްަމދު ރަޝީދު -

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ައސްލަމް -

  ްން ބެލެހެއްޓެވު ޔުނިޓް ބެޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސ 

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  -

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަާޔޟް -

  ޭން ބެލެހެއްޓެވު  ޔުނިޓް  ޝަން އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމ 

 ލަރ މޫސާލަޠީފް ކައުންސި -

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ައސްލަމް -

  ޭން ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއް ބެލެހެއްޓެވު އަތޮޅު ފާމަސީ އަދި އާމްދަނީ ލިބ 

 ކައުންސިްލގެ ނާއިބްރަީއސް ިއބްރާހީމް ރަޝީދު  -

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަާޔޟް -

 ޙުަސިއންهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު -
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 މުވައްޒަފުން އިދާރީ   އިދާރާގެ  އުންސިލް ކަ 

 ޝަފީޤް هللا ޢަބްދު ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ .1

 މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ  .2

 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު .3

  ދުއާދަމް ސަޢީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .4

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙުމަދު ނަޞީރު .5

 ފް އަޙުމަދުއިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފަ .6

 އޮފިސަރ އިސްމާޢީލާ އަޝްފާޤް  އެކައުންޓްސް .7

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަސްމާ އަބޫބަކުރު .8

 هللا އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ޢަބްދު .9

 ޝަރީފާ މުޙައްމަދުއޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .10

 ޢާޞިމާ ޢަލީއޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .11

 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .12

 އޮފިސަރ އަސްމާ އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .13

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޒާހިރާ  .14

 ޢަލީ ރަޝީދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ އޮފިސަރ  .15

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޡާމް  .16

 އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޙަމީދު  .17

 މުޙައްމަދު ސަލީމް  އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން .18

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު  .19

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ .20
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 ދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ސާ .21

 އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރަޝީދާ .22

 އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީއޮފިސަރ  ޓިވްއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭ .23

 ޒުބައިދާ ލަޠީފުއޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .24

 އޮފިސަރ އާމިނަތު ލަޠީފާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .25

 ޢާއިޝަތު ސަޢީދާއޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .26

 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު .27

 މްނަޢީهللا ފަޅުވެރި ޢަބްދު .28

 ވޭން ޑްރައިވަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން .29

 ސަޢީދުهللا މަސައްކަތު ޢަބްދު .30

 هللاމަސައްކަތު ލަޠީފާ ޢަބްދު .31

 މަސައްކަތު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް  .32

 މަސައްކަތު އަޙުމަދު ފިރާޤް  .33

 ފަޅުވެރި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  .34

ޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ހާޖަރާ އަބްދުލް ކަރީމް ) ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކް
 ބަދަލުވެފައި(

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުެގ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާނީ 

ކައުންސިލް  ގޮތަށެވެ. މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސިއާއި ފުށުނާރާނެ ފަދަޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން 

އަިދ ފަހަރު  4މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާ ބައްަދލުުވންތައް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ަކންކަން ދުރާލާ ރާއްވަވައިގެން ޮކންމެ މަހަކު 
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ބާއްވަމުން  ގައި  10:00އްގެ ހަފްތާގެ ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެ

ގައި  10:00ހެއްގެ ދުވަ 4އަދި މީގެ އިތުރުން ހަފްތާގެ ގެންދަވައެވެ. 

ކައުންސިލް މެންބަރުން ބައްދަލުެވ ބްރީފިންގ ބާއްވަވަމުން ެގންަދވައެވެ. 

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  10:00އަދި ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްެގ 

ބާއްވައި މުހިއްމު މައްސަލަތަކާމެދު  ބައްދަލްވުންއިސްވެރިންނާ އެކު 

 . މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ

ނޑު މުވައް   ޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑުތައް ބަހެއްޓެވުމުގައި ޢަަމލު ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އަތޮުޅ ކައުންސިްލ  ސުލޫކީގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މިްނގަ

ކަންތައްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  48ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 

ނޑު މިގޮތުން ކަުއްނސިލް މެމްބަރުން، މަޤާމުގެ ވާިޖބު އަދާކުރުމުގައާއި، ޢާންމު  ށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.ގެ މައްޗަ މިންގަ

ނޑު ހިފަހައްޓަ   ވަމުްނ ގެންދަވައެވެ.ދިރިއުޅުމުގައިވެސް ތިރީގައިވާ ސުލޫކީ މިންގަ

ލްގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފާިއ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންާވނީ ކައުންސި .1

 ކަރާމާތާއި އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮެތއްގެ މަތިންނެވެ. 

ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެއްވެސް  .2

 ފަރާތަކުން ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ރުަމށް ކައުންސިލުން މަޝްވަރާިދނުމުގައި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކު .3

 އެއްވެސް ތަފާތެއް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. 

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއްކައާއި ނިޝާން ޭބނުންކުރަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  .4

 ބޭނުންތަކުގައެވެ.
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ށް ިލބޭ ަމޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޤާޫނނަކުްނ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަ .5

ނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާަމކޮށްގެްނ ޤަވާޢިދަކުން ސިއްރު މަޢުލޫާމތު ގެ ގޮތުގައި ކަ

 ނުވާނެއެވެ. އަދި މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތައް ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމު 

އަނބިމީާހެގ  އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ

ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ނުަވތަ ދަިރއެއްގެ މަޞްލަހަތު ހިމެޭނ ނުަވތަ އަމިއްލަ ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު 

ވެ ގައި ބައިވެރިފަދަ  ބައްދަލުވުމެއްއެނުވަތަ އެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ 

 ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ  އިދާރީ  ކައުންސިލަރުންނާއި 

ީކ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަ

ވަރަށް ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ޭބފުޅުން ތަކެކެވެ. މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ 

އް އުޅޭ ތަކެ މުވައްޒަފުންސަމާލު ވުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އުޅުއްވާ ށް މުވައްޒަފުންނަކީ ވެސް ވަގުތަ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް  އަހަރުތުގެ މާހައުލަށް ގަޑި ޖެހިގެންނާއި ަފރުވާކުޑަވެގެން ފާއިތުވި މަސައްކަ ކެވެ.އިދާރާއެ

 31އިން  2016ޖެނުއަރީ  1މިވަނީ  ތިރީގައި ނަޞޭހަތެއް އަދި އިންޒާރެއްވެސް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއެވެ.ދާރީ މުއިރުނަނާއި ކައުންސިލައަށް މި އިދާރާގެ  2016ޑިސެމްބަރ 

 ށް ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ  2016ޖެނުއަރީ  31އިން  2016ޖެނުއަރީ  1
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 މަޤާމް  ނަން 

43 
_ _ _ _ 

13 30 8 
_ 

 ރައީސް  ހއ އިހަވަންދޫ    ރާނާގެ        ރަޝީދު މުޙައްމަދު 242 148

23 10 
_ _ _ 14 10 8 

_ 
 ނާއިބްރައީސް  ހއ ހޯރަފުށީ     ފީރޯޒުގެ       ރަޝީދު އިބްރާހީމް 242 177

20 10 _ _ _ 25 _ _ _ 
 ކައުންސިލަރ ހއ ދިއްދޫ       ދިމާގެ ކު            ލަތީފު މޫސާ 242 187
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32 
10 14 

_ _ 
21 20 1 

_ 

144 
242 

 ދަފުތަރު ނަމްބަރ ރސ        އަސްލަމް އަޙްމަދު

10001 " 

6 2 _ _ _ 33 85 9 _ 
 " ހއ އުތީމު       ޔާގޫތުގެ        ނަޞީރު ޙުސައިން 242 107

21 6   
_ 

  32 29 18 _ 
 " ހއ. ބާރަށް   ޑަންހައުސްގޯލް            ޝަމީމް ޢަލީ 242 136

30 6   _ 
  24 9 5 _ 

 " ހއ ދިއްދޫ  ގްރީންވިލާ     ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޙްމަދު 242 168

16 _ _ _ _ 13 35 10 
_ 

 " ހއ އިހަވަންދޫ   ހަޒާރުމާގެ           ޙުސައިން هللاޢަބްދު 242 168

18 15 
_ _ _ 31 36 9 _ 

 " ހއ ކެލާ  ސަންގެސަން          ފަޔާޒް މުޙައްމަދު 242 133

30 15 _ _ _ 30 14 21 _ 
 " ހއ. ވަށަފަރު   ހަރު          ވިޝާމް މުޙައްމަދު 242 132

 އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ 
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هللا ޢަބްދު 242 135 - - 12 - 29 - - - 3 55 - - 8 124
 31973 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޝަފީޤު 

މުޙައްމަދު  242 212 - - - - 20 - - - 7 - - - 3 124
 ޑިރެކްޓަރ ނަޞީރު

4933 
 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު 242 148 - - 31 - 48 - - - 11 - - - 4 124

 ޑިރެކްޓަރ 
3281 

އެސިސްޓެންޓް  އާދަމް ސަޢީދު  242 16 - - 2 - 28 - - - 9 187 - - - 124
 5869 ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު  242 175 - - 9 - 41 - - - 12 - - - 5 124
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ނަޞީރު

3278 

މުޙައްމަދު ލަޠީފު  242 199 - - 18 - 23 - - - 2 - - - - 124
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު

1379 

އިސްމާޢީލް  242 215 - - 7   20 - - - -   - - - 124
 އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ އަޝްފާޤު

64574 

ޢާއިޝަތު އިފާދާ  173 56 - - 17 60 - - - - - - 40 - - 95
 އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ هللاޢަބްދު

70391 

 އިކޮނޮމިކް އަސްމާ އަބޫބަކު  173 161 - - - - 12 - - - - - - - - 95

 74287 ޑިވެލޮޕްމަންޓޮއޮފިސަރ

މުޙައްމަދު  242 193 - - 8 - 30       6         124
 އ.ކޮމްޕިއުޓަރ ސަލީމު 

40866 
އަސްމާ  242 192 - - 25 - 15 - - - 10 - - - - 124

 އިބްރާހީމް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

 5760 އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޢާޞިމާ ޢަލީ  242 212 - - 13 - 17 - - - - - - - - 124
 3280 އޮފިސަރ
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ޝަރީފާ  242 186 - - 19 - 30 - - - 7 - - - - 124
 މުޙައްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 3282 އޮފިސަރ

ފާޠިމަތު  242 178 - - 20   37 - - - 7 - - - - 124
 ރަޝީދާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 10286 އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު  242 190 - - 14   28 - - - 10 - - - - 124
  ނިޒާމު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 
 27394 އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ހައްވާ ޒާހިރާ 83 70 - - 3 - 10 - - - - - - - - 47
 57545 އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ޢަލީ ރަޝީދު 242 176 - - 28   28 - - - 10 - - - - 124
 50801 އޮފިސަރ

އ. އެކައުންޓްސް  އާމިނަތު ޙަމީދު 242 160 - - 26   47 - - - 9 - - - - 124
 57862 އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު  242 198 - - 3   34 - - - 7 - - - - 124
 ނުޒުހާ

އ.ޕްރޮޖެކްޓް 
 64722 އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު  242 157 - - 29   38 - - - 11 - - - - 124
 ނަޞީރު

އ.ޕްރޮޖެކްޓް 
 64573 އޮފިސަރ

އަމީމާ  242 193 - - 10   30 - - - 9 - - - - 124
 ޢަބްދުލްޣަނީ 

 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ
19430 

 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ ޒުބައިދާ ލަޠީފު  242 197 - - 15   20 - - - 10 - - - - 124
19431 

 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ އާމނަތު ލަޠީފާ  242 204 - - 1 - 24 - - - 13 - - - - 124
12046 

  ޢާއިޝަތު 242 194 - - 18   18 - - - 12 - - - - 124

 ސަޢީދާ 
 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ

13092 

ޝަދިޔާ  242 115 - - 29 60 28 - - - 10 - - - - 124
 ޒަކަރިއްޔާ

 އ.ރިސާޗް އޮފިސަރ
28303 

އާމިނަތު  242 193 - - 14   30 - - - 5 - - - - 124
 ރަޝީދާ

 އ.އ.ޑ އޮފިސަރ
40868 

މުހައްމަދު  242 151 - 6 20   30 - - - 5 - - 8 22 124
 ރަޝީދު

 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ
40874 

އަޙްމަދު  242 187 - - 10 - 35 - - - 10 - - - - 124
 ޙުސައިން

 ޑްރައިވަރ
11063 

 ފަޅުވެރި  ނަޢީމު هللا ޢަބްދު 242 174 - - 8   26 - - - 11 - - - 23 124
63860 

މުޙައްމަދު  242 200 - - 4   15 - - - 1 - - - 22 124
 ރިޔާޟް 

 ފަޅުވެރި 
79870 

هللا ޢަބްދު 242 187 - - 2   34 - - - 19 - - - - 124
 ސަޢީދު 

 ތުމަސައްކަ
37371 

 މަސައްކަތު هللاލަޠީފާ ޢަބްދު  242 183 - - 19   30 - - - 10 - - - - 124
23024 

ޢަބްދުއްރަޙީމު  242 194 - - 10   25 - - - 13 - - - - 124
 ޤާސިމް

 މަސައްކަތު
23884 

 މަސައްކަތު އަޙްމަދު ފިރާޤު 242 109 - - 3   32 - - - 5 - - 2 10 124
63766 
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 ނިންމުންތައް  ކައުންސިލުގެ 

ކަންކަން ިނންމުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެންަބރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސް މި ކައުންސިލުން 

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިން  އަދިމުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. 

. ފުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވައެވެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަނިންމުމަށް  ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫން ތަންފީުޒ ޞޫއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ލާމަރުކަޒީ އު ލުން ކައުންސިލް ހިންގުމަށް ކަ

 އެއް އަހަރު ދުވަހު ގައި މި ދަންނަވަނީ ާފއިތުވި ވަރަށްބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ތިރީވެސް ކުރުމަށް

ފާއިތުވި އަހަރު ތަކުން ނިންމާ ަތންފީޒު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ. ޢާންމު ބައްދަލުުވން ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލުން ކުއްލި ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައް: އުރުގެ ދެވަނަ ދަ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ނޑައަޅާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 6201ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ޖެނުއަރީ  13) ވަނަ އަހަރަށް ކަ

6201) 

މަްށ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެްޓ ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރެވިަފއިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރު 2016ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަން އިންތިޚާބް ނުކުރެވޭ 

 ން ނޑައެޅުރަށްރަށުގެ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބް ކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބް ބާއްވާނެ ދުވަހެއް ކަ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަން އިންތިޚާބު ނުކުރެވޭ 

ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް  2016ފެބުރުއަރީ  23ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު 

 ފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތި
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ގެ ކުރިން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  2016ޖެނުއަރީ  20ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް  2015ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، އެރިޕޯޓް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމާއި މެދު 

 (2016ރީ ޖެނުއަ 19)  ގޮތެއްނިންމުން

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  2015ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ފާސްކުރުމަށް

 ފަހިއަރަނީގެ އުޞޫލަށް އިސްލާހްގެނައުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކްރެޑިޓް ސްކީމް "ފަހިއަރަނި" ގެ އުޞޫލް އަދި ޤަވައިދު މުޅި  ހއ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް، އަދި ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލްގެ 

 އިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑަބައްދަލްވުމަކަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރެހެންދި ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ މައްސަލައާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން

މި އިދާރާގެ ރެހެންދި ލޯންޗުގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ނަސޭހަތްދެވި، އަދި 

ނަލް އިންޒާރު ދެވި، އޭގެ ފަހުން އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރު ވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައި ފައި

ވަނިކޮން އޭގެ ފަހުންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ނަސޭހަތްދެވިފައި ވީނަމަވެސް އޭނައަށް އެއްވެސް ހެޔޮބަދަލެއް 

ގެ އެޗް،އާރު،އެމް،ޑީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ މުހައްމަދު ރަޝީދު އާއި މެދު ގޮތެއް އައިސްފައި ނުވާތީވެ، އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ނިންމުމަށް 

 

 ގޮތެއްނިންމުން ފަހިއަރަނީގެ ޤަވައިދު އާއި ފަހި އަރަނީގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވާ

ފަހި އަރަނި ޤަވާޢިދު އާއި ފަހި އަރަނި އުޞޫލަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.

 ޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުންދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ގުޅެގޮތުން މަ 15އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްއަށް 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2016ފެބްރުއަރީ  03އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދަށް 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް 15
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ރާންޗުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިބެމުން ނުދާތީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބު 

 މަޝްވަރާކުރުން 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގެ އޭ،ޓީ،އެމް ގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަތޮޅުގެ     

ބެން ނުޖެހޭނެ ގޮތަށް ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ ފަރުމަކޮށް ދިނުމަށް ބޭންކް ރައްޔިތުން ކިއުގައި ގަދައައްވާ، ވިއްސާރާގައި ތި

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގައި އެދުމަށް 

 ނިންމިއެވެ.

( ގެ  2016ފެބްރުއަރީ  07) 01AS/240/2016/-133ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ނަމްބަރ:

 ށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުންސިޓީއަ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން މިހާރު މިއަތޮޅަށް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ އައި.ޑީ ކާޑު 

ހއ. އުތީމަށް އަދި ސިސްޓަމް  01ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން  02ހައްދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ދެވަނަ ސިސްޓަމް ހއ. ފިއްލަދުއަށް ދިނުމަށް 

 ނިންމިއެވެ.

 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  10އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދަށް 

 ގޮތެއްނިންމުން

ވަނަ ދުވަހުން  2016މާރޗު  01އ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދަށް ހ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  10ގެ އަހަރީ ޗުޓީގެ ތެރެއިން  2017ފެބުރުއަރީ  25ން  2016ފެބުރުއަރީ  26ފެށިގެން 

 ތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއް ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން ގެ ފޯމަށް 01ބަޖެޓްކޮންޓްރޯލް ރެވިނިއު ، ފޯމާއިގެ  01ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ޚަރަދު 

ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯރމް ބަޖެޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް  01އަދި ޚަރަދު  01ރެވެނިއު 

 ވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައި ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި
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(  2016މާރިޗް  06)  DTBSC/225/2016/11ދިއްދޫ ޓީނޭޖު ބޯއީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފޮނުވާފައިވާ ނަމްބަރ:

 އަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުންގައި ފޮނުވާ ފައިވާ ސިޓީ

ންޕެއް ހއ.ދިއްދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ދިއްދޫ ޓީނޭޖް ބޯއީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހެލްތު ކޭ

އައިޓަމްގެ ކަންތައްތަކުން ) މިނިސްޓްރީ އޮފް  1،2،3އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް އެދި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ދެއްނެވިފައިވާ 

 ހެލްތް ( ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ލިބުމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަން މި ޕްރޮގްރާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ދެމެދު ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމް،އޯ،ޔޫ 

 އަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވޭ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ 

މެމޮރެންޑަލް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ އެމް،އޯ،ޔޫ މިހާރު މިކައުންސިލުން ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙްތަކާ އެކު ފާސްކުރުމަށް 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި

 

 ސިސްޓަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުންއަތޮޅު ފާމަސީގެ ފާމަ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް  30އަތޮޅު ފާމަސީގައި މަސައްކަތް ކުރަށްވާ ފާމަސިސްޓަށް 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 

ނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންއަތޮޅު ޤުރުއާން މު  ބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ބޭއްވާ ރަށަކީ ހއ. އުތީމް ކަމުގައި  1437

ށް އަށް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަ 16ން  14އެޕްރީލް  2016ހަމަޖައްސާ، އަދި މި މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚަކީ 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި
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   ހއ. އަތޮޅުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ އުޞޫލް މުރާޖާކުރުން

ހއ. އަތޮޅު އަތޮޅުގޭ ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލް ކުރަމުންދާ އުޞޫލަށް ބަދަލްތަކެއް 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި މު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްގެނައުމަށް ފެންނަތީ އެއުޞޫލް ޢާން

 އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  2015ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ 

   ގޮތެއްނިންމުން

ވަނަ  25އެޕްރީލް މަހުގެ  2016އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯރޓް ވަނަ  2015ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ދުވަހުގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 ނިންމިއެވެ.

   ން މަޝްވަރާކުރުންރެހެންދި ލޯންޗުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތު

ރެހެންދި ލޯންޗުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ފަހިދުވެލި ކޯޑުން 

ރުފިޔާ ( ނަގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް، އަދި ޖޫރިމަނާއައްވާ ފައިސާ އިދާރީގޮތުން  3505/-ފައިސާ )

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ވުމުގައިއޮންނަ އުޞޫލްގެ މަތިން ހޯދުމަށް ބައްދަލު

 

ރޑުގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން  ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިޖިޓަލްނޯޓިސްބޯޑް ބޭނުން ކުރުމާއި ބެހޭ އުޞޫލް 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ށް ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައިއާއްމު ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަ

 ނިންމިއެވެ.

 

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލްގެންނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތައް ފާސްކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 ނިންމިއެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުންއިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ބަ
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 މިހާރު ޢަމަލްކުރަމުންދާ ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ އުޞޫލް މުރާޖާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުން

ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ އުޞޫލް މުރާޖާކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ޢާއްމުކޮމިޓީއަށް 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. މުގައިފޮނުވުމަށް ބައްދަލުވު

 

ނޑައެޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  ފަހިއަރަނި ސްކީމް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ކަ

ބަރ ނަމް 15107އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔާފާރި ޕްރޮގްރާމްތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށްޓަކައި 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  ނަމްބަރ ކޯޑަށް އިތުރުކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 223010ނަގާ  5000.00ކޯޑުން 

 ނިންމިއެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުން

 

 ފަހިދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަން އުމުރާ ދަތުރު ހަމަޖެއްސުމަށް ގޮތެއް ނިންމުން

ގެ ދަށުން، ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ކުރާ ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުން ކެޕްޓަނާއި، ފިހިދުވެލި ޕްރޮގްރާމް

ނޑައެޅޭ ފައިސާ، މުވައްޒަފުންގެ ރެކްރިއޭޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކޮށް އެފައިސާއިން މުވައްޒަފުންގެ  ފަޅުވެރިންނަށް ކަ

ތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަ އުމުރާ ދަތުރު ހަމަޖައްސަމުން ގެންދިއުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 ނިންމިއެވެ.

 ފާމަސީއަށް ދެ ފާމަސިސްޓުން ނެގުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ޟަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ފާމަސިސްޓުން ނެގުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި މިހާރު ދިނުމަށް  02ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީއަށް ދިވެހި 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައިހަމަޖެހިފައިވާ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސު އަލުން މުރާޖާ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.

ވުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމާ ބެހޭ  08އަށް  2016މެއި  31ން  2016މެއި  22ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން

ދުވަހުގެ އަހަރީ  08ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2016މެއި  22ގެ ރައީސައް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި
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ގެ " ޢިމާރާމް ދުޔާޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވާ " މަރި

 ޙަވާލްކުރިކަމުގެ ލިޔުން ޕީ.ޖީއަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން

ނޑައަޅާފައިވާ " މަރިޔާދުގެ " ޢިމާރާތް  ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ކަ

ކުރުމާމެދު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ލަފާގެ މަތިން އެ ޢިމާރާތް ޙަވާލްކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން ޕީ،ޖީ، އޮފީހާއި ޙަވާލް

 ނިންމިއެވެ. އަޣްލަބިއްޔަތުންބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  ބައްދަލުވުމުގައި

 

 ކާރިޘާތަކުގައި ޙާލުގައިޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކުރުން

ހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލްކުރާ އުޞޫލް އާންމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް  ކާރިޘާތަކުގައި ޙާލުގައިޖެ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި

 

( ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް  2016މެއި  16)  256/225/2016/5ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ:

  ގޮތެއްނިންމުން.

ވަނަ އަހަރު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ  2012ކައުންސިލުން ހއ. މުރައިދޫއަށް ދޭން އަތޮޅު 

އުނިކޮށް ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކާ އެހީގެގޮތުގައި  15106ރުފިޔާ އަތޮޅު ގޭގެ ކުލި ޖަމާކުރާ ކޯޑް  13000.00

އިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބައިވެރިވެ ވަޑަ އަށް ބަދަލް ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 228010ފައިސާ ދޫކުރާ ކޯޑް 

 ނިންމިއެވެ.

( ގައި ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖައް  2016ޖޫން  27)  255/225/2016/69އުތީމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ:
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

( ގެ  2016ޖޫން  27) 255/225/2016/69ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ނަމްބަރ: 

ފަޑިޔާރުންގެ  03ރުފިޔާ އާއި އަދި އުތީމުގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތައްގެނާ  8879.00ވާ މެސެޖުގައި

ރުފިޔާ މިއިދާރާގެ  11766.440ރުފިޔާ ޖުމްލަ  2887.440ތެރެއިން އެއްފަޑިޔާރުގެ އެއާރ ޓިކެޓުގެ އަގައްވާ 

ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ގައިގެ ބަޖެޓް ކޯޑުން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމު 15106

 ނިންމިއެވެ.
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ރޑް ދިނުމުގެ މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ އެވޯ
 މަޝްވަރާކުރުން.ރަސްމިއްޔާތާއިގުޅޭގޮތުން 

މަށްޓަކައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ވަނަ އަހަރު ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމް ދިނު 2016

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައިކޮމިޓީތަށް އެކުލަވާލުމަށް 

 ފަންޑް ރައިޒްކޮމިޓީ:

  ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު -1
 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު –2
 ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް –3
 ންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމްކައު –4

 
 އިންތިޒާމް ކޮމިޓީ 

 
 ޙުސައިންهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު -1 
 ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް -2
 ކައުންސިލަރ ޢަލީ ޝަމީމް -3

 ކައުންސިލަރ އަހްމަދުޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް – 04
 ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނަޞީރު – 05
 ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް – 06
 ހައްމަދު ވިޝާމްކައުންސިލަރ މު – 07
 ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު– 08
 ޝަފީޤް هللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 09
 
 

 އެވޯޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 
 
 ނައިބްރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު – 01
 ކައުންސިލަރ މޫސާ ލަޠީފް – 02
 ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު – 03
 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު - 04
 ޝަފީޤް هللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 05
 ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިންގޓީޗަރ މުހައްމަދުޢަބްުދއް ސަމަދު  – 06
 ހއ. ކެލާ ސްކޫލްގެ ހެޑްއޮފް ސްކޫލް ޝަކީލާ ހާމިދު -07
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 އިދާރީ ކޮމިޓީ 
 
 ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފަޔާޟް – 01
 ކައުންސިލަރ އަހްމަދު އަސްލަމް – 02
 ރ މުހައްމަދު ނަޞީރުޑިރެކްޓަ – 03
 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 04
 ޝަފީޤް هللا އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު – 05
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަހްމަދު ނަޞީރު – 06
 
 

 ފަހިދުވެލި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކުރިތާ އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމާއި ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަން އިވެންޓެއް  01މަށް ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާ

ބާއްވަން ފެންނަކަމަށާއި އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަހިއަރަނިވެސް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ފެންނަކަމަށާއި އަދި މިކަމަށް 

ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ބައިވެރިވެ  ފަހިދުވެލި ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ބައްދަލުވުމުގައި

 ނިންމިއެވެ.

 

 މަޝްވަރާކުރުން  ތި ހޯދުމަށް އަތޮޅު ގޭގެ ކޮޓަރިތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަކެ 
 

 ( ޚަރަދުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 15106ހުށަހެޅިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި، އަތޮޅުގޭގެ ކޯޑުން)

 އިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑަ ބައްދަލުވުމުގައި

 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އައުލޯންޗެއް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
 

ފަހިދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މި ޕްރޮގްރާމް އިތުރަށް ތަރަށްޤީކޮށް ރަގަޅު އާމްދަނީއެއް 

 ގެ ދެ އިންޖީނާއެކު ގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް 115ފޫޓުގެ ސްޕީޑް ލޯންޗެއް  24އި މި ކައުންސިލަށް ހޯދުމަށްޓަކަ

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި
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ބެހޭގޮތުން  މިއިދާރާއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ލިބިފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އިޢުލާން ކުރުމާއި 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

ނޑުގައި ހިމެނިފަވާ  މި އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރރަލްގެ މަޤާމަކީ މި އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަ

މަޤާމަކަށްވާތީ އާއި، މި އިދާރާެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހަމަނުޖެހި ގިަނދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ، މި މަޤާަމްށ 

 B/225/2016/23  (01-13 ކު ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ ޓްރެޜަރީގެ ނަމްބަރ:މީހަ

( ސިޓީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ، މި މަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި އެލެވެންސް މި އިދާރާގެ ބަޖެޓުން  2016ސެޕްޓެމްބަރ 

ނ ޑައަޅާ ނިމިފައިވާތީ، މި އިދާާރއަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ ހަމަޖެހެން އޮތުުމންނާއި އަދި ިމ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަ

ބައިވެރިވެ  ބައްދަލުވުމުގައިމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުަމށް އިޢުާލްނ ކޮށްދިނުމަްށ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ދެްނނެވުމަށް 

 ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.

 އަހަރުގެ އެވޯޑު ދިނުމާބެހޭ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  2016ރިންގެ ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިން ވެ 

ރޑް ދިނުމަށް ހެދިފައިވާ އުޞޫްލ  2015 ވަނަ އަހަރުގެ ިތލައުުތރު އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އެވޯ

 ން ނިންމިއެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ބައްދަލުވުމުގައިފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 

 ފަހި ދުވެލި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ " ފަހި ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމް ފެށިތާ އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

ރުފިޔާ ގެ ބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށާއި މި  25000/-ޝަން ކަޕްގެ އެއްމެހާ އިންތިޒާމް ތަށް ކުރުމަށް ހިންގާ ފަހިދުވެލި ޕްރޮމޯ

ބަޖެޓް އަތޮޅުގޭގެ އާމްދަނީިލޭބ ފައިސާގެ ކޯޑުން އުނިކޮށް އިޖްތިމާޢީ ޚަރަކާތަށް ހިންުގމުގެ ކޯޑަށް ބަދަލްކުރުމަްށ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާ ބެހޭގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓަށް މަޝްވަރާކޮށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކާބެހޭގޮތުން 

 ގޮތެއްނިންމުން 

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާސިފް އާއި ބެހޭ ގޮތުން ުހަށހެޅިފައިވާ         

ތައް ބެލުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ވާގޮތަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި މުޅި ކައުންސިލަށް މައްސަލަ

( މަސް ދުވަސްދީ  އެމުއްދަތުގާ މައްސަލަ ހައްލުނުކުރާނަމަ އިހަވަންޫދ  01ރިޕޯޓްގައިވާ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށް )

އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވި މެންބަރުންގެ މަށް ކައުންސިލާ މެދު އިތުރު ފިޔަވަޅު އެޅު

 ނިންމިއެވެ.
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ޕާސްޕޯޓްޚިދުމަތް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މިހާރު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، ދެންކައުންސިލުން 

 ށް ގޮތެއްނިންމުން އަމަލް ކުރާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮ

 ގަރާރު 

ހއ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ނިމި، 

ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަށް ފެށުން ލަސްވަމުންދާތީ، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މިހާރުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، 

ށު ކައުންސިލަކުން ޕާސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެ ިއންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ހއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަ

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން، ފޯމް ބަލައިގަތުމާ،ފޮޓޯ ނެގޭނެ އިންތިޒާމާއި، ފިންގަޕްިރންޓް ނެގޭެނ އިންތިޒާމުެގ 

އަތޮޅުގެ ަމއި ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ،  އިތުރުން ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ އިންތިޒާމާއި އެކު

އިދާރާ ހަމަޖެއްސުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި އެދުމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިއްތިފާޤވެއެވެ. އަދި ޕާސްޕޯޓްގެ 

ސަމާލް ކަމަށްގެނަސް ހއ. އަތޮޅުްނ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާރުވެްސ ކުރެވިފައިވާ ހޭދަ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ

ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބޭނުންވާ އެއްމެހާ ކަންކަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަްނ 

 ދިނުމަށް މިކައުންސިލުން އިޤްރާރުވަމެވެ.

ވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ ބައިވެރި ބައްދަލުވުމުގައިމަތީގައިވާ ޤަރާރު ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

( ގެ  2016އޮކްޓޯބަރ  30) 252/225/2016/21ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ:

 ސިޓީއަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ސަތުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައްވާ އެކޮމިޓީއަްށ ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރިޔާ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވިއެވެ. ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ  ބައްދަލުވުމުގައިފޮނުވަން ފެންނަކަަމށް 

ގޮތެއް ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން  2016ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެން އެވޯޑް 

 ނިންމުން  

އަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ަފއިސާގެ އިނާމްތައް ދިނުމަްށ  2015ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް           

 ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮަތށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ަކއުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބަިއވެރިވެލެއްވި މެންބަރުްނގެ 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.
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އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ނިމިފައިވާތީ އެލް.ޖީ.އޭއަށް ފޮނުވުމަށް  5ކުރިއަށް އޮތް 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

ން އާއި ފަިއނޭޝަްލ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭ 5ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް އިދާރާގެ 

ޕްލޭނަން ގެނެވުނު އިސްލާްހަތކާއެކު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުަމށް ކައުްނސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި 

 އިއްތިފާޤުން ނިންމިއެވެ.ބައިވެރިވެލެއްވި މެންބަރުންގެ 
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 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.އެއް ނުއޯޑިޓް ކުރެވިފަލް އިންޓަރނަތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 މާލީ އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.އް ނުއެއޯޑިޓް ކުރެވިފަ މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2016

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.ފައެއް ނުއޯޑިޓް ކުރެވިއިދާރީ ތެރޭގައި ގެ ވަނަ އަހަރު 2016

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.ނު އެއްކުރެވިފަ އޯޑިޓްއެކްސްޓަރނަލް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2016

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

 މަޝްވަރާ ކުރުމަށް  ކި ކަންކަމުގައިއެކިއެވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި  2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

އަދި މީގެ އިތުރުން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ޒިޔާރަތް  އެކި ދުވަސްމަތިން މެންބަރުން 10ކައުންސިލްގެ  ރަށްރަށަށްއަތޮޅުގެ 

 ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް  ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެޭބފުޅުންގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރަމުން ގެންދޭތޯއާއި އަދި އިސްލާޙް ކުރަންޖެހޭ  ވުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްކުރެއް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރަށު ކައުންސިލްތަަކށް ޒިޔާރާތް ކުރައްވާފައިވާ އެވެ. އްވަބާރުއެޅު ންކަން އިސްލާޙް ކުރެއްވުމަށް ކަ

 ތާރީޚްތައް "މުހިއްމު ކަންތައްތައް" ސުރުޙީގެ ދަށުން ގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ. 

 އް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަ 

ޝަންތަކަށް ބަާހ ކައުންސިލް މެންބަރުން ސެކްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު      

ނޑައެޅި އެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްެގ  މަސައްކަތްތައްތައް ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ވިލަރެސް ކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަ

ވާލުވެލައްވާފައިވާ ސެކްޝަނެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މެންބަރުން އެ މެންބަރެއް ޙަ
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އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަންނަ ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ދެއްވާކަްނ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އެއްބާރުލުން 

ށާއި ކައުންސިލް މެންބަރުންަނށް ިލޭބނެ ގޮތަށް ކައުންސިލްެގ ދުވަހުން ދުވަހަްށ ކައުންސިލްގެ ރައީސަލިޔެކިޔުންތައް 

މިގޮތުން މިަދންނަވާ ަކންތައްަތކަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފަިއ ވެއެވެ. 

 ކޮށްފައިވާ މުޙިއްމު ކަންތައްތަކެވެ. 

 : ކައުންސިލްގެ ބައްދަލްވުން 

ރަ ުދވަހު ބާއްވަމުްނ އަންގާ އެއްގެޮކންމެ ހަފްތާއާދައިގެ މަތިން  ވުންކައުންސިލްގެ ަބއްދަލް ހއ. އަތޮޅު

އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި .ަތކުގައި ހއމިބައްދަލްވުން  ގެންދަވައެވެ.

ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުރުން ހއ އަތޮޅު 

ށް ކުރެވިދާެނ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަ

ކަންތައްތަކާއި ެބހޭގޮތުްނ ަމޝްވަރާކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި 

ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެޭވ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަށް ާމލީ 

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަްށ މި ބައްދަލުވުްނތަކުން ިނންމާ 

 އެކަންކަން ތަންފީޒް ކުރެވެމުންެދއެވެ. 

   

 :ވުން ސީނިއަރ ސްޓާފް ބައްދަލު 

ބާއްަވމުން ގެންދެއެެވ.  ހަފްތާއަކު އެއްަފހަރުހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ ސްޓާފުންގެ ބައްދަްލވުން 

ކުރެވެމުން  ޔާލްބަދަލްތަންފީޒް ކުރުމާއި ބެހޭ ޮގތުްނ ޚިމިބައްދަލް ވުންތަކުގައި ކައުންިސލުން ނިންމާ ުމހިއްމު ކަންތަްއ 

މު ރައްޔިތުންނަްނ ދެމުންގެދާ ޚިދުމަތްތައް ންވަޞީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާ މާހައުލުގައި ޒަމާނީ ސައްކަތުގެ އަދި މަ ދެއެވެ. 

އަދި ވަކިވަކި ސެކްޝަންތަކުގައި މަސައްކަތުެގ  ޝްވަރާ ކުރެވެއެވެ.އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މަ

 ރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.މާހައުލުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކު
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 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން: 

މުހިއްމު ،  މުހައްމަދު ރަޝީދުކައުންސިލްގެ ރައީސް   

 ބައްދަލުކުރައްވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ކަންކަމުގައި 

ގަިއ އަތޮޅު އެގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. 

ކުރުމުގެ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ 

ގެންދަވައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އިދާރީ ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ 

މާހައުލުގައި  އަދި މަސައްކަތުގެ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތައް ޙައްލު ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވެވެ.

 މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލު ކޮށްދެވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
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 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ވަނަ ބައި: ފަސް 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

ކައުންސިލުގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި 

 ނެެވ. ލިއްޔަތު ޤަާވޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންއުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާ

           

                        

                                    

   

  ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު      މުޙައްމަދު ރަޝީދު       

 ވައްޒަފު ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މު   ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ 

 )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ (          ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( 
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 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 2015ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 1281 ޭއރިޔާ: ބިޒްނަސް

ގެ  2016
 ޖުމުލަ

2016 2016 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު 

 އާމުދަނީ ލަފާކުރި
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

 ލިބުނު 
 ލަފާކުރި

 އާމްދަނީ

 ޖުމްލަ އާމުދަނީ  9,322,055.27 10,075,120.27 11,350,252.81 6,370,445.43 5,044,885.09 11,415,330.52

11,096,808.25 5,044,885.09 6,051923.16 10,782,740.17 9,571,364.26 9,322,055.27 
ނެޓް އާމްދަނީ )ރިޒާވް 

 ކެނޑުމަށްފަހު(
 ފީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމުދަނީ  781,170.00 1,527,225.00 2,370,852.25 931,041.88 842,764.27 1,773,806.15
 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް - - -    -            - -
 ހިލޭ އެހީ - - -    -            - -
 އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ  8,540,885.27 8,547,895.27 8,979400.56 5,439,403.55 4,202,120.82 9,641,524.37

         
         

ގެ  2016
ނިޔަލަށް ޚަރަދު 

 ނުވާ ބާކީ 

2016 2016 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ހިނގި ޚަރަދު

 ޚަރަދު ލަފާކުރި
ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ

 ޚަރަދުނުވާ ބާކީ
 ޚަރަދު ހިނގި

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  9,274,824.75 225,202.76  10,369,298.00 4,500,604.46 5,942,238.54 1,480,060.39 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  9,055,348.97 208,872.76  9,761,846.00 4,307,460 5,523,930.15 1,182,860.15
 މުވައްޒިފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު 6,159,119.31 (127,174.86) 6,174,497.00 3,043,681.74  3,130,815.26 91,518.94 

 
110,500.00 

 
14,500.00 

 
 ސަބްސިޑީސް  98,740.00 12,000.00 112,000

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  2,797,489.66 330,518.10 3,475,349.00 1,249,279.10 2,282,614.89 1,078,500.38

 -  - -  -  - - 
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ 

 ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން 

 -  - -  -  - - 
ޤާނޫނޫ ގޮތުން ކައުންސިލްތަުކން 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކޮންމެހެން
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   219,475.78 33,670 00…257,452 193,143.62 68,308.39 297,200.24
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 - - -  -  -     - 
ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް 

 ހިގާ ޚަރަދު 

 297,200.24 
  
68,308.39 

    
193,143.62 

 
257,452.00 33,670.00 219,475.78 

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 
 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

 -  - -  -  -  - 
އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ 

 ޚަރަދު 
 ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު ދޫކުރުން  -  -  -  350,000.00 -  - 
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން  -  -  -  - -  - 
 ލޯނު ދޫކުރުން -  -  -  350,000.00 -  - 

 923,863.14 (897,353.45) 1,869,840.97 980,954.81 760,147.74 800,295.52 
ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް / 

 ޑެފިސިސޓް 
 ރިޒާވް  503,756.01 40,014.78 567,512.64 318,522.27 - 48,624.38

5%   5% 5% 5% 5%  5% 
ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ 

 މަދުނޫން( 5ޕަސަންޓޭޖް )%

11% -18% 29% 9% 5%  8% 
ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް 

 އާންމުދަނީގެ އިންސައްތައިން 

         
 ކޮމިޓްމަންޓްސް 

ގެ  2015
 ނިޔަލަށް ލިބުނު 

2015 2015 2014 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
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 ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން  ޤާނޫނީގޮތުން

ގެ  2015
 ނިޔަލަށް ލިބުނު 

2015 2015 2014 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު 

 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

 މުނިސިޕަލް ޚަރަދުތައް  - - - - - -
 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚަރަދު  - - - - - -
 ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ޚަރަދުތައް  - - - - - -
 މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު - - - - - -
- - - - - -   

         
 ލޯނުތައް  ކައުންސިލުގެ

 މުއްދަތު ގޮތް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކި / ދައްކާ
 ތާރީހް ލޯނުގެ އަދަދު

2018 2017 2016 2015     
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
- - - - - - -   
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ނޑައެޅޭ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު، ކަ
 ހަވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލު  މުދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ

 ވިޔަފާރިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ

 އާމްދަނީގެ ހިއްސާ
ކައުންސިލަށް 
 ނަގާ މަހު ކުލި

އިންވެސްޓްމަންޓްގެ 
 އަގު

 އަނބުރާ

ކައުންސިލާއި 
ހަވާލުކުރި / 
 ކުރާނެ ތާރީހް

 ކުއްޔަށްދިން ތާރީޚު
ވިޔަފާރީގެ 

 ބާވަތް 
 ތަން 
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 ނިންމުން 

ކޮށް ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާ 2016 އިންތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ

ސުބްޙާނަހޫ ޥަަތޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا މުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓު ލިޔެ ނިންމާލު

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކުގެ ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ  2016 މި ރިޕޯރޓަކީކުރަމެވެ. 

ނިންމާވަިއވާ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް  ންތަކުންތަފްޞީލާއި ކައުންސިލްގެ ޢާންމު ބައްދަލުވުންތަކާއި  ކުއްލި ބައްދަލުވު

 ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފްސީލް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ 

އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުްނނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުެގ  ވުމާ އެކު އި ކަމަށްއެކުގަ

އްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންެގ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމަައށް ވަހުރިހާ ރަށްރަށެއްގެ ހިމެޭނ ސަރުކާރުގެ މު

އެދެމުން  ހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަ ލިބެމުންދާކަން އުފަލާއެކު

 ރިޕޯރޓް ނިންމާލަމެވެ. 

_______________ 
 2016 ޑިސެމްބަރ 31

 
 

  


