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 ތަޢާރަފު 

ގެ މަސައްކަތްތަްއ އިދާރާ މަތީ އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްތިލަދުންވަނަ އަހަރު  2017މިރިޕޯޓަކީ 

 ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ިހމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

ގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ނުވަތަ ތިލަދުންަމތީ އުތުރުބުރިއަކީ އިދާރީ ދާއިރާއެކެވެ. މި ރިޕޯޓް

ގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި މިކަމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނކަމަށް ބުނެ ޤާޫނނު އަސާސީ

ދުސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަސާސްަތއް ބުނާގޮުތން އިދާރީ ދާއިރާތަްއ ހިންގަންވާީނ ޤާނޫނުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލްތަކުންނެެވ. 

ލީހުްނ މަޖިއުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

ޤާޫނުނ  ހިންގުމާބެހޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  7/2010އެކަށައެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2010މެއި  17ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ކުރައްވާފައިވަނީ 

ޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުާމބެހޭ ޤާނޫނު ަނންބަރު   ދިވެހިރާއް ،މިކައުންސިލަކީ

ބުނާގޮުތން ކައުންސިލުގައި ހިމެޭނ  ދަށުން ުއފެދިފައިވާ ަކއުންސިލެކެވެ. ޤާނޫނު   )2010މެއި 17  (  7/2010

އެއީ  އަށް ތިރިކުރެވިފައެވެ. 05 މިހާރު މިއަދަދު ވަނީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އެވެ. 10މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

  މެންބަރެވެ. 1ދާއިރާއިންކުރެ ދާއިރާއަކުން  5ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިްނތިޚާބީ  14އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 

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

The Secretariat of the North Thiladunmathi Atoll Council  ިއެވެ. މިނަމުގައ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާެބޭހ 

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

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

ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޤަރާރަކުން ކަނޑައެޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިއިާދާރ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
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ދޫގައިހުރި ައތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައެވެ. ޤާނޫުނބުނާ ގޮުތން އިދާރާ ިހްނގުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެޭހ ދިއް ،ހިންގަމުންދަނީ 

 .އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެވެ. ރައީސް ނެތް ޙާލަތުގައި ނައިބުރައީސްއެވެ

 ތަޞައްވުރު  ގެ ކައުންސިލް 

ހިތްފަސޭހަ ވެއްޓެްއ  ،ތަހުޒީބީ މުޖުތަަމޢެއް ދިިރއުޅޭ، މާތްވެގެންާވ އިސްލާމްދީނަށް ޯލބިކުރާ ،ހއ. އަތޮޅަކީ

 ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅަކަށްވުން.

 މިޝަން  ގެ ކައުންސިލް 

ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާުކރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންެގންދާ ޚިދުަމތްތައް ރަނގަޅު 

ތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާްމ ފެންވަރެއްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޯފރުކޮށްދީ، އަ

ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން އަޮތޅުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރެވޭނެ ަފދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް 

 މަސައްކަތް ކުރުން.
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ހުސައިން هللا އަބުދު  
ރައީސް  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   

 ސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ ރައީ އަތޮޅު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

ސުބުޙާނަޙޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޡަނާ هللا ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތް

هللا ޞައްލަهللا ނަވަމެވެ. އަދި މި އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު ންދަ

ވަސައްލަމައަށް ޞަލަާވތާ ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި މި  ލައިހިޢަ

 މިތުރު ޞަޙާބީން  އިތުރު އާލުންނާއްޔާގެ ނަބި ޞަލަވާތާ ސަލާމުގައި އެ މާތް 

  ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާޫނުނ 

ވަނަ ދައުރަކީވެސް ވަރަށް  3ދަށުން އުފެދުނު މި ކައުންސިލުގެ  7/2010

 މަސައްކަތް ކުރެވުމުންދާ  އި ތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކަޑިނޑުދަނކާބިޔާބު ކަމާއެކު މި ކައުންިސލްގެ ތަރަށްީޤ ޕްލޭންގެ ލަ 

 ގަ ކުރަމެވެ.ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާއެކު ފާހަ

 

ތުންާނ އުޅޭ ރައްޔިކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މި

ކައުންސިލުންވެސް  މި ބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެކަމަށްަޓކައިދުމަތް ލިޚިފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެންމެ ގާތުން، 

ކުރަމުންއައި ފޮިނ އުއްމީދަކީ މި އަތޮޅުގެ  ަކއުންސިލުން ވަީނ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މި

ގެ ވާގިފުޅާއެކު ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަން هللا ތް ދުމަތް ދިނުމެވެ. މާޚިރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓްގެ 

އެއްކަން ޔަޤީނެވެ. ހަތުންނަށް ލިބިގެންދާެނ ފަސޭމީ މި އަޮތޅުގެ ރައްޔިބިގެންދާކަޕްރޮސެސިންގެ ޚިދުމަތް މި ކައުންސިލުން ލި

ކަލެކްޓް ކުރުމުގެ ޓް މިއަތޮޅުން ޕާސްޕޯތުންނަށް ލިބިގެން ދާނީ، މި އަތޮޅުގެ ރައްޔި އަދި މި ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް

 ކައުންސިލުން ދެކެމެވެ. ކަުމގައި މިފުރުޞަތު ލިބިގެން ދިއުމުން 

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މި 

 ،ނި މީރުކަމުގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީތުންނަށް، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ފޮޔިރަވެތި ރައްއަހުއަތޮޅުގެ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ  ،ތް ދިނުމަކީ ލާމަރުކަީޒ ރޫޙުކަމުގައި ވީނަމަވެސްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުްނ ޚިދުމަރައް

ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް  އިއިޚްތިޔާރާ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފައިވާ ޤާނޫީނ ބާރުވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ
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ވަނީ މާޔޫސް ކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ލާމަރުކަޒީ  ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން މިދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން، ލިބި

ނޫނުްނ ކުެރވޭނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާޙާޞިލް ދުތައް ންމީތުން ބޭުނންވާ ފޮނި އުރައްޔިއެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި، އޭގެ ނިޒާމް 

 މްކުރާ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިެގންކަން ކަށަވަރެވެ. ލާޒި

 

ތުންނަށް ގާތުން ެދޭވ ޔިމި އަތޮޅުގެ ރައް ،ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ދަށުން ހއ. އަޮތޅުކައުންސިލުންމި ހާލަތުގައިވެސް، 

ނޑު ދެކެމެވެ.  އެގޮތުން މި ކައުންސިލުގެ ދުމަތްތަކަށް ކުރުކޮށްނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަޚި

ދިނުމުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހައްދައިގޯތިތެރޭގައި  މީރާގެ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދެމުންދެއެވެ.  އަދި 

ތުންނަށް ޔިއް ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި އަތޮޅުގެ ރަ

ގާތުްނ އެންމެ ތުންނަށް ޔިއަދި ހަމަ އެގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ރައް ންކަމެވެ. މިކައުންސިލުން ނުހަނު އުފާކުރާކަ ،ދެވެމުން ދާކަމީ

މި ކައުންސިލުގެ ފޮިނ  ވެގެން ދިޔުމަކީ،ގާއިމު  ހުގެ ގޮތްޕެއް މި ކައުންސިލުގެ ގޯތިތެރޭގައިޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީ

ދެމެދު  ކައުންސިލާ  ތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީހާ މިޔިހއ އަތޮޅުގެ ރައް އަދި މި ޚިދުމަތް، ފެނެކެވެ. ހުވަ

ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ.  އެކަާމ ގުޅޭ އިދާރީ ވަނީ ވާހަކަދެކެވި އެއްބަސްވުަމކާ ހަމައަޔަށް އާދެވި، 

ތުންނަށް މި ޚިދުމަތްވެްސ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ އަވަހަށް މި އަތޮޅުގެ ަރއްޔިރަށް ގެ އުއްމީދަކީ ވަމެންއަޅުގަނޑު

 މެވެ.ޔުލިބިގެންދި

 

އި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ، ތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށާއި. އަތޮޅު ރައްޔިހއ

އެކަންކަމާ ތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތު

 ކައުްނސިލުން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި އިތައް ަހދާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކަދުތަކާ އުޞޫލުޢިޤަވާ ގުޅޭ

 

ހީވާގި އިދާރީ ، ގައި މުރާލިވިސްނުންތެރި ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި، މަސައްކަތު ،ކުމަތްމަތްތެރިކައުންސިލްގެ ޙި މި

ދާކަން އުފަލާއެުކ  ރާވާ ހިްނގަމުންދި ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ނކައުންސިލްގެ މާލިްއޔަތު މުއްސަ މުވައްޒަފުން

 ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 

ޓް ފަންޑް ގެ ދަުށްނ ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ ބްރޭންޑް އެވެ. މި ޓްރަސް މިގޮތުގެ މަތިން "ފަހި ޓްރަސްޓް ފަންޑް" އަކީ މި

  ތައް މި ދަންނަވަނީ އެވެ. ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް
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މި ޕްރޮގްރާމްގެ  މަޤްޞަދަކީ މި ކައުންސިލްގައިވާ ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ބޭުންނ . "ފަހި ދުވެލި" )ޯލންޗް ދަުތރު(: ހ

 ރުމެވެ.  ދި ކުނކޮށް ކައުންސިލްގެ މާލިޔަތު މުއްސަކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ދަތުރު ފަތުރު

ޕްރޮގްރާމް ގެ މަޤްޞަދަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި މި  :ށ. "ފަހި އަރަނީ" )ފަހި އަރަިނ ލޯން ސްކީމް(

ވި ގޮތެއްގައި އެހީތެރި އި ދެމެހެއްޓެނިޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަގަނޅުކޮްށ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއު

 ކުރުމެވެ.   ސަނދިޔަތު މުއްންސިލްގެ މާލިއްވުމާއެކު ކައު

ނ. "ފަހި ފަރުވާ" )ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީ( ގެ ޚިދުމަތުގެ މަޤްޞަދަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި  ބޭސް 

 ލިބޭނޭމަގު ފަހިކޮްށދިނުމާއި ކައުްނސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމެވެ.  

މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  އިމާރާތްތައް  :(ނުންއްޔަށް ދިޔާ ކޮޓަރި ކު ރ. "ފަހި ހިޔާ" )އިމާރާތްތަކުގެ ކުއް

ކުއްޔަށް ދީގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރު ދުވަހު ނުވަތަ މަހު އަގުގައި  މަޤްޞަދަކީ  އަތްފޯރާ ހެޔޮ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ

 ކުރުމެވެ. 

ނުގެ ންތުންނަކީ އެކިފަމި އަތޮޅުގެ ރައްޔި ގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ: މި ޕްރޮމް" )ތަފާތު ޯކސްތައް ހިންގުން(ޢިލްބ. "ފަހި 

 ޙިލްމު ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. މާިއ،ލްޢިތަފާތު ދާއިރާތަކުން 

 

ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާުތ ލްގެ ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލުސިގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަށްފަހު ކަުއންމިފަދަ ޕްރޮ

ޒަފުން މަސައްކަތް އްމަސައްކަތުގައި މުރާލި އިދާރީ މުވަ ،ކާއެކުވެސް ހީވާގި ވިސްނުންތެރި ކައުންސިލަރުންާނއިގޮންޖެހުން ތަ

  ފާހަގަ ކުރާ ކަންކަމެވެ.  ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު

 

ތުންގެ ކުރިއެރުވުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރައްޔި ކައުންސިލުން ހިންގޭ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ މަދު އާމްދަނީން އަތޮޅުގެ

ކައުންސިލް އުފެދުުނ ވަނަ އަހަރުވެސް ބޮޑުހޭދައެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.  2017ދަރިވަރުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ފާހަަގ ކުރުމަށް 

ިމ ގޮތުން  އެކުރިއެރުވުމަށެވެ.  ކުރަމުން މިއަންނަނީ، ތައުލީމް ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލުންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ންފަހުން، އެ

)ބެސްްޓ މެ މޮޅު ދަރިވަރުންނަށް ންއެ އެ ސްކޫލެއްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުްނ ރަށުގެ ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ ވެސް  14އަތޮޅުގެ 

މަތީ ދަރަަޖ  ހއ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އޭގެ އިތުރުންއަންނަނީ ދެމުންނެވެ.  މިފައިސާގެ އިނާމު އޯލްރައުންޑަރ( 

"ތިލައުތުރު އުއްތަަމ އަރުތަެވރިންގެ އިނާމް" ދިނުމުެގ  އްވާ ބާ ކައުންސިލުން މި ކޮންެމ އަހަރަކުހޯދާ ދަރިވަރުންނަްށ، 

 ންނެވެ. ތެރެއިން ބޮޑު ހޭދައެއް މި އަންނަނީ ކުރަމު ޖަލްސާގެ

 



ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  0172  

 

7 

 

ދަތަކަްށ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ހއ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއް، "ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމް" ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ

ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަަދ  ޚިދްމަތްތަކެއްފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި 

 .އަތޮޅަށް ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،ހއކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،  ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން

 ޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާިއ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް އަތޮ

ފާހަގަކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  ތަކާއި އެންމެ ހިންގުންތެރި ކްލަބު ޖަމީއްޔާ ޖަމާއަތްތައްމަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

ލައްކަ(  ދެރ )200000އިނާމް އެކެވެ. މި އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް ޚާއްޞަ  ދޭ އުންސިލުން ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ކަ

 ތުން މިކަމުގެ އަގުވަޒަންކުރާކަމީ މިކައުންސިލުން ނުހަނު އުފާކުރާ ކަމެކެވެ.  ރުފިޔާ ހޭދަވެ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިއަށްވުރެ ގިނަ 

ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސް ދަރިންތަކެއް އަތޮޅުގައި ،  ހިތްޖެއްސުމާއި ޢިލްމަށްއަދި ހަމަ އެހެންމެ، ކީރިތި ުޤރުއާނުގެ 

އެގޮތުން އަތޮޅުގެ  މެވެ.ޤުރުއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބާއްވަ ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިބިނާކުރުމަށް، 

ކެނޑުމެއްނެތި އެތައް މެދު ،ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ލުވެރިހުކީރިތި ޤްރުއާނަށް އަ  ،ދަރިވަރުންނަކީ ކީރިތި ޤްރުއާނަށް ލޯބިކުރާ

 ަކށް އަހަރަ އެތައް ނެއް އެކުލެވޭ ގޮަތށް ވާދަވެރި ރޫހެއްގައި، އަތޮޅު ޤްރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަމުން ެގންދާތާންސަތޭކަ ކުދި

ވުރެ އަށް ރުފިޔާ  150000.00ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް   ންމިކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އެވެ.ވުރެ ގިނަވެއްޖެ

 އެވެ.ގިނަރުފިޔާ  ހޭދަ ކުރެވެ

ގެން މީހުްނ ޅިވަނަ އަހަރަކީ ިމ ކައުންސިލް އާއި ކަމާބެހޭ ވުާޒރާތަކާއި ގު 2017ކުރާގޮތުގަިއ  ޤަބޫލުއަޅުގަނޑު 

މިގޮތުން އެމް އެން  ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު އެކި އެކި ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގިފައިވާ އަހަރެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން "މަލްޓި މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން" ކޯސް  ،ޑީ އެފް އާއި

ގަމުން ދާކަމީ ނުހަނު އުފާ ކުރާކަމެކެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި މި ކައުންސިލް އާއި ހއ ނހި

ހެއް ވާނީ ުމޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލެވިގެްނ ކޯދުވަހުގެ "ސައިން ލޭންގުއޭޖް"  10ހާ ރަށުކައުންސިލް ތަކާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރި

ތެރޭގައި އަޅާނުލެވި ދޫޮކށްލެވިފައިވާ ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންެގ ތެރެއިްނ  ޢުބޭއްވިފައެވެ. މި ކޯހަކީ މުުޖަތމަ

ކުދިން ނަކީ ވެސް މުޖުތަމަޢުގައި ބޭނުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދު ގައި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ 

 ހިންގިފައިވާ ކޯހެކެވެ. 

 ވެއެވެ.ބޭނުން ކައުންސިލުން މިލްމުގެ ޖީލެއް މި އަތޮޅުގައި ބިނާކުރަން ޙި ޢިލްމާއިގިނަ ދާއިރާތަުކން މިގޮތުގެ މަތިން 

ދިނުމަްށ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަްނ  އްކު، ަރށްވެިހކަމުގެ ޚިދުމަތްތަރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ ލަފަޔާއިއެ

އެއްއަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް  އަހަރީ ބަޖެޓް ކައުންސިލްގެ. ނަމަވެސް މި ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެފޯރުކޮށްދޭންވެސް 

ހިތާމަޔާއެކު އިކަން ވަނީ ުނކުޅެދިފަްލ ކައުންސިއިތުުރ ކަންކަމަށް އެީހތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމަށް  ންލިބޭ އާމްަދނީ ކުޑަވެ،
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ިތ ފޫހިކަމެއް ނެ  މިތިބީ  ންކައުންސިލު މިޙައްލެ ލިބޭނެ ދުަވހެއްގެ އިންތިާޒރުގައި އަދިވެސް  ންކަމަށް މި ކަ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ށް ޤަބޫލުކައުންސިލަ މެ ފުރިހަމަ ނިޒާމް ކަމަށް މިންންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެޔިތުރައް

 ކުރެވޭތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ންނަވާީނ، ކަުއްނސިލް އޮތްނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ދަ ދުގައި މިންމީމި ފޮނި އު

އި ހުިރ މާލޭގަކައުންސިލަށް ކުރުން ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ފުރިހަގޮތުގައި ކުރެވެމުންދާނީ،  އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުން މި

އި، ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަުނން އެދެވޭ ގައި އުފެދިފައި ހުރި ރިސޯޓްތަކާއަތޮޅު، އިތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާ އަ

ކައުންސިލްތަކުެގ  އްތަށްިއ، އަޅާނުލެވި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ފަުޅރަދޮންވެލި ފިނޮޅުތަކާ ،ފަރާއި ،ލިިބ، އަތޮޅުގެ ފަޅާއިއެހީތެރިކަން

ފުރިަހަމ ހޯދި، ެއތަންަތނުން ލިެބންޖެހޭ  އްއި ހަމަޖެހި، އެ ތަންތަަނށް އިންވެސްޓް ކުރާނެފަރާތްތަދަލުގެ ގޮތުގަހަރުމު

 ެގންނެވެ. ލިބި ށްނަފާވެރިކަން ކައުންސިލަ

ިމ މެ ކާމިޔާބެއްގެ ފަހަތުގައިވަނީ ންކޮ ހޯދާފައިވާ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްއެކި ހުރަސްތަކާއި، ދަތިތަކާއެކުވެސް އެކި

 އިގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްމެހަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ނެވެ.ޤީކަން ޔަމުވައްޒަފުން މުރާލި ގެކައުންސިލް

ކައުންސިލްގެ ހުރިާހ  މަސައްކަތަށްބުރަ މުަވއްޒަފުން ކުރަށްވާބަރާބަރަށް ދުވަުހން ދުވަހަށް ިނންމުމުގައި  އްމަސައްކަތްތަ

  ފުންނަށް ހިތުގެ އެްނމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.ވާގި މުވައްޒަހީ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ، 

ނެތި މި ކައުންސިްލ ހިންގުމުގައި ހީވާގި ކައުންސިަލރުންގެ ފަރާތުން ިލބެމުންާދ  އްއެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، ސިޔާސީ ކޯޅުންތަ

ކައުންސިލް ، ޒަފުންވެސް އްއެހީތެރިކަމަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވަ

އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަެމވެ. އަދި މި ކައުންސިްލ ގި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަްށ އުފަލާހިންގުމުގައި ކޮށްދެއްވަމުންގެްނަދވާ ހީވާ

ކުރު އަތޮޅުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެުމންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ިހފެހެއްޓުމެއްނެތި ޝުމި ހިންގުމުގައި 

 ދަށްނަވަމެވެ.

ތުންނަށް ފާގަތި މުސްތަްޤބަލެްއ ވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިިދޔުމެ އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، މި އަތޮޅު ތަރައްޤީވެގެން

 ފުޅާކޮށް އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް އްމިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަ

ޙަތެއް މިންވަރު އްޞިނަށް ދުޅަހެޔޮ ންޔިތުންނަށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންދިއުމެވެ. މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުރައް

 ؤالحمد للـه  رب  العا لمين    ސްނުން ދެއްވުމެވެ. "އާމީން"ކުރައްވާ ހެޔޮ ވި

 

 

 ޙުސައިން هللا ޢަބްދު
 ސް އީރަންމަތީ އުތުރުބުރީ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ތިލަދު                                           
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާީދެގ 

 14ހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ހިމެނެއެވެ. މީ 42ައށް އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި ހަތަރުވަނަނިސްބަތުން 

މިއަތޮޅުގެ  އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު އެްއ ރިޒޯޓް ވަނީ މަރާމާތަްށ ަބްނދު ކުރެވިފައެވެ. ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. 03ރަށާއި 

ފިރިހެނުންނެެވ.  11672އަންހެނުންނާ  11233( އެވެ. އެއީ  ނުވަސަތޭކަ ފަހެއްހާސް ވީސް ބާ)  22905އާބާދީއަކީ 

ވިޔަފާރި މްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އާ

މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ، ރުމާއިވަޑާން ކުކުރުމާއި، 

 .ހިމެނެއެވެ އަދާކުރުންއިތުރުން ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ

މިއަތޮޅު  ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ 1967މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ 

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

ަތނުން މާަބނޑު އަންހެުންނ އެ ތަމްރީުނ ިލބިފައިވާ ނަރުުހންތިބެއެވެ. މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިަތކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި 

އާންމު ބަިލތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތަްއކުރެވެއެވެ. އަދި 

ންނާއި، ޑޮކްޓަރަ 2 ދިންގެ ޚާއްޞަ ކުޑަކައޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކާއި އަދި  ޑޮކްޓަރުންނާއި، 2އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ 

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

  ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ.އަދި މާބަނޑު މީހުން ސްކޭން ކުރުމުގެ 

 19މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  35އި ފިރިހެނުންގެ ރަށުގަ 14މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 

 މިސްކިތްހުރެއެވެ.

 ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ެފށިެގން 3833 

ސްކޫލްހުރެއެވެ.  3މަތީ ާޘނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ  އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުންފެށިގެން ސްކޫލަކާއި 11ތަުޢލީމްދޭ  ފެންވަރަށް ޘާނަވީ

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

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

 ލިބެއެވެ.ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް  ތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެޖޭގައި މުވާސަލާދިވެހިރާއް

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ 

މަކީ ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަ،  ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ ، އެއްބައިވަންތަކަމާ

 އިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބަ

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

މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި  މެ އުތުރު ގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަންކާ އާ އިންޑިޔާންމިއަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އެ

 ބިންބޮޑެތި ރަްށތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

 ހުރި މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން

ށްުފޅުގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތުގެ އަތޮޅެކެވެ. މިގޮތުން އުތީމު ޮބޑުތަކުރުފާނުގެ ގަނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު މިސްކިތާއި، މަތީރަ

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

އްވުމަށް އުޅު ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ، ރެއާއި ދުވާލު ކަނޑުމަތީގައި  ޢަޒުމުގައި މުޙައްމަދު  ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ މަތިވެރި 

 ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު ) ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ާބރަށުގައެވެ. 

މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ 

ކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުަރށްތަކެއް ވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ ފަދަ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އަތޮެޅކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި ބިމުެގ ތަނަވަސް

  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 ދޫއަލި 13.84

 9 އުގުލިފިނޮޅު 2

 10 ފަސްގަނޑު ( ކަޅިދުއްފަރު)  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8

 11 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 12 ވަގާރު 18.7

 13 މަނަފަރު 9.3

 14 މާފަހި 105.9

 15  މާފިނޮޅު 11.8

 16 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 17 މަތީރަށް 6.8

 18 މުލިދޫ 66.34

 19 މަޑުލު 16.8

 20 ކުޅިދޮނަ 28.04

 21 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 22 ގައްލަންދޫ  10

 23 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 24 ގާފުށި  1

 25 ގޮއްވާފުށި 1.5

 26 ކަނޑާލިފިނޮޅު 0.7

 27 ހަތިފުށި  - 
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 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ ތިލަދުންމަީތ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކަުއންސިލް ) ހއ. ައތޮޅު ( އުފެިދފައިވަނީ، 

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

އަކަށް އަތޮުޅ އިދާރީ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، ެއހެން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ިހންގުމަށްޓަކައި ކޮންެމ އިދާރީ ދާއިރާ

ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެދަށުންނާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ 

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

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

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

މެނޭ ސަރަޙައްދު ނިމިފައިވަނީ )ހއ. މާރަންދޫ ފަރުފިނޮޅުގެ ދެކުނުން ފެށިގެން ހއ. ބާރަށުގެ ނިޔަލަށެވެ. ހއ. އަތޮޅުހި

ކަނޑުއޮޅިއަށް ދަމާލެވޭ ބޭސްލައިނުގެ ( ބާރަށު) ރުށްފުށި ފެށިގެން ހއ. ދޮނަކުޅީ ދެކުނު ކަނޑުއޮޅިން އުތީމުގެ ދެކުނުން 

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

 ސަރަޙައްދުގެ ތެރޭގައިވާ ފަޅާއި، ފަރުވެސް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެެވ.

 

.އަތޮޅު ނިމޭ ބޭސްލައިން ހއ  

. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހުތިޞާޞް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޗާޓްހއ  
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 ލިބުނު ކާމިޔާބީ 

މި އެވޯޑަކީ ލިބިފައެވެ.މިކައުންސިލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގެ އެވޯޑެއްވަނީ ކައުންސިލް އުފެދުނުފަހުން 

 " އެވެ.2017"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަަނ 

ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގމަތިްނ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ިލބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ

އިސްނަގައިގެން މަޢުލޫާމތު ާހމަކުރާ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމިއްލަައށް

ންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ ގޮތުން އި ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަންވަަނ  2017 އޮފީހުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ

ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއީ ދައުލަތުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް

އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރުގެ  ހުރިހާ މުވައްސަސާތަކަށް ހުޅުވައިލައިގެން

އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ  އެވޯޑް ހއ. އޮފީހުން ދެއްވާ އެވޯޑެކެވެ. މި 

މުޅި ާރއްޖެއިން  އިދާރާއަށް ލިބުނީ ލޯކަލް ކަުއންސިލްތަކުގެ ބައިން

  އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ހޮވިގެްނނެވެ.

 ވަނަ ދުވަުހގެރޭ ބޭއްވުނު ޙަފުލާގައި 2017ެސޕްޓެމްބަރ  28މިކަމަށްޓަކައި  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޮއފީހުން

މަސީޙުއެވެ. މި އިދާރާއިން އިނާމާ هللا އަލްފާޟިލް ަޢބްދު ދު ޙަވާލުކޮށްދެއްީވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްތައްޓާއި ސަނަ

  އިންފާޒެވެ. هللاވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ ޢަބްދު ޙަވާލުވެ

 ސް ހާމަކަން ބޮުޑ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވެބްސައިޓް މެދުެވރިކޮށް ވީހާވެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިއެވޯޑް ލިބުނީ

  މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ހާމަކޮށްގެންނެވެ. ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތު އިންފޮމޭަޝން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ

ތާރީޚާއި ޘަގާފަތާިއ  ވެބްސައިޓަކީ އަތޮޅާބެހޭ ވަރަށްގިނަ ޢާންމު މަޢުލޫމާުތތަކާއި އަތޮޅުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ

އެތައް  ޚިދުމަތްތަކާއި އަދި ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކާއި މިނޫނަސް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ

  މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިެބންހުންނަ ެވްބސައިޓެކެވެ.
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ޖަާވބުދާީރ  ހާމަކުރުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަިތްނ ތެދު މަޢުލޫާމތު މި ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނާ

 .ނަމޫނާ އޮފީހަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ ވުމުގައި ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންަނގޮތަށް، މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރާ

 ފާހަގަ ކުރެވޭ މުހިއްމުވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރެވިފައިވާ  2017

 ކަންތައްތައް  ބައެއް 

 ޒިޔާރެއްކުރެއްވުން  ސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޓީމެއް މިނި 

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް، ރަށްތަކުެގ  18އިން  14ޖަނަވަރީ  2017

މުގެ ގޮތުން މިިނސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިން ހާލަތު ދެނެގަތުަމށާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލުބަދަލުކުރު

މިއަތޮޅުެގ އަދި މީގެ އިތުރުން ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޓީމެއް ވަނީ

މެނޭޖުމެންޓާިއ  އެ ޓީމުން ވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަާނއި ސްކޫލު ވައިވަށަފަރު، ފިއްލަޫދ، އަދި ކެލާއަްށ ޒިޔާރަތްކުރައް

 ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. 

 ން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ "ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލު 
 

 02ގައި  2016ޑިސެމްބަރ  07މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއިން ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ "ގެލެކްސީ" ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލުމަށް 

ގައި ހަމަވެފައިވާތީ، "ގެލެކްސީ"  2017ފެބްރުއަރީ  04މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސްދިނުމާއި ގުޅިގެން އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު 

هللا ވީ ހޯމަ ދުވަހު ޢިމާރާތާ ޙަވާލުވީ މި އިދާރާގެ ކައުންސިލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 2017ފެބްރުއަރީ  06ޢިމާރާތާއި 

 ޙުސައިނެވެ.

 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  6އެއްބަސްވުމުގެ  FD/AG/2012/44-171ޢިމާރާތް ދޫކޮށްލާއިރު ނަންބަރ  "ގެލެކްސީ" 

މަތިން ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށްދޭންޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ކަމަށްވާތީ  ދެ ފަރާތުގެ ރުހުމާއި އެކު 

ރުކޮްށދިނުމާއި. ޢިމާރާތުގައި ކޮންމެެހން ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތަްއ ނެގިފައިވާ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެީތގެ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ހަ

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮްށދިނުމަށް މި އިދާރާގެ                   03ލިސްޓްގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 އެންގިފައެވެ. ( ގެ ސިޓީން ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ވަނ2017ީފެބްރުއަރީ  08)  ID/171/2017/3-225ނަންބަރ 

 އަދި މިހާރު އެ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. 
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 މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އެވޯޑްދިނުން 

 15މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 

އެވޯޑުދިނުމުގެ ވަނަދުވަހުގެރޭ  2017ފެބުރުއަރީ 

 އްޔާތެއް ހއ.އަތޮޅުގޭރަސްމި

އްޔާތު ންސްހޯލުގައި ބޭއްވުނެވެ.މިރަސްމިކޮންފަރެ

ޅު ކައުންސިލްގެ ވެރިކޮށްދެއްވީ ހއ.އަތޮޝަރަފް

ލް މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. ޟިރައީސް އަލްފާ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑު ހާޞިލްކޮށްފައިާވ 

ޒަފުންގެ އްފަރާތްތަކަކީ ސަޕޯޓް ސާރވިސް މުވަ

ހއ. ދިއްދޫ އަދި ސަޕޯޓް އޮފިސަރ ކެޓަގަރީން އެވޯޑް ހާޞިލްކޮށްފައިަވީނ  ސަޢީދު މާގަލަهللا ލް އަބުދުޟިތެރެއިން އަލްފާ

އިްނ  80ލްއިން  %އިތުރުން ޕާރފޯމެންސް އެޕްރެޒިއަލާ އަސްމާ އިބުރާހީމް ޑޭޒީމާގެ ހއ.ދިއްދޫއެވެ. އަދި މީގެޟިއަލްފާ

  ޒަފުނަށް ވަނީ ހަނދާނީ ލިޔުން ދެއްވާފަެއވެ.އްމަތިން ހޯދާފައިވާ މުވަ

ހއ.ދިއްދޫ އާރު ވޯރކް ޝޮޕާ  ބަދިގެ، ކާގެ އަދި ލޯންޑްރީ ހިމެނޭ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ހއ އަތޮޅުގެ 

 ހަވާލުކުރުން 

ހއ އަތޮޅުގެ ބަދިެގ، ކާގެ ައދި ލޯންޑްރީ ހިމެނޭ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިާވ 

ފެބްރުއަީރ  20މުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވު 225-ID/PRIV/2017/1(AGR)ނަންބަރ 

ވީ ހޯމަދުވަހު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކީ ހއ ދިއްދޫ އާރު ވޯކްޝޮޕްއެވެ. މި  2017

 ރުފިޔާއެވެ. 949904.16އަގަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތުގެ  ރުމަށްކުމަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 

 މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސެވުން  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މަޤާމުގައި ހުންނެވި ހއ. ދިއްދޫ އާހަނދުވަރު          

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ންސިލްގެހއ.އަތޮޅު ކައުއަލްފާޟިލް ޙުސައިން ބަދީޢު 

 ( ގެ ޗިޓުން މިއަދު ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ. 2017އޭޕްރީލް  12)  CSC/2017/00496(3)ނަމްބަރ 
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 ތުން ރ ޖެނަރަލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެމިނާރ އެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަ ހއ. 

ސެމިނާރ އޮން އަށް  ބޭއްވި  9ން މެއި  17ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް  2017ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި 

ޝަފީުގ هللا ދުބްޢަރ ޖެނަރަލް މިނިސްޓްރޭޝަން ގައި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަޕަބްލިކް އެޑް

ވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނާ ޗައިނާ ސަރުކާރާގުޅިގެން ބާއްވަމުން އަންަނ އަކީ ސި ރމިސެމިނާ އެވެ.ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

 ސެމިނާރއެކެވެ. 

ހއ. އަތޮޅުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު 

 އުންސިލްގެ ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަތުން ވުމަށް ކަ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ދެމެދު އެމް. އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި ކުރެއް 

ހއ.  2017މެއި  28      

އަތޮޅުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަްތ 

ދިނުމަށްޓަކާ މޯްލޑިވްސް 

އިމިގްރޭޝަނާއި، ތިލަުދންމަީތ 

އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ިއދާރާއާ 

ދެމެދު އެމް. އޯ.ޔޫ ގައި ސޮއި 

ކުރެއްވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ޝަީފޤް މާލެވަޑައިގަތުމަށްޓަކަިއ هللا ސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަްބދުރައީ

 މިއަދު ދިއްދޫން ފުރާވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
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  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުން   ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ 

ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމުެގ  ވެހި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމާބެހޭއަމިއްލަ އަތޮޅުގައި ތިއްބަވައިގެން ދި

ކައުންސިލާ ދެމެދު  ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިމިގެރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ހއ. އަތޮޅު އެއްބަސްވުމުގައި

 އްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައިދުވަހު އިމިގްރޭޝަނުގައި ބޭ ވަނަ 2017މެއި  29މިކަމަށްޓަކައި  ކުރެވުނެވެ.ސޮއި

އެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ هللا ފަތުޙު ޙާމިދު އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯަލރ އަލްފާޟިލް

  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަޝީދެވެ. ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަތޮޅު

ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުން ޕާސްޕޯރޓަށް އެދި  ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅު އިމިގްރޭޝަން މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ

އުއްމީދުކުރެވެނީ މުސްތަގުބަލްގަިއ  ން ފެށިގެން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. 31 މެއި ފޮޓޯެނގުމުގެ ޚިދުމަތް  ހުށަހަޅާފޯމް ބަލައިގަތުމާއި

ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުްނ  އުމެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައިހަމަޖެހިގެން ދި ޕާސްޕޯރޓް އަތޮޅުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް

  ުކޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. މާލެ ނުަވތަ ޙަވާލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހެނީޕާސްޕޯރޓް 

ގެންދިޔައީ ވަނައަހަރުންފެށިގެން ހއ. އަޮތޅު ކައުންސިލުން  2014މިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް 

ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން އަތޮޅުގޭގައި  މެދު ނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކި ގޮތްގޮތުން

  ތައްޔާރުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިކަމަށް ޚާއްސަ އޮފީސް ރޫމެއްވެސް

އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރަންެޖހޭ ދަތުރުތަކަށް ކޮންމެވެްސ  ށްމިޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުމުން ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުމަ

 ހަމަޖެހިގެްނ ދާނެއެވެ. ލިބިގެންދާނެެއވެ. މުސްތަގުބަލްގައި އަތޮޅުން ޕާސްޕޯރޓް ލިބޭނެގޮތް ވަރެއްގެ ލުއިކަމެއް

  ހއ. ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން 

ދަށުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫގައި  ން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތު

އަންގައިދޭ ކާޑު  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިއްޖެއެވެ. 

ވަނަ ދުވަުހ  2017އޭޕްރީލް  30 މިކަމަށްޓަކައި

ރަސްމިއްޔާތެއްގައި  ތަކަންދޫ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު

 ދާއިރާގެ ބާރަށު ޚިދުމަތް ފައްޓަވައި ދެއްީވ  މި
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ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރެވެ. މި

ިރ ތަކަންދޫގައި ހު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ތަކަންދޫގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ

ރަށެއްގައި މިހާރު އައިޑީކާޑް ހައްދައިދުނުމުގެ ޚިދުމަތް  13ތަކަންދޫގައި މިޚިދުމަތް ޤާއިމުވެގެން ދިއުމާއެކު މިއަތޮޅުގެ 

ކައުންސިލްގައި ގާއިމުކުރެވުނު  ކަމާއެކު ތަކަންދޫޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަުނގެ އެހީތެރި ލިބެމުންދާނެއެވެ.

ކަނޑުމަގުްނ  ހާސްރުފިޔާއަށް އަރާނެއެވެ. މީގެކުރިން މިޚިދުމަތް ލިބިގަންަނން މިޚިދުމަތުގެ އަގު ގާތްގަޑަކަށް ފަސްދޮޅަސް

 އިގެން ލިބިގެްނދިއުމަކީމިިޚދުމަތް އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިްއަބވަ ދިއްދުއަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހެއެެވ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ިހތްހަމަެޖހުމެކެވެ.

 ހއ. ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހުޅުވުން 

ހއ. ތަކަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ހުޅުވުން ތަކަންދޫ 

ސަރަޙައްދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު ހިތްގައިމު މި ޕާރކް  ބަނދަރު

ވަނަ  30ކައި މިދިޔަ އޭޕްރީލް މިކަމަށްޓަ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ

ަރސްމިއްޔާތެއްގައި ހއ. އަތޮޅު  ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި

 ރަޝީދެވެ. ތަކަްނދޫގައި ގާއިމުކުރެވުނު މި ޕާރކަކީ ތަކަންދޫ ކައުންސިާލއި  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު

ދާިއރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބާރަށު ރަސްމިއްޔާތުގައި  ތަކަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދުގަިއ ގާއިމުކުރެވުނު ޕާރކެކެވެ. މި

ސަރުކާރު  ހުސައިން ނަސީރާއި ތަކަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ތަކަްނދޫގައި ހުންނަ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް

  ލެއްވިއެވެ. މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ

ހެދުމުގެ ޢަމަލީ  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. ޕާރކު  މި ޕާރކުގައި އަތުރާފައިވާ ތަކެއްޗަކީ

 300،000މެމްބަުރންނާއި ތަކަންދޫ ރައްޔިތުން ގުޅިގެްނނެވެ. ގާތްގަޑަކަށް  މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ތަަކންދޫ ކައުންސިލް

ހުޅުވުނު މިފަދަ ފުރަތަމަ ޕާކެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން  ކީ ތަކަންދޫގައިތިންލައްކަ ރުފިޔާ ( ޚަރަދުކޮށްގެން ހުޅުވުނު މިޕާކަ )

ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން  ސަރަހައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބަނދަރު ރަށުގެ އެކި

 ގޮސްފައިވެއެވެ. ބެހެއްޓުންވެސް އިފްތިތާޙު ކުރެިވގެން
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 އްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ގުރުއަތު ނެގުން.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލެ 

 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް 15އޭޕްރީލް 

އިންތިޚާބުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ 

 09 ނަން ތަރުތީބުކުރުްނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ބޭފުޅުންގެ

ގައި އަތޮުޅ  10:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނަ  2017މާރިޗް 

 އިދާރާގައި ބޭއްވުނުވެ. ކައުންސިލް

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ވޯޓް  2017މެއި  06

 ރައްކާ ކުރުން  ކަރުދާސްތައް 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް  2017މެއި  06އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާއިން        

ވަނަ ދުވަހު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުީރ   2017އޭޕްރީލް  29ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ވޯޓް ކަރުދާސްތައް 

ހއ. އަތޮޅު ފޯކަލްޕޮއިންޓް  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ސްޓޮކްރޫމްގައި ބެހެއްޓުނެވެ. ކަރުދާސްތައް ސްޓޮކްރޫމްގައި ބެހެއްޓުނީ

 ނަޢީމާއި ޕޮލިހުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ. هللا ޢަބްދު

 ގެ ވޯޓް ނެގުން  2017ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 

ގައި މި އަތޮޅު ރަށްތަކުގަިއ  8:00ހެނދުުނ ގެ 2017މެއި  6ގެ ޯވޓް ނެުގން  2017ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިްނތިޚާބު 

ރަށުގައެވެ.  14ޔައެވެ. ވޯްޓ ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ފެށިގެން ކުރިއަށް ދި

 44ވޯޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ނިިމފައިވަނީ ވަރަށް އަމާންކަމާ އޮާމން ކަމާއެކުގައެވެ. މި އިންތިޚާބުގައި މިއަތޮޅުގައި  

 ވޯޓްފޮށި ބެހެްއޓިފައިވެއެވެ.

ސިލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަތޮޅު ކައުން 

 ކައުންސިލަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

 އަހަރު ދުވަހަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 3ކުރިއަށްއޮތް 

 އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި އަތޮުޅ ކައުންސިލަރުންނަށް އިންތިާގލީ

މަރުޙަލާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހއ. އަތޮޅު 
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ވަޑައިގެންނެވި ކަުއންސިލަރުންނާއި މިދައުރުގެ  އިދާރާގައި ބާއްވައިިފއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަަލށް އިންތިޚާބުވެ ސިލްކައުން

  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ބައެއް ކައުންސިލަރުން

ޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސް އަލްފާޟިލް މު މި ބައްދަލުވުން ަތޢާރަފްކޮށްދެއްީވ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ

  ދެްއކެވިއެވެ. ޝަފީޤުވެސް ބައްދަލުވުމާބެހޭޮގތުން ވާހަކަهللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

ނަޢީމެވެ. އަތޮޅު هللا ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަން

ޙަވާލުކުުރންވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި  އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ައތޮޅާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް ކައުންސިލަށް

  އޮތެވެ.

ކުރިއަށްއޮތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަުލގެ ސަބަބުން

 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ އިދާރީ 5އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ( ތިއްބަވަނީ )  ގައިތިންއަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލް

 2ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެއީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން  10 ދައުރުގައި ތިއްބެވީ ކުރީގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރެކެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 އިންތިޤާލީ ރިޕޯރޓް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނާ ޙަވާލު ކުރެއްވުން 

އިންިތޚާބީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާ އަިދ ބާރަށު ދާއިރާއިން އިހަވަންދޫ، ހޯރަފިީށ، ކެލާ

ވުނެވެ. އަދި އިންތިޤާލީ ރިޕޯރޓް އިންތިޚާބީ ކައުންސިލަރުންނަްށ ދިއްދުއަށް ގެނެގައު  2017މެއި  16މެންބަރުން  

 އެރުވުނެވެ. 

 ފެއްޓުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން  ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދްމަތް 

މަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދް        

ބަދީޢާއި އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓްގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށް 

 ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ހޯއްދެވުަމށް ަވނީ މާލެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލްކުރެއްވުން އަތޮޅު 

ގައި އަތޮޅު  13:30 ގެ 2017ޖޫން  1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު        

ރު ިމ ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ދައު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/05/natheeja1.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/05/natheeja1.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/05/natheeja1.pdf
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ހުރިާހ ހަމަވުމާގުޅިގެން ބޭއްވި ވަދާއީ ބައްދަލުވުމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް 

 މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

 

ނެވި ކައުންސިލަރުން ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންތި

 ބޭއްވުން  ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ގަިއ ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށާއި، ދިއްދޫ ކައުންިސލަށް އަލަށް އިްނތިޚާބުވެ  2017ޖޫން  3       

ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ 

ގައި ދިއްދޫ  21:00ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ 

މާލަމުގަިއ ބޭއްވުނެވެ. ވައިލެޓް

ކައުންސިލަރުންނަށް ހުވައި ލައިދެއްވީ ހއ. 

ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް 

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ ދީދީއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގެ ހުރި ސަރުކާރުގެ 

ތެރިންނާއި، ގިނައަދަެދއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިެވ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި ދިއްދޫެގ އިއްޒަތް

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން  ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޢާއްމު  3ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

ގައި  20:45ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2017ޖޫން  03        

ވަނަ  3ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު 

ން ބޭއްވުނެވެ. މި ފުރަތަމަ ޢާއްމު ބައްދަލުވު ދައުރުގެ

ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް 

އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ 

ޝަީފޤެވެ. އަދި ކައުންސިލްެގ هللا ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ

 ރައީސް ހޮވި ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ. 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ހުށަހެޅި މަްއސަލާގައި ބައްދަލުވުމުގަިއ  ހއ.       

މެމްަބރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ހޮވި  04މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  05ގެންނެވި  ބައިވެރިވެ ވަޑައި
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ޙުސައިނެވެ. ނާއިބު هللا އިހަވަންޫދ ހަޒާރުމާގެ އަލްފާޟިލް ަޢބްދު ހއ.ވަޑައިގެންނެވީ އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ ކައުންސިލަރ 

މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހޮވި ވަޑައިގެންނެވީ ބާރަށު ދާއިރާގެ  03ން މެމްބަރުންގެ ތެރެއި 05ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް 

 ބާރަށު ގޯލްޑަންހައުސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމެވެ.ހއ.ކައުންސިލަރ 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާޢީ ދިއްދޫ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ 

 ން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވު  ގޮތުން 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ތިލަދުންމަީތ       

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން އިޖުތިމާޢީ ގޮތުްނ ދިއްދޫ އުތުރުބުރީ 

ޖޫން  12ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް 

 ބޭއްވުނެވެ. ގައި ބައްދަލުވުމެއް 11:00 ނަ ދުވަހުގެވަ 2017

މިބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރ އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު 

އެޓޯލް ކޮމާންޑަރ ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ އަހްމަދު ހއ.ސާމީ އާ، 

. އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އަތޮޅު ޙުސައިނާއި، هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޝަީފޤް ާއ هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ަޢބްދު ކައުންސިލްގެ

 އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ކައުންސިލްގެ 

 ރަސްމީކޮށް ޙަވާލުކުރެއްވުން  ރައްވަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކު  މެމްބަރުނަށް އެބޭފުޅުން ގެ ކައުންސިލް ހއ.އަތޮޅު 

  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަލަްށ ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިްލ މެމްބަރުނަށް ެއބޭފުޅުން         

 ގައި  10:30ދުނު ވަަނ ދުވަުހ ހެނ 2017ޖޫން  13އަދާކުރައްވަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ އެބޭުފފުޅުންނާ 

ކައުންސިލް މެންބަރުންަނށް އެ ޭބފުޅުންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.

 ޙުސައިންއެވެ. هللا ޢަބްދު
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 ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން 

ާގގޮތް ބެއްލެވުމަށް ކައުންސިލަުރންނާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާީތ މިއިދާރާގެ އެކިސެކްޝަންތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނ

މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށާއި، އަދި ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ސެކްޝަންތަކުެގ 

 ގައި ބޭއްވުނެވެ.  11:00ގެ ހެނދުނު  2017ޖޫން  19އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް 

 ނަށް ގޮސް އުޅުނު ފިއްލަދޫ ދެ މީހަކު ގެއްލިގެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވުން ޑައިވި 

ހާއިރު މިއަތޮޅު ފިއްލަދޫން ފުރައިގެން ޑައިވިންގ  14:00މެންދުރުފަހު ގާތްގަޑަކަށް  ވަނަ ދުވަހުގެ 2017ޖޫން  20  

އުސްމާން ޒާހިރާއި، ފިއްލަދޫ މީރަން އިބްރާހީމް ޒާފިުރ  ކުރުމަށް ޓަކައި ފިއްލަދޫ އަންާޑޕޫލްގޭ އާދަމް ހަލީލާއި، ވާރޭވިލާ 

ފުރައިގެން ދިޔައީ، ބާޒް ދޯނީގައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޑައިވިންގ ކުރުމަށް ފުޅިއަޅައިގެން މޫދަށްފޭބީ އާދަމް ހަލީލާއި، އުސްމާން 

ގެން ޯދނީގައި އިން މީހާ ފިއްލަޫދ ޒާހިރެވެ. ދޯނީގައި އިނީ އިބްރާހީމް ޒާކިރެވެ. ޑައިވިނަށްދިޔަ ދެމީހުން އެރުން ލަސްވެ

ހާއިރު ގުޅުއްވައި މައުލޫމާތު ދެއްވުމާއެުކ  16:30ކައުންސިލަށް އެންގުމުން އެކައުްނސިލުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސަށް 

ޙުސައިނާއި، ނައިބު ރައީސް هللا ބޭފުޅުންނާއި، އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު 16ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ 

އިންފާޒް ރެހެންދި ލޯންޗްގައި ފިއްލަދުއާ، ބާރަށާ ދެމެދު هللا ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއި ފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމް އާއަލް

ފިއްލަދޫން ޑައިވިނަށްދިޔަ ދެމީހުން ފެނިފައިވަނީ ބާރަށާ، ހަނިާމުދއާ ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުން ސަރަހައްދަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. 

ހާއިރުއެވެ.  18:10ދަތުރުކުރި " ޒީ ސްޕީޑް " ލޯންޗްގައި ތިބި މީހުންނަށެވެ. އެއީ، ބާރަށުން އެމީހުން ހޯދުމަށް 

ލިޓަރ ޕެޓްރޯލް  499.13މިޙާދިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. ރެހެންދި ލޯންޗްގެ މިދަތުރަްށ 

 އި ވެއެވެ.އަޅާދީފަ

 ކުރުން މަޝްވަރާ މެދު ބާއްވާނެ ރަށަކާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ހއ 

ދުވަހުގެރޭ އުތީމުގެ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ   2017ޖޫން  21

ކުރެވުނެވެ. ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާ 

ޙުސައިނާއި، هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުމިބައްދަލުވުމުގައި 

ޝަމީމް އާ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިްލ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

އިންފާޒް هللا ސިރާޖާއި، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
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އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަްށ ތައްޔާރުވުމާބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމަށް ަޓކައި މިއަދު ބައްދަލުވުެމްއ  2017ޖޫން  30އަދި 

އި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި، ދިއްޫދ ކައުްނސިލްގެ އިސްމުވައްޒަފުން ބޭއްވުނެވެ. މިބައްަދލުވުމުގަ

  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮްށގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ، ހއ. އަތޮޅު ތަޢުީލީމ  2017ޖުލައި  1

ގައި ބަްނުދ  10:30ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްަޓކައި ދިއްދޫގެ ބެލެނިވެިރންނާ ިމއަދު  މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ޤުރުއާން މުާބރާތުގެ

އަދި މީގެ އިތުރުން ކެލާ  ކުރެވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ތިން މުއައްސަސާގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ރެވުނެވެ. މި ހުިރހާ މަޝްވަރާ ތަކަކަށްފަުހ ކައުންސިލާއެކު ވެސް ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮުތން މަޝްވަރާ ކު

 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާނެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައީ ހއ.ކެލާގައެވެ.  2017ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

  ބޭއްވުން ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 20:30ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ  2017ޖުލައި  06

ހއ.އަތޮުޅ ންސިލްގެފަރާތުން ގައި ހއ. އަތޮޅު ކައު

ހއ.ކެލާގައި ފެށިގެްނ  2017ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ޤުރުއާން  ވަނަ އަހަރުގެ ހއ.އަތޮޅު 2017ދިޔައެވެ. 

މުބާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ްލ  އަލީ ޝަމީމެވެ. ޟިނައިބު ރައީސް އަލްފާ

ސިރާޖު، هللا ޅު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޞިލް އަބުދުމިމުބާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހއ.އަތޮ

ހއ.އަތޮޅު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ކެލާ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ 

ޖެނަރަލް އަލްފާޟިްލ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ  ،ިއންފާޒް هللا އަލްފާޟިލް އަބުދު

هللا ޑިެރކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަުބދު ،ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު ،ޝަފީގް هللاއަބުދު

އަދި މީގެ އިތުރުން ހއ.ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ،  ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ބަދީޢު، ނަޢީމް

ޤުރުއާން  ތުރުން ކެލާގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން، ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބަިއވެރިވެލެއްވިއެވެ.ނައިބު ރައީސްގެ އި

  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަށްރަށުެގ ދަރިވަރުންނާ އޮފިޝަލުން އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ގައި ހއ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުުމެގ  10:30ނު ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދު 2017ޖުލައި  08އަދި 

ވަނަ އަްށ ދިޔައީ  2ވަނަ އަށް ދިޔައީ ދިއްދޫ ެއވެ.  1ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ. މި އަހަރުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުްނ 

 ވަނަ އަށް ދިޔައީ ހއ. ކެލައެވެ.  3ހއ.ހޯރަފުއްޓެވެ. އަދި 



ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  0172  

 

25 

 

ކަތްތަކާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ކުދި ޕީ.އެސް.އައި. ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައް 

 ކުރެއްވުން  މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބައެއް ރަށްރަށުގަިއ ހިންގަވަމުން ގެންަދާވ  2017ޖުލައި  9      

އި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ރައްޔިތުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާ ކުިދ ޕީ.އެސް.އައި. ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ

ށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގްޒިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިްލ  13ން  9ޖުލައި  2017މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްަޓކައި 

ތެވެ. މިބޭފުޅުން ތުރާކުނު، މޫސާ ރަމީޒާއި، ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސުޒީނާ ދިއްދުއަށް ވަޑައިގަ

 ކެލާ، މުރައިދޫ ބާރަަށށް ވަޑައިގަތުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަެއވެ.، އިހަވަންދޫ

 މަރާމާތުކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން  ހއ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ ޢިމާރާތް 

ނުމަށް ކޮށްަފއިވާ އިޢުލާނަްށ ކޮށްދި އަމިއްލަ ތަެކތީަގއި މަރާމާތު ހއ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުުރހިޔާ ޢިމާރާތް

ގައި ހއ.އަތޮޅު ގޭގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ކަމާ  2017ޖުލައި  24އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ވަނަ ދުވަހު ހއ.  2017ޖުލައި  31ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނާއިބު ރައީސެވެ. އަދި  

ފަރާތަކުްނ  3ޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮތެވެ. އެަބއްދަލުވުމަށް އަތޮ

 ޙާޟިރުވެފައިނުވާތީ ކެންސަލްކުރެވުނެވެ.

ގައި  އުތުރުހިޔާ މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮތެވެ.   2017އޯގަސްޓް  1އަދި        

 ފަރާތަކުން ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފަިއވެއެވެ.  5ބައްދަލުވުމަށް އެ

 2017ލޯކަލް ކައުންސިލަރސް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

އަށް  28ން  26އޯގަސްޓް   2017" 2017ލޯކަލް ކައުްނސިލަރސް އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް          

ހއ.އަތޮުޅ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، އި ބޭއްވުނެވެ. މި ޕޮރޮގްރާމަކީ، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގަ

ލޯކަްލ ހިންިގ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕޮރޮގްރާމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ ގުޅިގެން ތައް ރަށުކައުންސިލް ހއ.އަތޮޅުގެ އުންސިލާއި، ކަ

ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަމް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރުގެ އިތުރުްނ ޝަރީފާއި، ޑި

ޕްރޮކިމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ފަރުހާނެވެ. ިމ 

ޕްރޮގްރާމުގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންެގ 

އިތުރުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު 

ނަޞީރު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ވަކިވަކި 
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ކާ ުގޅޭ ސެޝަން ތައް ނަންގަވައި ެދއްވާ ގަޑިތަކުގައި އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިެވ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަ

 ވަޑައިގަތެވެ. 

އަށް ރަށެއްެގ  އަށް ހިންަގވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ހއ. އަތޮޅުން 28ން  26އޯގަސްޓް  2017         

 އިގެންނެވިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ވަޑަ ރަށުކައުންސިލުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ

 ތުރާކުނު، އުލިގަން، މޮޅަދޫ، ހޯަރފުށީ، އުތީމު، ވަަށފަރު ކައުންސިލުންނެވެ.

ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި  މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރައްޔިތުންނާ 

 .އަންގައި ދިނުމެވެ އުރަކީ ކޮބައިކަންކައުންސިލްގެ ދަ

 ބޭއްވުން  ބިޑް އިވްލުއޭޓްކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 

އިވްލުއޭޓްކުރުމަށް ބިްޑ  ތައްހއ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އުތުރުހިޔާ މަރާމާތު ކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިޑް

 އިންފާޒެވެ. هللا ޢަބްދުދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މި ބައް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެެވ.

 

 ން ބައިނަލް އަޤްވާމީ " ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ " ފާހަގަކުރު 

ހަފްތާެގ  01އިން ފެށިގެން  2017ސެޕްޓެންބަރ  16      

ކުރާ މުއްދަތަށް ބައިަނލް އަޤްވާމީ " ކޯސްޓަލް ކްލީން އަޕް ޑޭ " ފާަހގަ

ހަފްތާ ކަމުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ، އެ ދުވަސް 

ގައި މި އިދާރާގެ  16:00ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 

މުވައްޒަފުންނާއި، ދިއްދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، 

ކުންފުނިތަކާއި، ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެގެން އައްސޭރިފަށް 

 މިހަރާކާތުގައި   .އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ ރުމުގެސާފުކު

ދިއްދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ގިނައަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ، 

ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަށް ސާފުކޮށް ކުނިތައް ކުނިއަޅާ 

ސަރަހައްދަށް ޖަމާއުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހަރަކާތުގައި އިސްކޮށް 

 ތެރިވެފައިވަނީ  ހއ.އަޮތޅު ކައުންސިލެވެ.ހަރަކާތް
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 ބައްދަލު ކުރެއްވުން  ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް، އެމް.އެން.ޑީ އެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަޙްމަދު ޝިޔާމާ 

އެމް.އެން.ޑީ އެފްގެ ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ައޙްމަދު ޝިޔާމާއި ަފރާތުން ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ކޮށްލުމަްށ ހއ އިހަވަްނޫދއަށް ދަތުރެއްކުރެއްވެވިއެވެ. މި ދަތުރުގެ މަޤްސަދަކީ އެމް. އެން .ޑީ އެފްގެ ފަރާތުން ިހންގާ ބައްދަލު

 ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް މި އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.

 

ތެރި ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ހޭލުންރައްޔިތުންނަށް ދީނާއިގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

އެފެއާޒާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ގުޅިގެން 

ރައްޔިތުންނަށް ދީނާއިގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު 

ިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަތޮޅުތަކުގަ

ދީނީ ހޭލުން ތެރިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ 

ދީނީ އިހްތިލާފް ތަކުގެ ޞައްަޙ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިއްދޫ، ވަށަފަރު، މުރައިދޫ އަދި އުތީމުގެ 

ގެ ނިޔަލަްށ ބާއްވާ " ރަޙްމަތުގެ ކޭމްޕް " މިއަދު  1،2އޮކްޫޓބަރ  ،2017މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރީންނަށް ައމާޒުކޮށްގެން

ދިއްދޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. މިކޭމްޕްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބައެއް އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ދިއްދޫ މުރައިދޫ އަދި 

ފައި ވެއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަށަފަރުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން

ފަރާތުން މިކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމާއި އެސިސްޓެންޓް 

  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ބަދީޢުއެވެ.

 ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބެހެއްޓުން  ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑުފޮއްށި އަތޮޅުގެ 

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ 

ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ 

ރަށުގައި  14ފާސްކޮށްގެން އަތޮޅުގެ 

ފަންޑުފޮށްޓެއް ބެހެއްޓުަމށް ނިންމިއެވެ. 

މިކަން ފެއްޓުމަށްޓަކައި ދިއްދޫގައި ހުންަނ 

މުވައްސަސާތަކާ، ކުލަބް  ސަރުކާރުގެ
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 އެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލްވުމުގައި ބަރުމާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ލާއިންސާނީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ

މަރަމުން ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން މަގުމަތިވެފައިާވ  އަދަބުތައްދީ އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި އަލިފާންޖަހާ މުސްލިމުން

ހުރި ސަރުކާރުގެ  ހީވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑު ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް ދިއްދޫގައިއުޚުތުންނަށް އެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި

  މިއެވެ.މުވައްސަސާތަކުން ނިން

ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ދިއްދޫގައި ހުންނަ

ގައި އިްސވެރިންނާއި ދިއްދޫ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ

އިސްވެރިންނާއެކު  ހަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

 މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުުވމުގައި ނިންމާފައިވަނީ 

ދިއްދޫގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ އަޝްހާޢީދުގެ ފުޓްބޯަޅ 

އިންޓަވަލް ވަގުތުގަިއ ފަންޑުފޮށި އިފްތިތާޙު  މުބާރާތުގެ

  ކުރުމަށެވެ.

ންޖާ މުސްލިމުންނަށް ރޮހި 2017ސެޕްޓެންބަރު  18

ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުގެ ގޮތުން ހއ. 

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އިންިތޒާމު ކުރައްވައިގެން 

ބޭއްވި ޚާއްޞަ އެސަމްބްލީގައި މި ކައުންސިލްގެ 

ސިރާޖް ބައިވެރިވެ هللا މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 ވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

 އިން މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިނިންގ ކޯސް ފެއްޓުން  3ފިކެޓް ސެޓް 

އެމް.އެން.ޑި.އެފް ( ގެ '' ކޮލެްޖ  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް )

 ސްޓަޑީސް '' އާއި އަތޮޅު އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ސެކިޔުރިޓީ

 ގުޅިގެން މަލްޓިމީޑިއާ އެންޑް ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އި،ކައުންސިލާ

މަސް  3އިން ފެށިގެން  2017ނޮވެމްބަރ  15ވެބްޑިޒައިން ކޯހެއް 

  ހިންގަވަމުން އެބަގެންދެއެވެ.ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 
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ކިޔަވަމުން  އަށްވުރެ ގިނަކުދިން ބައިވެރިވެ 280ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ މިކޯހުގައި  ގެ ފެންވަރަށް 3ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 

ކަން ހުންނަ ދެއެވެ. މިކޯހުގައި ނުކުޅެދުންތެރި

ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ކްލާހެއް  ކުދިންނަށް

ބޭނުމަކީ  ހިންގަވައެވެ. މިފަދަ ކޯހެއް ހިންގުމުގެ

ޒުވާނުންނަށް މިދާއިރާއިން ުކރިއަށް ދިއުމުގެ 

ދިނުމާއި ފަންނީ ޤާިބލް ޖީލެއް  ފުރުޞަތު ހޯދައި

  އުފެއްދުމެވެ.

 ހާ ހަމައަށް ކްލާސްތައް ހިނގަމުން 10:30ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު  8:00ހެނދުނު  މިކޯހުގެ ގަޑިތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުން

ހުނަރު އިތުރުވެ އެކުދިން މި ދާއިރާއަށް  ދެއެވެ. ޚާއްސަގޮތެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިްނގެ ފަންނީ

 އެކުދިން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުންތަކުން ދައްކައި ދެއެވެ.  ޝައުގުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު

 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ދިއްދޫގައި ފާހަގަކުރުން  74ހިރާއްޖޭގެ ދިވެ 

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސްގެ ކޮލެޖް އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް

ހއ. ދިއްދޫ ، ސެކިޔުރިޓީ ސްޓަޑީސް އާއި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ

 3ގުޅިގެން ދިއްދޫގައި ހިންގަމުން ގެންދަވާ ސެޓްފިެކޓް ލް ކައުންސި

އެންްޑ ވެބްޑިޒައިން ކޯހުގެ ަބއިވެރިން  އިން މަލްޓިމީޑިއާ

ވަނަ ޤައުީމދުވަސް  74އުފާވެރި  އިސްނަގައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ދިއްދޫގައި

 ޤައުމީދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަިއ ޭބއްވުނު ޙަރަކާތްތައް ފެށުީނ ޤަުއމީ

ބޭއްވި ޤައުމީ ދިދަ ނަްނނަގަވައި ދެއްުވމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދުވަހުގެ 

ރަސްމިއްޔާތުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންަގވައި 

ޙުސައިން އެވެ. އަދި هللا ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދު

އް ޑްރިލްއެ ހެނދުނު ދިވެިހ ސިފައިންގެ ސައިލެންޓްޤައުމީ ދުވަހުގެ 
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 ހުނަރުތައް ދައްކާލުން އޮތެވެ. އަދި އޭގެފަހުގައި ފޮޓޯ ނެގުމުގެ  އި ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ތަފާތުމި ޑްރިލްގަ ބޭއްވުނެވެ. 

  ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުނެވެ.

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިން އިސްނަގައިގެން ހިންގި 

ކުޅިވަރުތައް ބޭއްވުނީ ދިއްދޫ ހިއްކި ބިމުގައި އޮންނަ  ގިނަ

ގައެވެ. މިދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްުވނު  ސްގަނޑުހިތްފަސޭހަ ފަ

ގޯނިރޭހާއި، ބިސްރޭހާއި،  ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި ވާދެމުމާއި،

ކުޅުން ހިމެނެއެވެ.  ކެއުމުގެރޭހާއި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅުމާއި ރިލޭރޭސް

ކުލަތަކުން  މިކުޅިވަރުތައް ނިންމާލީ ދިވެހިދިދަ ރަމްޒުކޮށްދޭ

  އެވެ.މޫދުގައި ކުލަތައް ފަވާލުމަށް ފަުހގަ

 ބައިވެރިވެގެން ިހންގުނު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތެކެވެ. މި ކުޅިވަރުތައް ބައްލަވާ މިއީ މިހާތަނަށް ދިއްދޫގައި އެްނމެ ގިނަބަޔަކު

  ޖަމާވެފައިވެއެވެ. ލެއްވުމަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ކުދިޮބޑު އެންމެން ފަސްގަޑަށް

ތާރީޚީ ބައެއްތަކެތި ދައްކާލުން އޮތެވެ. މިތަކެތީެގ  ގައިހުރި އެންމެމިހަރަކާތްތައް ހިނގަމުން ދިޔައިރު މި މައިދާނުގައި ދިއްދޫ

  ފަދަ ދުވަސްވީ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ. ސަރަންފީއާއި، އަދަރާދު ގޮނޑިއާއި، މަލާފަތާއި، ަކޅުހިލަދައި އަދި ނާޅި ތެރޭގައި އިހުގެ

މެންގެ ޅަދަރިންގެ ހިްތތަކުގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ އަޅުގަނޑު ޤައުމީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާަހގަކުރުމުގެ އެންމެބޮޑު ބޭނުމަކީ

މިފަދަ މުނާސަބަތުތައް ފާހަަގ  ގައުމީ ލޯބި އާާލކުރުމާއެކު އުފާވެރި މާހައުލެއް ދައްކައި ދިނުމެވެ. އަދި މުހިންމުކަމާއި

ފެނިގެްނ  ންވެސްމަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ އެހާ ުއނދަނގޫ ކަމެއް ނޫންަކން މި އިވެންޓު ކުރުމަކީ އެންމެން އެއްރޫހެއްގައި

  ދިއައެވެ.

 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން  ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި  ހއ. އުތީމުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ 

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި  ހއ. އުތީމުގަިއ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް         

އިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަމީމާއި، އަދި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާިއ، ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިނާއި، ނަهللا ޢަބްދު

 ޝަފީޤާއި، ޑިރެކްޓަރ އަލްފާިޟލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. هللا ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
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 އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ ތިލަ 

އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމު ދިނުމުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ، ތިލައުތުރު ންމަތީ އުތުރުބުރީތިލަދު 

ފެށުނު މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި  ދުވަހުގެރޭ ދިއްދޫގައި ބޭއްވިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ވަނަ 2017ޑިސެމްބަރ  03ޖަލްސާ 

 ންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ކޮށްދެއްވީ އި

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި  ރަށްރަށުގެ ރަށު

ދިއްދޫގައި ހުންނަ  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި

 ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ 

  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް  ސްމިއްޔާތުގައި އެކި ދާއިރާތަކުންމި ރަ

 ވަނަ އަހަރު  2016 ،ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި

ތަޢުލީމީގޮތުން ޤައުމީެފންވަރުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެޭވ 

ގެން ދިއައެވެ. ައިދ ަހނދާނީފިާލ ލިބި ޙާސިލްކޮށްފައިވާ، އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އަތޮޅު ދަިރވަރުންނަށް އިނާމާއި ކާމިޔާބީތަކެއް

އަތޮޅަްށ، ރަށަށް ކޮްށދެއްވާފައިާވ  ދާއިރާިއންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ާފހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތް މީގެއިތުރުން ހިންގުމުގެ

 ިލބިގެން ދިޔައެވެ. މިއީ ހއ. އަތޮޅުން މިފަދަ ިއނާމް ދެއްވަމުން ގެންަދވާ  ފަރާތްތަކަށްވެސް އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ

   ވަނަ ފަހަރެވެ.ތިން

ކުދިންނާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް  ހއ. އަތޮޅުގައި ތިބި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަދެއްކުމުން މަޙުރޫމްވެފައިވާ 

 ހިންގުން  ލޭންގްއޭޖް ކޯހެއް ) އިޝާރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުން ( ދިނުމުގެގޮތުން ސައިން 

ކުދިންނާ މުއާމަލާތް ުކރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް  މުން މަޙުރޫމްވެފައިވާހއ. އަތޮޅުގައި ތިބި އަޑުއިުވމާއި ވާހަކަދެއްކު

ޭލންގްއޭޖް  ދިނުމުގެގޮތުން ސައިން

ކޯހެއް ) އިޝާރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުން ( 

ހިންގައިފިއެވެ. އަތޮޅުގެ  ދިއްދޫގައި

 ހުރިހާ ރަށަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 

ޑިސެމްބަރ  2017ހުޅުވާލައިގެން 
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މިކޯހުގެ  މީހުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 71އަށް ހިންގި މިކޯހުގައި  22 ން 16މަހުގެ 

ކުއްޖަކު ބައިވެރިވެ ހަތަރުކުދިން ކޯސްފުރިހަަމ  5ވެފައިވާ  ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި އަޑުއިވުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުން މަޙުރޫމް

  ކޮށްފައިވެއެވެ.

ބޭއްވުނު ޖަްލސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ  ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 2017ޑިސެމްބަރ  24ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  މިކޯހުގެ ނިމުން

މިނިސްޓަރެގ  ފެމެލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީާޝ ޝަހީދުޒަކީއެވެ. މި ޖަލްސާގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް

އާމިނަތު ޝިފާނާއާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަކުދިންެގ  އިތުރުން އެމިނިސްޓްރީގެ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލާ

އަލްފާޟިލާ ޒިހުނަތު ހަސަނާއި މަރިޔަމް  މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބެސެޑަރ ހައްގުގައި

  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަޒްނީ ބައިވެރިވެ

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުުމން  24ވަނަ ދައުރުގެ  3ތޮޅުކައުންސިލްގެ އަމިކޯސް ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަން ހަމަޖެއްސެވީ 

ގުޅިގެން ހިންގުނު ލާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލް ކައުންސި ޖެންޑަރ މިިނސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހއ. އަތޮޅު ނެވެ.ނިންމައިގެން

އްކަތްކުރެއްވުމަށް ރާއްޖޭްނ މަސަ ދެއްވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންަނ ކުދިންގެ ޙައްގުގައި މިކޯހުގައި ކިޔަވައި

 އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފަޒްނީއެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގުޑްވިލް އެންބެސެޑަރ

 " މޫދު ކަސްރަތުން އުފާވެރިކަން " ނަމުގައ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން 

އަތޮޅުކައުންސިލާ ،ދިއްދޫ ކައުންސިލާ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

ނެޝަނަލް ޑިފެްނސްފޯސް އާއި ގުޅިގެން ދިއްދޫގައި  މޯލްޑިވްސް،

ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ މޫދު ބޭއްވި 

ނިންމާލެވިފައި ، މިޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް ަހނދާނީ ލިޔުްނ 

ދިނުމުގެ ރަސްމީއްޔާތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރ އާދަމް ޝަރީްފ 

ފޯސް މޭޖަރ ޖެނަރަލް އަޙްމަދު  އުމަރާ ،ޗީފުއޮފް ޑިފެންސް

ޝިޔާމުބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މިޕްރޮގުރާމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ 

ތަފާތު އުމުރުފުރާގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި 

ޕްރޮގްރާމަކީ މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ 

މީއްޔާތު ޕޮރޮގްރާމެވެ. މިރަސް ބައިވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވި އެއް 
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މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިއްދޫގެ ހުރިހާ ޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ހިްތަފސޭހަ ފަސްގަނޑުގައެވެ.ބޭއްވިފައިވަނީ ދިއްދޫގެ އުތުރުން ހު

  މުއައްސަސާތަކުންބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އި، ހއ.ދިއްދޫ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ  އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 

 ބައްދަލު ކުރެއްވުން   މެންބަރުންނާ  ކައުންސިލްގެ 

 އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ހއ. ދިއްދޫއަށް ކުރެއްވި މި  މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ       

 އެވެ. އަދި ކުޑަކުދިންނާއި،މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި  ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިުނމުގައި އެ މުއައްސަސާތަކާ  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ަފރާތްތަކަށް

 . އަދި މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން

 ކުރިއަށްގެންދާ މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްގެ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ދިއްދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

 މިނިސްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ބައިވެރިންނާ ވެސް 

މިނިސްޓްރީ އޮްފ  އަމާުޒކޮށްގެން ހއ.އަތޮޅުގައި ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިނިސްޓަރގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ،

 ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޭސިކް ސައިން

 ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

 

 

\ 
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  ާމާލީ ޚުލާޞ 

ރ      6،279،558.14ވަނަ އަހަރު  2017ލުކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞި

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  ލާރި ( ސާދަ /ރުފިޔާ އަށް ފަންސާސްސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަހާލައްކަ ަހތްދިަހ ދެމިލިއަން ) ހަ

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

) އެއް މިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ރ 1951052.93އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބިފައިވަނީ              

 ފަންސާސް އެއްހާސް   ފަންސާސް ދެ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ތިން ލާރި( އެވެ.

 

 

 



  އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ަކއުންިސލްގެ އިާދރާ  ތިލަދުންމަތީ           ވަނަ އަހަރުގެ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް  2017

 ދެވަނަ ބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 .މިއީ، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮށްފައިވާ ބައެއްކަންތައްތަކެވެ

ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހިންގި  ނަތިޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު  ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 ހަރަކާތްތައް 

ޕްރޮގްރާމް  ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 
  ކޯޑު

      
 އަސާސީ އަމާޒުތައް 

 
260،831.46 

 
 
 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސް  -
ފިހާރައެއް ހުޅުވުމާ ގުޅިގެން 

ބޭސްފިހާރައަށް ލިބޭ 
ނީ ދަށްވެ، ބޭސް އާމްދަ

ފިހާރައިން ނަފާ ލިބެުމން 
ނޮވެމްބަރ  1ނުދާތީ 
އިން ފެށިގެން  2017

ބޭސްފިހާރަ ވަނީ 
 ހުއްޓާލާފައި. 

 
 

  

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  -
ފަރާތުން ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ 
ނަމުގައި ފާމަސީއެއް ހަދައި އެ 
ފާމަސީން އާސަންދައިގެ ދަށުން 

 ބޭސް ދޫކުރެވެމުން ދޭ   

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ އަތޮޅު
ކަމާއެކު އެއްތަނަކުން ބޭސްފަރުވާގެ 
ކަންތައްތައް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު 

 ހަމަޖެހިގެން ދިޔުން. 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް 
 ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

1.01 

 250ހއ. ދިއްދޫގައި   - -
ހައުސިން ޔުނިޓް ދޫކުރުމަށް 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ  -
ދަށުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހއ. 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަިއ 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި 
 ހޯދައިދިނުން 

1.02 
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 ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން 
އާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ވަރަށް 

 ކުރިއަށްދޭ.
  

ހައުސިން ޔުނިޓްގެ  250ދިއްދޫގައި 
މަސައްކަތް ނިމި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް 

ދާއިމީ ލިސްޓް ވަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ 
 އިޢުލާން ކުރެވިފައި.  

 ހޯދައިދިނުން. 

ފެރީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ކުރާ  -
ދަތުރު ތަކުގެ  ސަބަބުން 
އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން 

ތުރު ފަތުރު ތަކަކަށް ދަ
 ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަވުން

ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ފެރީގެ 
ދަތުރުތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ 

ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް 
ފޯރުކޮށްދޭތޯ ޔަޤީންކުރުން. އަދި 

ދަތުތުފަތުރުގެ ކަންކަން ވިލަރެްސ ކުރުމަށް 
މި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އަދި 

ދާރީ މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ ހަމަ އި
ޖައްސަވާފައި. އަދި ފެރީ ދަތުރުތައް 

 ބަރާބަރަށް  ކުރިޔަށް ދޭ. 

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުން ރަށްތަްއ 
 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 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން - - - -
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އަދި މިފަދަ  -  21،704.00
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސަބަބުން 

ކައުންސިލަރުންނާއި 
ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި 

 އިދާރީ މުވައްޒަފުން
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް 

 އަހުލުވެރި ކުރެވިފައިވޭ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ރަށު  -

ކައުންސިލްތަކުން 
 އަހުލުވެރިވުން.

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  -
މަސައްކަތްތައް ބަލައި 

އެންމެ ރަނގަޅު 
ރަށުކައުނސިލްތަކުގެ 

ގޮތުގައި ހޮވުނު ކައުންސިލް 
 ތަކަށް އިނާމު ދެވުނު. 

އޮތޯރިޓީާއއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  -
ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ރަށު 

ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުން  
މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް 

 އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވިފައިވޭ.
ޗައިނާގައި ބޭއްވި ސެމިނަރ އޮން  -

ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 
 މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅު

 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެފައިވޭ. 
 ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުން  -
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ  -

 ކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މިންަވރު ބެލުން 

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަތޮޅުގެ  -
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި 

ޒިންމާދާރުވެރިން އަދި އިދާރީ 
 ވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުން މު

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް 
  ހިންުގން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

2.03 

- - - - 
 

 2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

- - - - 
 

 2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

     
 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް 
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92،545.80 

 
 

 
 
 
- 

ފެންވަރު ރަނގަޅު 
އް ޤުރުއާން ދަރިވަރުން ތަކެ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، 
ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 

ވަނަ  1ފޮތުގެ ބައިން  30
 ވަނަ ހޯދާފައިވޭ.  3އަދި 
 
 
 
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި  -

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން  
 އިތުރުވެގެން ދިޔުން  

 
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ޤުރުއާން  -

މީ ވަނަ ަޤއު 32މުބާރާތެއް ބާއްވައި 
ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފެންވަރު ަރނގަޅު 

 ދަރިވަރުންތަކެއް ބައިވެރި ކުރެވުނު.
 
 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާ،  -

ހއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އިދާރާތަކުގެ 
އިސްވެރިންނާއި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާ 

ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ 
 ކޮށްފައިވޭ.  

އާން މުބާރާތުގައި ޤައުމީ ޤުރު -
ފެންވަރު ރަނގަޅު ދަރިވަރުން 

ތަކެއް ބައިވެރިކުރުވުމަށް 
ރަށުފެންވަރުގައި އަދި އަތޮޅު 
ފެންވަރުގައި ހއ. ކެލާގައި 
 ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 
ރައްޔޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ  -

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ 
ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ 

ވްސް ޕޮލިސް  އާއި މޯލްޑި
ސަރވިސް އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް 
ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގާފައިވޭ. 

 

 3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

 3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު - - - -

 
14،800.00 

 
 
 
 

ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި 
ބި ތަޢުލީމަށް އޮތް ލޯ 

އިތުރުވުން އަދި ތައުލީމު 
އުނގެނުމަށް 

ވާދަވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް 
 ކުރުން. 

ހއ.އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސްކޫލަކުން ބެސްޓް 
އޯލް ރައުންޑާއަކަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް 
އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ އިނާމެއް މި 

 ކައުންސިލުން ދީފައިވޭ. 
 

ހއ.އަތޮޅު ގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ 

ހއ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލް 
މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ 

މެދުގައި ތަޢުލީމާމެދު ވާދަވެރި 
 ރޫޙެއް އުފެއްދުން 

 
 

 3.03 ތަޢުލީމް 
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9،500.00 
 

ވަނަ  2016ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 
 1އަހަރުގެ ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން 

ވަނަ އަށް އައި  3ވަނަ އަދި  2ވަނަ 
ދަރިވަރުންނަށް ތިލަ އުތުރު އުއްަތމަ 

އަރުތަވެރީންގެ އިނާމު ނަމުގައި 
ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި އެ ދަރިވަރުންނަށް 
އެވޯޑާއި ފައިސާގެ އިނާމާއި ސެޓްފިކެޓް މި 

 ން ދީފައިވޭ.ކައުންސިލު
 
ދިއްދޫގެ ޒުވާނުންނަށާއި ސްކޫލް ކުދިން - 

އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުނވާ ކުދިންނަށް 
 އަމާޒުކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 

 
 
 
 

އިން  3ސެޓްފިކެޓް  -
ލްޓިމީޑިއާ އެންޑް މަ

ވެބްޑިޒައިން ކޯސް 
ހިންގުން ) އެމް 

.އެން.ޑީ.އެފް އަދި އަތޮޅު 
ކައުންސިލް އަދި ދިއްދޫ 
 ކައުންސިލް ގުޅިގެން. (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  1500.00
މަސައްކަތްތެރިކަމަށައި 

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އަދި 

ތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރީންގެ   -
އިނާމު ނަމުގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައި 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ 

ވާނުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޒު
 އަގުވަޒަން ކުރުން 

 3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން
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ފަންނީ ދާއިރާތަކަށް  
 ރިކަން އުފެދުން ޝައުގުވެ

 

 ޒުވާނުންނަށް އިނާމު ދިުނން 
ދިއްދޫގެ ޒުވާނުންނަށް  އަމާޒުކޮށްގެން  -

މަލްޓި މީޑިއާ އެންޑް ވެބް ޑިޒައިންގ ކޯސް 
 ހިންގުން 

  
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް  1500.00

ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ 
 ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުން. 

 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 
ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތައް ކުޅިވަރަށް 

ފާހަގަ ކޮށް އިނާމު ކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް 
 ދިނުން 

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި  -
ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ 
ފަރާތްތައް ކުޅިވަރަށް ކޮށްފައިވާ 

 ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަ ކުރުން 

 3.05  ކުޅިވަރު

 3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން  - - - -

 3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް - - - -

      
 ތަރައްޤީ އިޤުތިޞާދީ 

 4.01  ފަތުރުވެރިކަން - - - -

 4.02  މަސްވެރިކަން - - - -

 4.03 ދަނޑުވެރިކަން - - - -

 4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި - - - -

- 
 
 
 
 

ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ  -
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 
އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް 
މާއި ކަންތައްތަކެއް ދަސްވު

އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާ ތައް 

އިން މަލްޓި ީމޑިއާ  3ސެޓްފިކެޓް  -
އެންޑް ވެބް ޑިޒައިން ކޯހުގައި އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި 

 ފައިވޭ. ވެ
 

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ  -
ވަޞީލަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް 
ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަފާތު 

ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި އަތޮޅުގެ 
މުއައްސަސާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 
  ތަރައްޤީކުރުން

4.05 
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17،599.00 

ފަންނީ ގޮތުން ކުރިއެރުމަށް 
 މަގުފަހިވެފައިވޭ.

 
 
 
 
ފަންނީގޮުތން  -

މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަގުނަ 
 ފައިދާތަކެއް ލިބެމުންދޭ. 

 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި މި  
ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކައުންސިލް 

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މި ކައުންސިލްގައި 

ބޭއްވިފައިވޭ. އަދި މި ތަމްރީން 
 3ޕްރޮގްރާމްގައި މި ކައުންސިލްގެ 

މެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ކޮން
މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި  1ކައުންސިލަކުން 
 ކުރައްވާފައިވޭ 

މާލޭގައި ބޭއްވި ކައުންސިލް ފައިނޭންސް  - 
އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ތަމްރީން 

 2ޕްރޮގްރާމްގައި މި ކައުނސިލްގެ 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައިވޭ. 

ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ބޭއްވި ސެމިނަރ  -
މިނިސްޓްރޭޝަންގައި މި އޮން ޕަބްލިކް އެޑް

ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 
 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވޭ.  

ޕާސްޕޯރޓް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ  -
 2ޓްރެއިނިންގަ ގައި މި ކައުންސިލްގެ 

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވޭ. 
ޑިޒާސްޓަރ އެންޑް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  -

ންސިލްގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި ކައު
 ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވޭ. 

 ބައިވެރި ކުރުން.
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ސައިން ލޭންގްއޭޖް ކޯހުގައި އަތޮޅު  -
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި 

 ވެފައިވޭ.
ލޯކަލް ކައުންސިލާރސް އޮރިއެންޓޭޝަން  -

ޕްރޮގްރާމްގައި މި ކައުންސިލްގެ 
ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 ފައިވޭ.  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން
- -  

 
 
 
 
 
 

ޭނދެވޭ  އަތޮޅުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ -
އަސަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ 
ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރެވެމުންދޭ. 

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަތަކަށް 
 ހައްލެއް ހޯދުން. 

 4.06  ތިމާވެށި

ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމު  - -
ޤާއިމު ކުރުމުން އެ 

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް 
 ފަސޭހަވެގެން ދިޔުން. 

ރުދަމާއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ަތފާތު ފެނާ ނަ
 މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދޭ. 

އަދި މި އަތޮޅުގެ އުތީމު އަދި ކެލާ، 
އިހަވަންދޫ ގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ 
ނިޒާމު ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  
 ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދޭ.. 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެނާއި 
 ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުން 

 4.07  ރުދަމާގެ ޚިދުމަތްފެނާއި ނަ

މަސައްކަތް  އެއްވެސް  
ވަރަކަށް ކުރިއަށް 
 ގޮސްފައެއް ނުވޭ. 

މި އަތޮޅު ގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްގެ 
އިދާރާތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް 

ހަމަޖެހި އެކަން ކައުންސިލްތަކަްށ 

 4.08  ހަކަތަ 
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 އަންގާފައިވޭ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  - -
އި ލަފާގެ މަޝްވަރާ އާ

މަތިން ދިރިއުޅުމަށާއި 
އެނޫން ބޭނުްނތަކަށް ިބން 

ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ 
 ،ފަރާތްތަކަށް ިބން ދޫކޮށް
އެފަދަ ބިންބިމުގައި އެ 

ފަރާތްތަކުން ދިރިއުޅުމާއި  
ވިޔަފާރި އާއި އިޤްތިޞާދީ 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ. 

ކައުންސިލުން އެ  -
ރަށްރަށަށް ވަދައިގެން 

ސަލަތައް ބިމާގުޅޭ މައް
ޙައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ކޮށްފައިވޭ.  

ރަށްރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށާިއ ޖަމްޢިއްޔާ  -
ހިންގުމަށާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށާއި 
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ިބން ހޯުދމަށް 

އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މަޝްވަރާގެ މަތިން އެފަދަ ބިންަތއް 

 .ދޫކުރުން
 
 
 
 

ރަށްރަށުގައި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާ  -
ފަރާތްތަކަށާއި ކުލީބިަމށާއި އަދި 

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިންގުމަށް  އަތޮޅުގެ 
 ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރުން. 

 
 
 
 
 
 
 

 4.09 ބިން 

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި  - - - -
  ޓެކްނޮލޮޖީ

4.10 

      
 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް 

 5.01 ޖެންޑަރ - - - -

ޒުވާނުންނަށް ޯލނު އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  - - -
 ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭ 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި 
ތައް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ލޯނު 

 5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް
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 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. 

ކަމާގުޅޭ ފުރިހަމަ  - -
 ތު ލިބިެގން ދިޔުން މަޢުލޫމާ

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މި  -
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެ 

 ވަޑައިގެންފައި ވޭ. 

 5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް -

 5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް - - - -

      
 އޮފީސް ހިންގުން 

 6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  - - - -

 6.02 ނަށް ހިނގާ ޚަރަދުމުވައްޒަފު - - - -



  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ                    ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ  2017

 މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ކައުންސިލުގެ ތިންވަނަ ބައި: 

 ޚުލާޞާ  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ކައުންސިލުގައި ހުރި 

 ގެލެކްސީ -

 އުތުރުހިޔާ -

 އަތޮޅުގޭގެ ދެބުރި ޢިމާރާތާއި އެ ބިމުގައިވާ އެހެނިހެން ޢިމާރާްތތަްއ. -

 ޗްރެހެންދި ލޯން -

 ވޭން -

 ސައިކަލް -

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

 އަދި ލޯންޗަކީ، އަތޮޅު ކައުންސިލް އުފެދުނުއިރު ހޯދިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. 

 ފުނުގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހި 

ސަރުކާރުގެ މަތީފެންވަރު ބޭފުޅުން އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ، ބުރި ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ ދިއްދޫގައި ހުރި އަތޮޅުގޭގެ ދެ -

އި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގެސްޓް ހައުސް ޒިޔާރަތުގައި ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާއިރު ބޭނުންކުރައްވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައާ

 އަދި އަތޮޅުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދެއެވެ.  އެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށްޓަަކއި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  ގެލެކްސީ އިމާރާތަކީ މި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭޮގތަށް -

ޔަ އެވެ. އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި ލިބެމުންދި ށްރުފިޔާ މި ކައުންސިލަ 13000/-އިމާރާތުން ކޮްނމެ މަހަކު  އެއިމާރާތެކެވެ. 

އެ އިމާރާތް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ދޫކޮށްލާފައިވާީތ  އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން އެހެންނަމަވެސް މި

މުން ެއ އެ އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވެއެވެ. އަދި އެ އިމާރާތް މަރާމާތު ކޮށް ނިމު

  އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ތަކައް ކުރެވޭނެއެވެ. 

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

އެގްރީމަންޓް އާކޮށް ައލުްނ ވަނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ  4މާރޗް  2014އަދި  މެންބަރުން ތިއްބެވުމަްށ ދޫކޮށްަފއެވެ.
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މްދަނީގެ ޮގތުގައި ރުފިޔާ މި ކައުންސިލަށް އާ 7000/-އެ އިމާރާތުން ކޮންމެ މަހަކު  ކޮށްފައި ވެއެވެ.ކުއްޔަށް ދޫ

 4ކަމަށް ވާތީ   ކައުންސިަލރުން 5ގޮސްފައި  ވެއެވެ.  ައދި ތިން ވަަނ  ދައުރަށް އިްނިތޚާބު ކޮށްފައިވަނީ  ލިބެމުން

ކައުންސިލަރުން  4އަދި   ރުފިޔާ ގެ ކުއްޔަށް އިމާރާތް ނަގާފައެވެ.  4000ކައުންސިލަރަކު ވަނީ އުތުރު ހިޔާ އިމާރާތް 

ތިއްބެވުމަްށ ވަނީ އެގްރީމަންޓް ކުރެވިފައެވެ. 



  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ                    ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ  2017

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު 

 ާވގޮތްކައުންސިލުގެ މަަސއްކަތް ރޭިވފައި 

 ދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން އި

  ރ ޙުސައިން ބަދީޢު ސިރާޖް / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަ هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު އެޑްމިން އެޗް.އާރު އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް .1

  އިންފާޒް / ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޔޫސުފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް .2

  ސަޢީދު ދަމްއާ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް/   ނައިބު ރައީސް ޢަލީޝަމީމް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޔުނިޓް .3

  ނަޢީމްهللا ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު / ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް  .4

  ޝަފީޤްهللا ޙުސައިން/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ރައީސް ޢަބްދު     ކައުންސިލް ބިއުރޯ  .5

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ެމންބަރުން                      

ިތންވަނަ ދައުރުގަިއ  ނަށް ެގނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުންލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
 05 ތިއްބަވަނީ ޖުމަލް ކައުންސިލަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ތިއްބަވަނީ އިދާރީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން

  ..ކައުންސިލަރުންނެވެ

 

 

ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ) އިހަވަްނދޫ ދާއިރާ (هللا ނަން: ޢަބްދު  

 މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

  

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Admin-HR-information.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Budget-Finance.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Budget-Finance.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Infrastructure-Economic-Development.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Policy-Planning-Monitoring.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/03/Council-Bureau.pdf
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/06/Abdulla-Hus.jpg
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މީމް ގޯލްޑަންހަުއސް ހއ. ބާރަށް ނަން: ޢަލީ ޝަ
 ) ބާރަށު ދާއިރާ (

 މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް

 

 

 

ނަން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށީ 
  ރާ () ހޯރަފުށީ ދާއި

  މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

 

 ދިއްދޫ. ހއ ހަޒާރުމާގެ  ސިރާޖްهللا ނަން: ޢަބްދު
( ދާއިރާ ދިއްދޫ)   

 މަޤާމް : ކައުންސިލަރ

 

 

 

އިންފާޒް ކުދިރުާވލިގެ ހއ. ކެލާ هللا ނަން: ޢަބްދު
 ) ކެލާ ދާއިރާ (

 މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/06/11936544_10154166006634535_229888181_o.jpg
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2015/08/Picture-050.jpg
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/06/SIRA.jpg
http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2017/06/fai.jpg
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

  2017ޖޫން  13ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތު ތައް  ކައުންސިލް މެމްަބރުންގެ ތިންަވނަ ދައުރުގެހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖަްއސާފައެވެ. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާތައް  ރުންގެކައުންސިލަ

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ  #

1 

 ހުސައިން هللا އަބުދު 

 ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

 އަދި ކައުންސިލް ބިއުރޯ  އިދާރީ ހިންގުން 
 

  ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ
ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި އިދާރާ 

 ހިންގުން 
  ެއްޔަތުތައް އުފުލުން ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލި 18ޤާނޫނުގ 
  ްސްޓާފް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ގެ ޕްރޮގުރާމް ތައްޔާރުކޮށް ވިލަރެސް ކުރުނ 
  ްސްޓާފް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ގެ ޕްރޮގުރާމް ތައްޔާރުކޮށް ވިލަރެސް ކުރުނ 
 ުއ

އެޖެންޑާ،  ންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކުއްލި ބައްދަލުވުންތަކުގެކައު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަންގަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތައްޔާރުކޮށް މެމްބަރުންނަށް 

 ފޮނުވުން.

 ަކ
 އުންސިލުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުން.ކަ

 ަކ
އުންސިލުން ބާއްވާ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ނިންމާ ކަ

ސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއާ ޙަވާލުކުރުމާއެކު ނިންމުންތައް ލިޔެ ކައުން
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުން.

 ޮކ
ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ފާއިތުވި އަހަރު  20ންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ ކޮ

 ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.

 ޮކ
 6ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ  20މަހުގެ  ންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިކޮ

 މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.

 ަކ
އުންސިލް ބައްދަލުވުންތައް އަޑުއަހަން ބޭނުންވެގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ކަ

 ން.ޤަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސު
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 ަކ
އުންސިލް ބައްދަލްވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި، އެޖެންޑާތައް ނަމްބަރު ތަރުތީބުން ކަ

 ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ،ާހައްޓާތޯ ކަށަވަރުކުރުންއަތޮޅުގޭގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބެލަ އަތޮޅު ކައުންސިލ 
 

2 

 އަލީ ޝަމީމް 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ނާއިބު ރައީސް

 ދާއިރާ ބާރަށު

 ރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް އިންފް 
 

  ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ
 ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން 

  ެއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުންވަނަ މާއްދާ 19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 
  ާޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލުން 
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

 ިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި، ފަރާއި 

 ފަޅު ހޯދުން 
 ްބިމާއި، އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ، ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހޯދާ ބިނ

ފަރާއި ފަޅު ފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި، އަދ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 
 ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން 

  ްއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ
 އި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކްކުރުން.ކައުންސިލްގެ ނަމުގަ

  ެކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ ދިވެހިރާއްޖޭގ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ 

ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުމަށް ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް 
 ކައުންސިލުން ނިންމުމުން ދިނުމާއި، ދޫކުރުން.

  ްއިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައ
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު 

 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.
 ިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ދ

މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 
 ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން.

 ޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލ
 ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. 

  ިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައ
 ހުންނަ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 ްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައ 
 .ްރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުނ 
 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއި، ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
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 ުބެލެހެއްޓުން.  ދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައްބޯފެނާއި ނަރ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
  ްސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައ

 ބެލެހެއްޓުން.
 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 ަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުން.ރ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްފެރީ ދަތުރުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ހެދުން.      

  ްރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށ
 ފޮނުވުން.

  ްރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައ
 ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން.

  ޭދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހ 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 
 .ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 
 ްއެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
 .ްއެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުނ 
 ުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.ރޯޑ 

 ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން 

4 

 ސިރާޖު هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ދިއްދޫ ދާއިރާ

  ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ
 އީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލުން ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރަ

  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން 19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 

  ާޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކ
ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ 

 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

  ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެހެން ޤާނޫނުތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިނ
އި، ފަރާއި އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާ

 ފަޅު ހޯދުން 

  ،ިއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ، ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހޯދާ ބިންބިމާއ
ފަރާއި ފަޅު ފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި، އަދ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް 

 ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން 

 ްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޤ
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 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކްކުރުން.

  ެކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ ދިވެހިރާއްޖޭގ
ކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު

ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެހެން ފަރާތްފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުމަށް 
 ކައުންސިލުން ނިންމުމުން ދިނުމާއި، ދޫކުރުން.

  ްއިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.

  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއ
މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް 

 ސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން.ކައުން

  ިއިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކ
 ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. 

 ުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައ
 ހުންނަ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 .ްއަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 

 .ްރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުނ 

 ެއްޓުން.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހ 

 .ްރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއި، ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ްބެލެހެއްޓުން.  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައ 

 .ްރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކ
 ބެލެހެއްޓުން.

 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 .ްރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުނ 

 .ްރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
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 .ްފެރީ ދަތުރުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ހެދުން.ރަ      

  ްރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށ
 ފޮނުވުން.

  ްރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައ
 ރުން.ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ކު

 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުނ 

 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 

 .ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 

 ްއެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 

 ުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުން.އެއްގަމާއި ކަނޑ 

 .ްރޯޑުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 

 

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ކައުންސިލަރ

 ހޯރަފުށިދާއިރާ

 

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް 
 

  ުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދ
ވަނަ މާއްދާއިން  20ޤާނޫނުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 ތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން މަސްޢޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވާ
 ިއ

ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ  ދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައިއި
 ފަރާތްތަކަށް ދިނުން. ކަމާބެހޭ

 ައ
ތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 ޕްލޭންތައް ހެދުން.

 ަރ
 ށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.ރަ

 ަރ
ށުކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރަ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބެލުން.
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 ަޢ
މަސްދުވަސް  4މަލްކުރެވެމުންދާ އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ޢަ

ރު ދުވަހަށް އަހަ 5ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްއޮތް 
 ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން. 

 ަރ
 ށްރަށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. ރަ

 ުއ
 ފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންނާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބެލެހެއްޓުން.އު

 ަރ
 ށްރަށުން ބޭރުކުރެވުނު ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.ރަ

 ާކ
 ނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ށީގެރިޕޯޓް ފޮތިމާވެ

 ަކ
 ނދުފަތި ކައިރިން ބާނާ މަހުގެ ހިސާބު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ކަ

 ަމ
 ސްވެރިކަމުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.މަ

 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުނ 
 ގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ބެލެހެއްޓުން ޔުނިޓް        

5 

 އިންފާޒް هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ކެލާ ދާއިރާ

  ްލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ
ވަނަ މާއްދާއިން  20އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޤާނޫނުގެ 

 ޢޫލިއްޔަތުތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސް
 ައ

އަދާކުރުމަށްޓަކައި ތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު 
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 

 ތައްޔާރުކުރުން. 

 އ
 ލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.ތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި، އެންމެހައި ވަސީއަ

 ަތ
ޤާނޫނުގައި ރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމުމުން  މާލީ އިދާރާތަކުން 
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ 
އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި، މަޞްލަޙަތުތަކާއި، މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދުކުރާ 

 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.

 ަތ
ރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ތަ

އުންސިލުން ނިންމުމުން މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި، ކަ، ތެރޭގައިކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ 
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ބިލާއި، މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި އެފަދަ 
 ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

 ަރ
 ތެރިވުން.ށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ، މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީރަ

 ަފ
ދާރީ ދާއިރާތައް އިސާގެ ހިސާބުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިފަ

 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.

 ަކ
 ގެ ކުރިން ފޮނުވުން.10އުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާޗް މަހުގެ ކަ

 ަފ
 ންމެހައި ހިސާބުތައް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.އިސާއާބެހޭ އެފަ

 ުމ
 ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.ސާރައާއި އެލަވަންސް މު

 ަފ
 އިސާ ހަވާލުކުރުމާއި، ފައިސާ ބަލައިގަތުން.ފަ

 ަރ
 ށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ރަ

 ުކ
ރުމައި، އެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އްޔަށް ދޫކުރެވޭ ބިންބިމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުކު

 ހެއްޓުން.މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެ

 ެއ
 ސް.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ފޮނުވުން.އެ

 ެއ
 ކިއެކި ފަންޑުތަކާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.އެ

 ޮހ
 ވާ ތަކެއްޗާއި، ލަނގުވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.ހޮ

 ަފ
 ބެލެހެއްޓުން.ޅުރަށްރަށާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ކަންތައްތައް ފަ

 ަސ
 ގެ އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުން.ރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާސަ

 ީނ
 ލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ޤަވައިދުން ނީލަން ކިޔުން.ނީ

 ައ
އިދާރާގެ ހިސާބުތައް  ތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުކައުންސިލްއަ
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 ން.އޮޑިޓްކުރު

 ައ
 ލިބޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އަ

 ައ
 ތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބަޖެޓުން ހޯދުން.އަ

 ަކ
އުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކަ

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.

 ނިޓްގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ބެލެހެއްޓުން ޔު        

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

 ޢާންމު ކޮމިޓީ 

މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އެކިއެކި ޤަވައިދު ތަކާއި އުޞޫލްތަކާއި މިކައުންސިލުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވަިއދުތަކާއި އުޞޫލްތަްއ 

މެމްބަުރންެގ ޢާންމު ކޮމިޓީއެއް މި ކައުްނސިލްގައި އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން  07ހެދުމަށްޓަކައި 

 ފާސްކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އަދި އެކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ މިދަންނަވާ ޭބފުޅުންނެވެ.

 

 :އާންމު ކޮމެޓީ 

  ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ އަބުދު-01

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު 02

 މުޙައްމަދު ނަޞީރުޑިރެކްޓަރ  03

 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު 04

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިންބަދީޢު -05

 މަދު ނަޞީރުޙްޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަ 06

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޡާމް  07
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 ބިޑް ކޮމިޓީ 

ކިއެކި އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިޑްކޮމިޓީއެއް މި ކައުންސިލްގައި މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅޭ އެ

އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެެވ. އަދި އެކޮމިޓީގައި ހިމެނެީނ 

 މިދަންނަވާ ބޭފުޅުްނނެވެ.

 ބިޑް ކޮމިޓީ:

 ޢަލީ ޝަމީމް އިބު ރައީސް ނާ – 01

 އިންފާޒްهللا އަބުދުކައުންސިލަރ  – 02

 ޝަފީޤްهللا ޖެނެރަލް ޢަބްދުޑިރެކްޓަރ  – 03

 އާދަމް ސަޢީދުއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  – 04

 އަޙްމަދުފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް – 05

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤް –06

 ސަރ އަސްމާ އަބޫބަކުރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފި –07

 މުވައްޒަފުން އިދާރީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް 

 ޝަފީޤް هللا ޢަބްދު ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ .1

 މުޙައްމަދު ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ  .2

 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދު .3

  ދުއާދަމް ސަޢީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ .4

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން ބަދީޢު  .5

 ނަޞީރު ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަޙުމަދު .6

 ފް އަޙުމަދުއިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ލަޠީފަ .7
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 އަޝްފާޤް  އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް .8

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަސްމާ އަބޫބަކުރު .9

 هللا އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު އިފާދާ ޢަބްދު .10

 ޝަރީފާ މުޙައްމަދުއޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .11

 ޢާޞިމާ ޢަލީއޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .12

 ފާޠިމަތު ރަޝީދާ އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .13

 އޮފިސަރ އަސްމާ އިބްރާހީމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .14

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޒާހިރާ  .15

 ޢަލީ ރަޝީދު އޮފިސަރ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .16

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޡާމް  .17

 ންޓްސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޙަމީދު އެސިސްޓެންޓް އެކައު .18

 އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުޙައްމަދު ސަލީމް  .19

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު  .20

 އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ .21

 ދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ސާ .22

 ވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ރަޝީދާއެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑި .23
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 އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީއޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .24

 ޒުބައިދާ ލަޠީފުއޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .25

 އޮފިސަރ އާމިނަތު ލަޠީފާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .26

 ތު ސަޢީދާޢާއިޝައޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .27

 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު ރަޝީދު .28

 ނަޢީމްهللا ފަޅުވެރި ޢަބްދު .29

 ވޭން ޑްރައިވަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން .30

 ސަޢީދުهللا މަސައްކަތު ޢަބްދު .31

 هللاމަސައްކަތު ލަޠީފާ ޢަބްދު .32

 މަސައްކަތު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޤާސިމް  .33

 މަސައްކަތު އަޙުމަދު ފިރާޤް  .34

 ފަޅުވެރި މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  .35

 ރ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ލޯންޗް ޑްރައިވަ .36

  މުހައްމަދު ރަޝީދު )ތާރީޚް (ގައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައި  ލޯންޗް ޑްރައިވަރ 

 

 



ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  0172  

 

60 

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާނީ 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި އެްއގޮތްާވ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސިއާއި ފުށުނާރާނެ ފަދަ ތުގެ މަތިން ގޮ

ކަުއންސިލް މެމްބަރުންގެ މަްޝވަރާ  ގޮތަށެވެ. މި ގޮތުން

ބައްދަލުވުންތައް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަންކަން ދުރާލާ ރާއްވަވައިގެްނ 

އަދި މީެގ ބާއްަވމުން ގެންދަވައެވެ.  ގައި 10:00އްގެ ައދި ހަފްތާގެ ކޮންމެ ައންގާރަ ދުވަހެ ފަހަރު 1ހަފްތާއަކު ކޮންމެ 

އި އެކިއެކި ކަންކަމާ އްދަލުވެ ބްރީފިންގ ބާއްވަވަގައި ކައުންސިލް މެންބަރުން ބަ 10:00ދުވަހެއްެގ  4އިތުރުން ހަފްތާގެ 

ެގ ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް 10:00ގެންދަވައެވެ. އަދި ކޮްނމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ގުޅޭގޮތުން މަޝަވަރާ ކުރައްވަމުން 

 ބާއްވައި މުހިއްމު މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ.  ބައްދަލްވުންއިސްވެރިންނާ އެކު އިދާރީ

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ގުމުެގ ހެއްޓެވުމުގައި ަޢމަލު ކުރައްވަމުންގެންދަވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންމުވައްޒަފުންގެ މިންގަނޑުތައް ބެ ސުލޫކީގޮތުން

ކަންތައްތަކާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  48ޤަވާޢިދުގެ 

މިގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަުރން، މަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައާިއ، ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް  ށް ރިޢާޔަތް ކޮށްގެންނެވެ.މައްޗަ

  ވަމުން ގެންދަވައެވެ.ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަ ތިރީގައިވާ

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޢަމަލުތައް އަބަދުވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ކައުންސިލްގެ ޤަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތާއި  .1

 އަބުރު ދެމެހެއްޓޭ ގޮތެއްގެ މަތިްނނެވެ. 

އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭުނންކޮށްެގން .2

 ހޯދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަޝްވަރާދިނުމުގައި، އެއްވެސް  .3

 ތަފާތެއް ޒާތީ ތަޢައްސުބެއް ގެްނގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. 
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ކައާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރަންވާނީ ކައުންިސލްގެ ރަސްމީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކާއި ސިއް .4

 ބޭނުންތަކުގައެވެ.

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ިލބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަުކން ނުވަަތ  .5

ން ނުވާނެއެވެ. ެގ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްގެޤަވާޢިދަކުން ސިއްރު މަޢުލޫމާތު

 އަދި މީހުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތުތަްއ ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

 ލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް ސް މަ 

އަނބިމީހާގެ ނުވަތަ  އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ

ވަތަ ދަރިއެއްގެ މަޞްލަހަތު ހިެމނޭ ނުަވތަ އަމިްއލަ ފައިދާއެއް ނުވަަތ ދައުރެއް އޮތް ކަމަކާމެދު ކައުންސިލްގައި ފިރިމީހާގެ ނު

 ވެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ގައި ބައިވެރިފަދަ  ބައްދަލުވުމެއްއެނުވަތަ އެ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު މަޝްވަރާ ކުރާނަމަ، އެ މެންބަރަކު 

 މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރީއިދާ ކައުންސިލަރުންނާއި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަރަށް 

ހީވާގިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ބޭފުޅުން ތަކެކެވެ. މިއިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަކީ 

 ވަގުތަށް ސަމާލު ވުމުގަިއ ވަރަށް ބޮޑަްށ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުްނ ތަކެއް އުޅޭ އިދާރާއެކެވެ.ވެސް 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ގަޑި ޖެހިގެންނާއި ފަރުވާކުޑަވެގެން ފާއިތުވި އަހަރު އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ނަޞޭހަތެއް އަިދ 

އަށް މި  2017ޑިސެމްބަރ  31އިން  2017ޖެނުއަރީ  1ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ  އިންޒާރެއްވެސް ދީފައި ނުވާކަން

 އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުނަނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީއެވެ.
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ހއ     ފީރޯޒުގެ       ރަޝީދު އިބްރާީހމް
 ހޯރަފުށީ 
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 ކަުއންސިލަރ ހއ ިދއްދޫ       ކުދިމާގެ            ލަތީފު މޫސާ 107
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 ހއ  ގްރީންވިލާ     ޢަްބދުލްޤަްއޔޫމް އަޙްމަދު
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ބަރ

ނަމް
ޑް 

ކާ
 

 ޝަފީޤު هللا ޢަބްދު 243 195 - - 3 - 14 - - - 10 - - - - - 21 122
 31973 ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ

 4933 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު  243 194 - - 5 - 29 - - - 8 - - - - - 7 122
 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު 243 218 - މ1 6 - 5 - - - 3 4 - - - - 7 122

 3281 ޑިރެކްޓަރ 
 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް އާދަމް ސަޢީދު  243 195 - މ1 4 - 30 - - - 9 - - - - - 5 122

5869 

 ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ޙުސައިން ބަދީޢު  170 123 - - 7 - 13 3 - - 10 - - - 5 - 9 103
29552 

 އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ އަޙްމަދު ނަޞީރު  243 216 - - 7 - 18 - - - 1 - - -   - 1 122
3278 

 އޮފިސަރ ފައިނޭންސް މުޙައްމަދު ލަޠީފު އަޙްމަދު  243 169 - - 12 - 42 - - - 20 - - -   - - 122
1379 

 އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤު  243 204 - - 2 - 31 - - - - - - -   - 6 122
64574 

 އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ هللاޢާއިޝަތު އިފާދާ ޢަބްދު 243 204 - - 10 - 19 - - - 10 - - -   - - 122
70391 

 ލޮޕްމަންޓޮއޮފިސަރޑިވެ އިކޮނޮމިކް އަސްމާ އަބޫބަކުރު  243 198 - - - - 45 - - - - - - -   - - 122
74287 

 40866 އ.ކޮމްޕިއުޓަރ މުޙައްމަދު ސަލީމު  243 195 - - 2 - 31 - - - 5 - - -   - 10 122
 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އަސްމާ އިބްރާހީމް 243 188 - - 18 - 30 - - - 7 - - -   - - 122

5760 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ލީ ޢާޞިމާ ޢަ  243 191 - - 2 - 40 - - - 10 - - -   - - 122
3280 
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 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޝަރީފާ މުޙައްމަދު  243 185 - - 7 - 41 - - - 10 - - -   - - 122
3282 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފާޠިމަތު ރަޝީދާ  243 198 - - 16 - 24 - - - 5 - - -   - - 122
10286 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  މުޙައްމަދު ނިޒާމު 243 188 1 - 10 - 30 - - - 10 - - -   - 4 122
27394 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ހައްވާ ޒާހިރާ 243 195 - - 11 - 31 - - - 6 - - -   - - 122
57545 

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޢަލީ ރަޝީދު 243 188 4 - 14 - 19 - - - 8 5 - -   - 5 122
50801 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އ. އާމިނަތު ޙަމީދު 243 124 - މ1 30 60 14 - 3 7 - - - -   5 - 122
57862 

 64722 އޮފިސަރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  243 207 - - 7 - 27 - - - 2 - - -   - - 122

 64573 އޮފިސަރ އ.ޕްރޮޖެކްޓް މުޙައްމަދު ނަޞީރު  243 174 - - 32 - 21 3 - - 10 - - -   - 3 122

 19430 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ އަމީމާ ޢަބްދުލްޣަނީ  243 198 - - 6 - 30 - - - 9 - - -   - - 122

 19431 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ ޒުބައިދާ ލަޠީފު  243 199 - މ1 17 - 20 - - - 7 - - -   - - 122

 12046 ރއ.އެޑްމިންއޮފިސަ އާމނަތު ލަޠީފާ  243 210 - - - - 30 - - - 3 - - -   - - 122

 13092 އ.އެޑްމިންއޮފިސަރ ސަޢީދާ   ޢާއިޝަތު 243 191 - - 20 - 22 - - - 10 - - -   - - 122

 28303 އޮފިސަރ އ.ރިސާޗް ޝަދިޔާ ޒަކަރިއްޔާ  243 147 - - 43 - 15 - - 20 18 - - -   - - 122

 40868 ރއޮފިސަ އ.އ.ޑ އާމިނަތު ރަޝީދާ 243 173 - - 16 - 30 - - - 6 - 8 - 5 5 - 122

 40874 ޑްރައިވަރ ލޯންޗް މުހައްމަދު ރަޝީދު 177 118 - - 7 - 37 3 - - 6 4 - - - - 2 90

 11063 ޑްރައިވަރ އަޙްމަދު ޙުސައިން  243 194 - މ1 16 - 16 - - - 17 - - - - - - 122

 63860 ފަޅުވެރި  ނަޢީމު هللا ޢަބްދު 243 173 - - 10 - 39 - - - 10 4 - - - - 7 122

 79870 ފަޅުވެރި  މުޙައްމަދު ރިޔާޟް  243 195 - - 5 - 19 - - - 11 - - - - - 13 122

 37371 މަސައްކަތު ސަޢީދު هللا ޢަބްދު 243 218 - - 2 - 19 - - - 2 - - - - - 2 122

 23024 މަސައްކަތު هللاލަޠީފާ ޢަބްދު  243 196 - - 7 - 30 - - - 10 - - - - - - 122

 23884 މަސައްކަތު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޤާސިމް  243 200 - - 5 - 29 - - - 7 - - - - - 2 122

 63766 މަސައްކަތު އަޙްމަދު ފިރާޤު 243 195 - - 5 - 29 - - - 9 - - - - - 5 122

 83916 ލޯންޗް ޑްރައިވަރ މުޙައްމަދު ފަހުމީ  21 21 - - - - - - - - - - - - - - - 14



  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރުބރީ އަތޮޅު ަކއުންސިްލގެ ިއދާރާ                    ރިޕޯޓްވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ  2017

 ކައުންސިލުގެ ިނންުމންތައް

ންކަން ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސް ކަމި ކައުންސިލުން 

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިްނ  އަދިމުވައްޒަފުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. 

. ފުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވައެވެސް މުވައްޒައަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ އިޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ ގޮތަކަށް ަކންކަން ނިންމުމަްށ 

ވެސް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުލުން ކައުންސިލް ހިޞޫއަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަާކއި ލާމަރުކަޒީ އު

ޢާންމު ކައުންސިލްގެ  އަހަރު ދުވަހު އެއްވަރަށްބޮޑަށް މަޝްވަރާކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ ފާއިތުވި 

ފާއިތުވި އަހަރު ކައުންސިލުން ކުއްލި ތަކުން ނިންމާ ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވެ. ބައްދަލުވުން 

 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައެއް ނުެވއެވެ.

މުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުން ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވު 02ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ތަކާއި، އެ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖޫން  07 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  01 ދައުރުގެ ނަތިންވައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހއ. 

 .ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ މެންބަރުން

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ނާއިބު 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު



ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  0172  
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   : ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

  ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ދު ފާސް ކުރުން.ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢި 02:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަިނވި ގޮތަށް  25ދުގެ ހިންގާ ޤަވާޢި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ

 ކުރުމަށް ޙްލާޞްއި

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވިހު

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްނާއިބު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 އްވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ނާއިބު 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

  :ދަދުޢަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ 

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ތިލަދުންަމތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ދިއްދޫ ބްރާންޗުގައި  03:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން  މާއި މެދު ގޮތެއްހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި ޗެކްތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނު

ވުގައި ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު މިހާރު އޮތް ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލު 02ވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިން

 ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
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 ރައީސް އަލީ ޝަމީމްނާއިބު :ށަހެޅުއްވިހު

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ދުކުރެއްވިތާއީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންބަރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ނާއިބު 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

  -:ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން ތަކާއި، އެ 03ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖޫން  14

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  02ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ންނަ #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      
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ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކި

  ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކަށް ބޭފުޅުްނ ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  02:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ފާސް ކުރުމަށް ށް ވި ގޮތަނައްމު ކޮމިޓީ އާއި ބިޑް ކޮމިޓީ އަންނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ

 ހުށަހަޅަން.

 އާއްމު ކޮމިޓީ:

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު .1

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު .2

 ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޞީރު  .3

 ނަޢީމްهللا ޑިރެކްޓަރ އަބްދު .4

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ބަދީޢު  .5

 ޙްމަދު ނަޞީރުޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޢަ .6

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޒާމް  .7

 

 ބިޑް ކޮމިޓީ:

 ރައީސް އަލީ ޝަމީމްއިބުނާ (1

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު (2

 ޝަފީޤް هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދު (3

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ސައީދު  (4

 ފައިނޭންސ އޮފިސަރ މުހައްމަދު ލަޠީފް  (5
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 ޓް އޮފިސަރ އަސްމާ ޢަބޫބަކުރުއިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެން (6

 ސް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އަޝްފާޤްއެކައުންޓް (7

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒްهللا ސިރާޖް / ކައުންސިލަރ އަބްދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ތާއިދުކުރެއްވި 

 .އިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެފަމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނަނުފެން ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

  :ދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ކުރުމުގެ އާއްމު އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ޢަމަލު 03:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ފާސްކުރަން  ޞޫލުއު އެކު މިޙާށަހަޅާފައިވާ އިސްލާވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ހު 9ގެ ކުރުމުގެ އާއްމު އުޞޫލު ކައުންސިލަރުން ޢަމަލު

 ހުށަހަޅަން 

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް ބުއިނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

  -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / ޅުން ފާސްވި މިހުށަހެ

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  05ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖޫން  22 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކު

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  04ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

ރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބް 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      
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  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

  ފާސްވީ އަޣުލަބިއްޔަތުން :ފާސްނުވޭ / ސްވި މިހުށަހެޅުން ފާ

ގެނައުމާ ެބހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ންޗު ދަުތރުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯ 02:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން. ގޮތެއް

އިސްލާހް  ގައި ގެނެވިފައިވާ 2017ޖޫން  22ދަށް ޢިންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯންޗުގެ ޤަވާއަތޮޅު ކައު

 އިސްލާޙް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ އެނރަ

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވި

 ސިރާޖް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު:ތާއިދުކުރެއްވި 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   :ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

  :ޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯ

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމާގުޅޭގޮތުން އާންމު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިާވ ސިޓީ އާއި ގުޅޭގޮތުން  03:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 
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ފުމަށް އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތަށް އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކައުސިލުން އިޢުލާން ކުރުމުން ހި ށްގެލެކްސީ ޢިމާރާތް ކުއްޔަ

 ދިނުމަށް. އިދާރީ ގޮތުން އެފަރާތަށް ަޖވާބު އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ދަްނނަވާ

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒް هللاކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ދުކުރެއްވިތާއީ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެން

  -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ފަްނޑުގެ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން  04:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން 

 ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ފަންޑުގެ ކޮމިޓީ އަންނަވިގޮަތށް އެކުލަވާލުމަށް ހުށަހަޅަން.

 ޝަފީޤް هللا ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަބްދު .1

 ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު .2

 ނަޢީމްهللا އަލްފާޟިލް އަބްދުޑިރެކްޓަރ  .3

 ޙުސައިންهللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު .4

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު  .5
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 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ންނަ #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

  -:ޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ނިންމުން. ގެަނއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް އިދަށް ބަަދލުޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާ 05:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

)ވ( އަްނނަނިވި ގޮަތށް ،މާއްދާގެ )ކ(،)އ( ގެ )ބ( އަދި )ޅ( އުނި ކުރަން އަދި އެ 11.2ދު ޢިޤަވާ

 އިސްލާޙްކޮށް ތަރުތީބު ކުރުން.

)ބ( ފޮުތން ކިއުމުގެ ބައިން އެްއވަނައަށް ހޮވާނީ އެބައިގައި އެރަަށކުން ބައިވެރިވި އެންމެ ރަގަޅު 

 ތިންދަރިވަރުންގެ އެވްރެޖުންނެވެ.

އިގައި އެއްވަނަ ހޮވާނީ އެބައިގައި އެރަށަކުން ބައިވެރިވި އެންމެ ރަގަޅު )ޅ( ހިތުންކިޔެވުމުގެ ބަ

 ތިންދަރިވަރުންގެ އެވްރެޖުންނެވެ.

ވަނަ ހޮވާނީ އެރަށަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި، ފޮުތން ކިޔެވުން  3ވަނަ  2ވަނަ  1)ކ( މުޅިމުބާރާތުގެ 

 ގެ އެވްރެޖް މާކްސް އިން އެންމެ މަތީ އެވްރެޖްގެ ތަރުތީބުންނެވެ.އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން
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 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވި

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

  01:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު 

 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  06ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖުލައި  04 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01ނަމްބަރ  އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  05ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖްهللا އުންސިލަރ ޢަބްދުކަ 01      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

  02: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

  ވީ އަޣުލަބިއްޔަތުންފާސް :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 އިދަށް އިސްލާޙް ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ ގޮތެއްނިންމުން.ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާ 02:އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ދު ބޭނުންކުރުްނ،ޢިއަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާ ދާ އެއްގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރެވިފައިވާޢި މުބާރާތުގެ ޤަވާ ޤައުމީ ޤުރުއާން

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :އްވިހުށަހެޅު

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ދުކުރެއްވިތާއީ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 01      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

 02: ނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެން

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަ 07ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖުލައި  11 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  06ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެބަރުން ވޯޓް ދެއްވާމެން

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމް އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯ

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ންޖެހޭ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއްގެ ކުރީން މޮނިޓަރ ކުރަމުވަނަ އަހަރު ނިމު 2017:  02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން 

 ވަަށފަރު،ފިއްލަދޫ،ޮމނިޓަރކޮށް ނިންމުމަށް ހުަށހަޅަން ،ގަމު،އިހަވަންދޫ،ތަކަންޫދ،އުތީމުން އުލިގެ ކުރިމުވަނަ އަހަރު ނިމު 2017

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އީސް ޢަލީ ޝަމީމްރައިބުކައުންސިލްގެ ނާ :ތާއިދުކުރެއްވި
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  ވަނަ ޢާންމު 08ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖުލައި  13 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއް 07ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      
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އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ނިންމުން  ގެންނަ ފޯަމްށ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ަބދަލު:  02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ވަނަ  01އިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށާއި އަދި ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފޯމް ހުށަހެޅިފަބަ        

ރުފިޔާ، ހއ އަތޮޅު ޤުރުއާން  3000.00ރުފިޔާ، ތިންވަނަ ރަށަށް  5000.00ރުފިޔާ، ދެވަނަ ރަށަށް  7000.00ރަށަށް 

ށާއި އަދި ކޮންޓްރޯލް ފޯމްގައިވާގޮތަށް ަކއުންސިލަރުންގެ ހުވައިކުރުމުގެ ރުފިޔާ ދިނުމަ 25000.00މުބާރާތް ބޭއްވި ރަށަށް 

 ރަސްމިއްޔާތަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަންދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި 

 .އިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެފަމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއް

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

  އިއްތިފާޤުންފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  09ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ތައް ފާސްވިގޮތް ހުށަހެޅުއްވުން

 2017ޖުލައި  18 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  08ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ފެންނަނު ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެން 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ހެދިފައިވާ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާުކރުން:  02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 އިސްލާޙް ކުރުމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ހުަށހަޅަން  ހެދިފައިވާ އުޞޫލު ންބެހޭގޮތު އަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑް ދިނުމާ

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަންދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވޯޓު ނުދެއްވަ ވަކިކޮޅަކަށް ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުންފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން  އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާއިތުރުގަޑީގައި މައްސައްކަތް ކުރަށްވާ މުވައްޒަފުންނަން :  04އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން 

ފައިސާ ދެވޭ ޢަދަދަށް އެކޯޑުގައި ފައިސާ ނެތުމުން ގެ ގެ އިދާރީ ބަޖެޓުގައި މިވަގުތު އިތުރުގަޑީކައުންސިލް

ވުމުން އަލުން ރުމަށާއި މިހާރުގެ ޙާލަތު ބަދަލުމަސައްކަތް ކު ގައިލިމިޓް ކުރެވިގެން އިތުރުގަޑީ އްއާއްމުކޮށް ކުރަށްވާ މަސައްކަތްތަ

 އްމަސައްކަތް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލުން ނިންމާ މަސައްކަތްތަ ޚާއްޞަ. ނަމަވެސް އިޔާދަކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން

 ތިރީގައި މިދަންނަވަނީއެވެ. އްމި ނިންމުމުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދެވޭެނ ކެޓަގަރީޒްތަ

  8ސީނިއަރ ސްޓާފުންނަން % – 01

  10ސަޕޯޓް އޮފިސަރުންނަން % – 02

 100ޕޯޓް ސްޓާފުންނަން %ސަ – 03

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވި

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވި 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދުކައު 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ހެޅުން ފާސްވި މިހުށަ

ވަނަ ޢާންމު ބަްއދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެުޅއްވުން ތަކާއި، އެ 10ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ޖުލައި  25 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ނު ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރެވު

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  09ދައުރުގެ  ނަހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންބަރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބްރާ 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      
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އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ވި މިހުށަހެޅުން ފާސް

އެއްގަމާއި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ޢަމަލީ އިމްތިޙާން ބާއްވާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުމާ :  02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްިނންމުން.

ންސް ނެގުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓް ލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސައެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އިންޖީނު

ޖެއްސުން ކަމަށާއި، އަދި ދިއްދޫގެ މައަށް ހަ 13:00ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު ން  10:00ދިނުމަށްޓަކައި ހެނދުނު 

 ދުވަސް ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަން  03އަންާގރަ، ބުރާސްފަތި މި  ރައްޔިތުންނަން އާދީއްތަ،

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްބުއިނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަންދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު
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 އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ފަހިއަރަނީގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް ނިންމުން :  05މްބަރ އެޖެންޑާނަ

 ނީގެ އުޞޫލަށް ގެންަންނޖެހޭ އިސްލާޙް ގެނައުމަށްޓަކައި އާއްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ހުށަަހޅަން.ރަފަހިއަ

 ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެން ވޯޓް ދެއްވާމެންބަރު

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: އްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެ

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުންފާސްވީ  :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ހެއްދުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ގަޑި  އި، ކާޑުލިޔުންތައް ބަލައިގަތުމާ ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ އައި،ޑީކާޑު : 06އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން  ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

މެންުދުރ  ެފށިގެން  ން 08:30ހެއްދުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ފޮޓޯ ބަލައިަގތުން ެހނދުނު  ތަކުގައި އައި.ޑީ.ކާރޑުރަސްމީ ދުވަސް

 ނިން  މީހުްނނަން މި ހެއްދުމަްށ އަންނަ އިމަޖެންީސ ހާލަތްތަކުގައި ކާރޑު ްނ، އަދިކުރުަމށް ހުށަހަޅަ އަށް ަބދަލު 13:30ފަހު 

 ވާނެއެވެ. އިސްތިސްނާ މުން

 ސިރާޖު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ
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 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުއުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު/ ނާކަ :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ނަވާ ގޮތަށެވެފައިވަނީ މިދަންމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދުނު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ 11ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮގަސްޓް  01 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  10ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ވެފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ގުޅޭގޮތުން  އިސްލާޙް ގެނައުމާއ ށްފަހި ފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓް މެންޓަ:  02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މުން ންނި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް

މަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަހިފަންޑްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމެންޓުގެ ޖަދުވަލް ދޭްއ ތިލަދުން

 އަންނަނިވިގޮަތށް އިސްލާހް ކުރުމަށް.

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  – 01

 ރައީސްއިބުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާތިލަދުންމަތީ އު – 02

 ތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރތިލަދުންމަ – 03

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ - 04

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ ކެލާ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ - 05

 ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް - 06

 ންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ ޑިރެކްޓަރތިލަދު - 07
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 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއް ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފާމަސީގެ އުޞޫލަށް މަޝްވަރާކުރުން.:  05ނަމްބަރ  އެޖެންޑާ

 އިސްލާހްކުރަން އާއްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅަން  ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީގެ އުޞޫލު

 ފާޒްއިންهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      
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އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  ވަނަ 13ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮގަސްޓް  15 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ގެ ޔަޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމު 12ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ކަރުދާހަށް މަޝްވަރާކޮށް  ރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސުވާލުމޮނިޓަރ ކު އްރަށު ކައުންސިލްތަ : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

މިފަހަރު މޮނިޓަރ  އްތަވާ ސުވާލުމޮނިޓަރކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ފޯރމްގައި އްރަށު ކައުންސިްލތަ ގޮތެއްނިންމުން.

 ނުންކުރާގޮތަށް ހަމަެޖއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.ކުރުމުގައި ބޭ

 އުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދުކަ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا އިންފާޒް/ކައުންސިލަރ ޢަބްދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބް 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ /  މިހުށަހެޅުން ފާސްވި

 ސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ  އެކުލަވާލުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްއްޖިންސީ ފުރަ:  03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން 

ޖިންސީ  ،ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފައްދަންޖެހޭ

 ސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ އަންނަނިވިގޮަތށް ހުށަހަޅަން ފުރައް

 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ަނޞީރު ޑިރެކްޓަރ –01

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ – 02
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 އޮފިސަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އަލްފާޟިލާ އަސްމާ ޢަބޫބަކުރު އިކޮނޮމިކް – 03

 ސިރާޖު هللا ސިލަރ ޢަބްދުކައުން :ހުށަހެޅުއްވީ

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް އަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  14އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮގަސްޓް  22 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  13ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   : ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވާ ންއުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާން ބާއްވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ބޭނު ޒޯން އެއްގަމު އޭ : 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ނިންމުން  ކުރުމާއި ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބަޖެޓު ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ބިން ލެވެލް

ށް މިހާރު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ޓްރެކް ހެދުމަ އެއްގަމު

 ރެއިން ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެ އަށްފީ ރުފިޔާގެ އިތުރަށް މިހާތަނަން ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ  50000.00

 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން. 100000.00

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ 

 އިންފާޒް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ވީތާއިދުކުރެއް

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      
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 03: މަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަ

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 

ދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި،  ވަނަ ޢާންމު ަބއް 15ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮގަސްޓް  29 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  14ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް 

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 ނިންމުން  ޔާސަތަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްދިނުމުގެ ސި އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އެވޯޑު: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ތިލައުތުރު ުއއްތަމަ 

ސް ސްފަިއވާ އިސްލާޙް ތަކާއެކު މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާނެއަރުތަވެރިންގެ އެވޯޑުގެ ސިޔާސަތަށް އާންމު ކޮމިޓީން ގެ

 ކުރުމަށް

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒް / ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޝަމީމްރައީސް ޢަލީ އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ސްނުވޭ ފާ/ މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  17ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ސެޕްޓެމްބަރ  10 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ޔަޥްމިއްޔާ  ފާސްކުރެވުނު

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  15ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

މް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބްރާހީ 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ /  މިހުށަހެޅުން ފާސްވި

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  16އ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެވާމެންބަރުން ވޯޓް ދެއް

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02
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ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ބެހޭގޮތުން މާ އުއްތަމަ އަރުތަ ވެރިންގެ އިނާމުގެ ފަންޑް ކޮމިޓީ ފަންޑް ހޯދުމަށް މާލެ ދިއު: ތިލަ އުުތރު 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

 ލްގެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މާލެ ދިއުމަށް ކައުްނސި ށްތިލަ އުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމުގެ ފަންޑަ

އިންފާޒް ފޮނުވުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް هللا ކެލާ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދު ނާއި،ޙުސައިهللا ދުބްރައީސް ޢަ

 ހުށަހަޅަން 

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު ފެންނަ ކަމަށް

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު
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 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލު 18ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ސެޕްޓެމްބަރ  19 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  17ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 01

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 ނިންމުން  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ވާޢިދަށްހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަ: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާހް ކުރުމަށް ).( 47 ވާޢިދުގެހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަ

ވާންވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ  އިދުން ޙާޟިރު ވާކައުންސިލް މެމްބަރުން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށާއި ޖަލްސާތަކަށް ޤަ

ތާ ތިރީސް މިެނޓް ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވެ ޙާޟިރުވި ގަޑި މެމްބަރުންވެސް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭ

އަންަނނަމަ ީވ  ފައިޖައްސަވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ރަށުން ބޭރުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ުހންނެވުމަށްަފހު ދަތުރެއްކޮށް

 ދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.އެންމެ އަވަހަކަށް ކައުންސިލަށް ޙާޟިރުވެ ޙާޟިރުވި ގަޑި ޖައްސަވާ އަ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އި 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / ވި މިހުށަހެޅުން ފާސް
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ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  21ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮކްޓޯބަރ  10 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކު

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  20ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވަފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ބްރާހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އި 02      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ޤުންފާސްވީ އިއްތިފާ :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ޓަކަިއ ށްމި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން މި މުނާސަބަތަ: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

ބޭނުްނފުޅުވާތީ އިހަަވންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިްނ  ންޢަދަދު ސާފުކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިިނސްޓްރީ ގެޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން  ށް( ގެ މެސެޖަ 2017އޮކްޓޯބަރ  03)  8/225/2017/13824ވާފައިވާ ނަމްބަރ:އްފޮނު

ހއ. އިހަވަންދޫގައި މި އަހަރު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މި ކައުންސިލުން ސީދާ 

ކޮޓަރީގެ ޚިދުމަތް  ގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ އަތޮޅުގެކައުންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯންޗު ނަމަވެސް މި ،އިދެވެންނެތްކަމާ ފައިސާގެ އެހީއެއް

 ދެވިދާނެ ކަމަށާއި އަދި މިގޮތަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .ނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 02      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަމުންދާތީ އެކަމާމެދު  ލުންއް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދަވާ ބޭސް ފިހާރައިން ގެ :03އެޖެންޑާނަމްބަރ 

  ޓަކައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުންގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިން  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ިހންގަމުންގެންދާ ) ައތޮޅު ފާަމސީ ( ބޭސް

އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ުނހަނު ގެއްލުން ވަމުންދާތީ އަޮތޅު ފާމަސީގައި މިހާރުހުރި ހުރިހާ ބޭސްތައް ގެއްލުންނުވާެނ 
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ދިނުމަށްފަުހ ވަޒީފާގެ އެގްރިމެންޓުގައިވާ  ސްތައްވަންލައަދި ފާމަސިސްޓަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެ، އިލުމަށާއަގެއްގައި ވިއްކާ

 އުޞޫލްގެ ަމތިން ފާމަސިސްޓް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ، އި ދުތަކާޢިއހަމަޖެހިފައިާވ ޤަވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދި

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްބުއިނާ 02      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 03

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 03: ނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެން

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު  22ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮކްޓޯބަރ  17 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 މިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥް 21ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ
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 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 10.00ހަމަޖެހިފައިވާ  ދު ދުއްވުމުގެ އިްމތިޙާން ދެމުންގެންދާ އެގްޒަމިނަރއަށްނމިހާރު ަކނޑުގެ އުޅަ: 02އެޖެންޑާނަމްބަރ 

 ރުފިޔާގެ އުޖޫރަ ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ އެ ޢަދަދު ބޮޑުކުރުމާ ބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންުމން.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެމުންގެންދަވާ ކަނޑުގެ ލަިއސަންސް ދިނުމަށްޓަކައި ދުއްވުމުގެ އިންތިޙާން 

ރުފިޔާ ކުޑަކަމަށް ފެންާނތީ އެ ޢަދަުދ ބޮުޑ  10.00ނަރަށް މިހާރު ދެމުންެގންދަވާ ޢަދަދު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެގްޒަމި

 ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެްނނަކަމަށް 

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ންފާޒް  އިهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަ
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 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅު  23ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮކްޓޯބަރ  24 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  22ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ ފައިވަނީމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ްނބަރުންގެ ޢަދަދުނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެ

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 ކްސީ، އުތުރުހިޔާގެ ޢިމާރާތުން ނެގިފައިވާ ބައުސިލް އިދާރާ، ހއ. އަތޮޅުގެ، ގެލެހއ.އަތޮޅު ކައުން: 02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 އުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން މުދާ ނީލަން ކި

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނަާގ  ކްސީ، އުތުރުހިޔާ،ލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެ، ގެލެހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެ

 ތަކެތި ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނީލަންކިޔާ، ވިއްކާލުމަށް ހުށަހަޅަން  ލިސްޓް ކުރެވިފައިވާ ބައު

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 އިންފާޒް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 02      

އިންފާޒްهللا ރ ޢަބްދުކައުންސިލަ 03      

 

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ކައިރީގައި ހުރި  ދުގަހުގެ ސަބަބުން އެގަސްނކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ހިރުއަތޮޅު : 03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ޢިމާރާތަށް ގެއްލުންވަމުންާދތީ އެގަސްނެގުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

ނު ބޮޑެތި ގެްއލުންތަްއ ޢިމާރާތަްށ ނުހަ ދުގަހުން އެނހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބޭސް ގުދަނުގެ އުތުރުގައި ުހރި ހިރު

 ވަމުންދާތީ އެގަސް ނީލަން ކިުއމަށާއި، ނީލަމުގައި ގަސްނަގާ ފަރާތުން ގަސްހުރި ދިމާލުން ަވށައިގެން އެއްފޫޓު އަޑިން އެ 

 ގެްނދިއުމަށް ހުށަހަޅަން.ކުރިއަށް ގަސްނަގާ ސާފު ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ނީލަމުގެ ކަންކަން 
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 މްރައީސް ޢަލީ ޝަމީއިބުނާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްބުއިނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު       

 

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  24އުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކަ

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017އޮކްޓޯބަރ  31 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ  23ދައުރުގެ  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 

  03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

އިވާ ކުދިންނަން ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ސައިންގ ލެންގްއޭޖު ޓީޗަރެއް އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމް ވެފަ  :02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 މެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމާ ދުވަ  10ގެނައުމަށްޓަކައި އެ ޓީޗަރުގެ 

އިވުމުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ ކައުންސިުލން ހިންގަްނ ހަމަޖެހިފައިާވ އަޑު މި ންކޮށްގެއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަަކްށ އަމާޒު ހއ.

ކައުންސިލުން ކުރާގޮތަށް ހަމަެޖއްސުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ައިދ  ހިްނގާ ކޯހުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މި ން ކުދިންނަން އަމާޒުކޮށްގެ

 ފަރާތްތަުކގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފެްނނަކަމަށް ހުށަހަޅަން. އަތޮޅުގައި ތިބި އެފަދަ
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  ހީމް ރަޝީދުކައުންސިލަރ އިބްރާ :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖް  هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ރާޖްސިهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ  25ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ނޮވެމްބަރ  08 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ލުވުމުގެ ޔަޥްމިއްޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަ 24ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 
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 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

  03: މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި 

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ށް ގޮތެއް ނިންުމންގެންނަ ފޯރމަށް މަޝްވަރާކޮ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ަބދަލު :02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ  7714 700416 001/ 2017/ 5ެގންނަ ނަމްބަރ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަށް ބަދަލު

 ގޮތަށް ފާސް ކުރުމަށް

  ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ތާއިދުކުރެއްވީ

 .ވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 03: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ޢަދަދު ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ



ވަނަ އަހަރު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް  0172  

 

108 

 

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ އިނާމަށް ދޭްނޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައެޅުމާ  2017 :03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ނިންމުން  ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޮގތެއް

ހޮވިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް ަފއިސާގެ  އިާނމަށްއުުތރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންގެ  އަހަރު ިތލަ ވަނަ 2017

 ހުަށހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން. އިނާމް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށް

  ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ދުކުރެއްވީތާއި 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

 

 03: މަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަ

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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ދަލުވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ހުށަެހޅުއްވުން ތަކާއި، އެ ވަނަ ޢާންމު ަބއް 26ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 ހުށަހެޅުއްވުންތައް ފާސްވިގޮތް 

 2017ނޮވެމްބަރ  14 

  (ޔަޥްމިއްޔާ ފާސްކުރުން : ) 01އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

   ފާސްކުރެވުނު ޔަޥްމިއްޔާ 

 ޔާ ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔަޥްމިއް 25ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެމެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

  04: ށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދުފެންނަ ކަމަ

   -: ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

ކައި ނީލަން ފައްާޓނެ ގައި ވިއްކާލުމަށްޓަސިޓީލާ ނީލަމު ނުލޯންޗުން ނަގާފައިވާ ދެ އިންޖީ  ރެހެންދި :02އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.އަގަކާ ގުޅޭ

 200ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ، ރެހެންދި ލޯންޗުގައި ކުރިން އަޅާފައިވާ ) ޔަމަހާ ( 

ވިއްކާލުމަްށޓަކައި ިމދަންނަވާ ގޮަތށް ފާސްކުރުމަށް ގައި ޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް ސިޓީލާ ނީލަމުއިންޖީނާއި، ސް 02ހޯސްޕަވަރުގެ 

ހުށަހަޅަން. ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލާނީ ކޮންމެ އިންޖީނެއް ވަކިން ކަމަށާއި އަދި ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމުވެސް ވަކިންނެވެ. 
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 ހަރަކު އިތުރު ކުރެވޭނީއަގަށް އެންމެ މަދުވެގެން ފަ ރުފިޔާ އެވެ. އަދި މި 122900.00އިންޖީނެއްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަީކ 

އަގަށް އެންެމ  ރުފިޔާ އެވެ. މި 17100.00އަރިންގ ސިސްޓަމް ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ ރުފިޔާ އެވެ. އަދި ސްޓި 2000.00

 ރުފިޔާ އެވެ. 500.00މަދުވެގެން ފަހަރަކު އިތުރު ކުރެވޭނީ 

  ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްނާއިބު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ސިރާޖްهللا ބްދުކައުންސިލަރ ޢަ  :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ 

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްއިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުންގެ އަދަދު

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 

 ސްލާޙް ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން އިދަށް އިކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާ :03އެޖެންޑާ ނަމްބަރ 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވިގޮތަށް އިސްލާހް ކުރުމަށް 47އިދުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގާ ޤަވާ ހއ. އަތޮޅު

ދި ހުރިހާ އިދުން ޙާޟިރުވާން ވާނެއެވެ. އަމަސައްކަތަށާއި ޖަލްސާތަކަށް ޤަވާ)ހ( ކައުންސިލް މެންބަރުން ކައުންސިލްގެ 

މެންބަރުންވެސް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ފެށޭާތ ތިރީސް މިނެްޓ ތެރޭގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަްށ ޙާޟިރުވެ ޙާޟިރުވި ގަޑި 

 ޖައްސަވާ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
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ބިނާވެފައިާވ  )ށ( ކައުންސިލް ެމންބަރުްނ ޮއފީހުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވަިއ، ހަފްތާ ަބންދަށް ެއ ކައުންސިލަރެއްގެ ދިރިއުޅުން

ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވުމަފަހު، ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ 

ރަަށށް ފެީރ ލަފާ ގަޑި ކަމަށްވާ ެހނދުުނ  ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭނީ އަތޮުޅ ކައުންސިލް ހުންނަ

 މިނެޓް ތެރޭގައެވެ. 30ށިގެން އިން ފެ 10:15

ގުޅިގެން، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހުންނަ ރަށަށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ފެރީ ލަފާ ގަޑިއަށް  )ނ( ދިމާވާ ކުއްލި ހާދިސާއަކާ 

ރާއަށް ފެރީއަށް ނާދެވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ކައުންސިލްގެ އިދާ

ދުވަހު އެ ކައުންސިލަރަކު ޙާޟިރުވި ގަޑި ޖައްސަވައި ސޮއި ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. އަދި  ޙާޟިރުވެވަޑައިނުގެނެވިއްޖެ ނަމަ، އެ

އެ ގަޑިގައި ޙާޟިރުވެވުނީ ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަތުރުކުރެއްވުމުންކަން އެނގޭގޮތަށް ޙާޟިރީގައި ނޯޓު ކުރައްވައި 

 ރައީސް ސޮއި ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. ތަ ނާއިބުވަކައުންސިލްގެ ރައީސް ނު

  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު :ހުށަހެޅުއްވީ

 ރައީސް ޢަލީ ޝަމީމްނާއިބު :ތާއިދުކުރެއްވީ 

 .މެންބަރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވަނީ މިދަންނަވާ ގޮތަށެވެ

 ވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވަ ނުފެންނަ ފެންނަ ނަން #

ޝަމީމްރައީސް ޢަލީ އިބުނާ 01      

     ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު 02

ސިރާޖްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 03      

އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު 04      

 

 04: ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންަބރުންގެ ޢަދަދު

 -:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެްނބަރުންގެ ޢަދަދު

 - :ގެ އަދަދުވަކިކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެންަބރުން

 ފާސްވީ އިއްތިފާޤުން :ފާސްނުވޭ / މިހުށަހެޅުން ފާސްވި 
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 ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

 ޒީ ކަކައުންސިލުގެ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު

 ެނވެ.                        ލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ަޤވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންޞޫއު

                                    

  ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު     ޙުސައިން هللا ޢަބްދު      

 އާއި ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު ފައިސާ      ކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ ބަޖެޓް ތަންފީޒު

  )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ (         ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް( 
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 2017ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 1281 އޭރިޔާ: ބިޒްނަސް

 ގެ ޖުމުލަ  2017

2017 2017 2016 

ޑިސެްމބަުރގެ  ތަފްސީލް

 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ޔަލަށް ނި ޖޫންގެ

 ލިބުނު 
 އާުމދަނީ  ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  އަހަުރގެ  

 ލިބުނު 
 އާްމދަނީ  ލަފާކުރި

 ޖުމްލަ އާމުދަނީ  11,350,252.81 11,415,330.52 10,286,834.62 7,452,361.92 3,328,301.85 10,780,663.77

10,241,630.58 3,161,886.76 7,079,743.82 9,772,492.89 10,844,563.99 10,782,740.17 
އާމްދަނީ )ރިޒާވް  ނެޓް 

 ކެނޑުމަށްފަހު(

 ފީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާުމދަނީ  2,370,852.25 1,773,806.15 2,034,570.64 1,678,504.91 913,707.18 2,592,212.09

- - 
           

-    
 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް - - -

45,841.00 45,841.00 
           

-    
 ހިލޭ އެހީ - - -

 އެކި ގޮްތގޮތުން ލިބޭ ފަިއދާ  8,979,400.56 9,641,524.37 8,252,263.98 5,773,857.01 2,368,753.67 8,142,610.68

        

        

ގެ ނިޔަލަށް  2017

 ޚަަރދު ނުވާ ބާކީ

2017 2017 2016 

ޑިސެްމބަުރގެ  ތަފްސީލް

 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ

 ހިނގި ަޚރަދު 
 ޚަަރދު  ލަފާކުރި

ނިޔަލަްށ  އަހަުރގެ

 ޚަަރދުުނވާ ބާކީ 
 ަޚރަދު  ހިނގި

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  9,863,183.25 1,412,766.06 9,314,298.57 3,841,224.20 5,506,363.47 1,881,421.11

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  8,709,859.99 1,115,565.82 8,523,298.57 3,715,457.69 4,870,582.88 1,353,005.93

 މުަވއްޒިފުްނނަށް ހިގާ ޚަަރދު  5,970,177,65 91,518.94 5,425,247.00 2,977,695.42 2,457,151.58 104,206.34

 ސަްބސިޑީސް  116,601.20 - 120,500.00 9,168.75 120,500.00 10,200.00

 އޮފީސް ހިްނގުުމގެ ަޚރަދު  2,623,081.14 1,024,046.88 2,977,551.57 728,593.52 2,292,931.30 1,238,599.59

 -  - -  -  - - 
ލިބިފަިއވާ ެގއްލުެމއް ނުވަަތ 

ލިބިދާނެ ގެއްުލމެްއ 
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 ހަމަެޖއްުސން 

 -  - -  -  - - 

ޤާނޫނޫ ގޮތުްނ 

 ކައުންސިލްތަކުން ކޮްނމެހެން 

 ކުރަންޖެހޭ ޚަަރދު 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  1,045,058.52 55,464.98 491,000.00 13,141.00 448,406.10 482,932.11

 - - -  -  -     - 
މަްޝރޫުއ  ތަރަްއީގގެ

 ހިންުގމަށް ހިގާ ޚަަރދު 

482,932.11 448,406.10 13,141.00 491,000.00 55,464.98 1,045,058.52 
އޮފީސް ހިްނުގމަށް ބޭުނންާވ 

 ހަރުުމދާ ހޯުދމަށް ކުރާ ަޚރަދު 

 -  - -  -  -  - 
އިގްިތސާދީ ަފއިާދއަށްޓަކަިއ 

 ކުރާ ޚަަރދު 

45,483.07 187,374.49 112,625.51  350,000.00  241,735.26 108,264.74 
ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު 

 ދޫކުރުން 

 ލޯނު އަބުރާ ދެއްުކން  -  -  -  - -  - 

 ލޯނު ދޫކުރުން  108,264.74 241,735.26  350,000.00  112,625.51 187,374.49 45,483.07 

- (2,178,061.62) 3,611,137.72 972,536.05 - 1,487,069.56 
ޕްލަސް / ކައުންސިލްގެ ސާ 

 ޑެފިސިސޓް 

 ރިޒާވް  567,512.64 570,766.53 514,341.73 372,618.10 166,415.09 539,033.19

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

 މަދުނޫން( 5ޕަސަންޓޭޖް )%

- -65% 48% 9% - 13% 
ކައުންސިްލގެ ޑެިފސިޓް 

 އާންުމދަީނގެ އިްނަސއްތައިން 

        
 ންޓްސް ކޮމިޓްމަ 

ގެ ނިޔަލަށް  2017

 ލިބުނު 

2017 2017 2016 

ޑިސެްމބަުރގެ  ތަފްސީލް

 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ

 ލިބުނު 
 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

- - - - - - - 
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- - - - - - - 

- - - - - - - 

 

 ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން  ޤާނޫނީގޮތުން 

ގެ ނިޔަލަށް  2017

 ލިބުނު 

2017 2017 2016 

ޑިސެްމބަުރގެ  ތަފްސީލް

 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 

 ލިބުނު 
 ލިބުނު  ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

 މުނިސިޕަލް ަޚަރދުތައް  - - - - - -

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ަޚަރދު  - - - - - -

 ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ަޚރަދުަތއް  - - - - - -

 މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ ަޚރަދު  - - - - - -

- - - - - -   

        
 ލޯނުތައް  ކައުންސިލުގެ 

 މުްއދަތު  ގޮތް  ލޯނު އަނުބރާ ެދއްކި / ދައްކާ
 ލޯނުގެ ައދަދު 

2019 2018 2017 2016     

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - - 
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 ނިންމުން 

ކޮށް ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ގޮތުެގ މައްޗަށް ބިނާ 2017 އިންުރބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތު

ސުބްޙާނަހޫ ޥަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓު ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި 

އެކިެއކި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި އުންސިލުްނ ިއސްނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ ވަނަ އަހަރު މި ކަ 2017 މި ރިޕޯރޓަކީކުރަމެވެ. 

ިނންމާވައިވާ ކަންަތއްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  ކުއްލި ބައްދަލުުވންތަކުންލްގެ ޢާންމު ބައްދަުލވުންތަކާއި ކައުންސި

 ވެސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ލްއަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ގެ ތަފްސީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯރޓެކެވެ.

އި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނީ  ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާ އެކުގަ 

ރިހާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅުގެ ހު ވުމާ އެކު  ކަމަށް

އްސަސާ ތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުްނ ފުރިހަމައަށް ލިބެމުްނދާކަން ވަރަށްރަށެއްގެ ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ މު

އެދެމުން ރިޕޯރޓް  ހަރެއް މި އިދާރާއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށްއުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި އަހަރަކަށް ވުރެ އަ

 ނިންމާލަމެވެ. 

_______________ 

 2017 ޑިސެމްބަރ 31

 

 

  


