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ނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ  އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ

 عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،ނާއާއިގެން ވަޑައިގެންއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫ

އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު  وسلّم

 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ވަނަ  3ދަށުން އުފެދުނު މި ކައުންސިލުގެ  7/2010ވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ދި

ނޑިތައް ހާސިލް  ،ނުހަނު ގޮންޖެހުްނތަކާ އެކުނަމަވެސް ދެވަނަ އަހަރަކީވެސް ދައުރުގެ ނޑުދަ މި ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭނުގެ ލަ

އުންސިލްގެ ހީވާގި މުރާލި މުވައްޒަފުންނާިއ، ހިކުމަތްތެރި ވިސްނުްނތެރި ޒިންމާދާރު ކެރޭ ކައުންސިލަރުން ކުރުމަށްޓަކައި މި ކަ

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރެވުނު ދައުރެއްކަމަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.   ކެ

ތުންގެ ކަންކަން ދީިމޤްރާތީ އަިދ އްޔިކީ މި އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރަލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މި އިދާީރ ދާއިރާ ހިންގުމުގެ ބޭނުމަ

ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަްށ މަގުފަހިކޮށް، އިޖްތިމާއީ ގޮތުްނނާއި، އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި، 

ވެރިކޮށް، ރައްޔިތުންނާ އެންެމ ޡަގާފީ ގޮތުން މި ައތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ، ރައްޔިތުން ާބރު

މި އިދާރީ ދާއިރާގައި އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުން އެއީ މި  ،ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ

ކުރާ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންާނއި އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެޭދ އެދުމެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނން މިކައުންސިލަށް ލާޒިމް

ކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާ އެންމެ ގާތުން  ތަފާތު އެކި ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް

. ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދިނުަމށްޓަކައި މިކައުންސިލުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިވަނީ ކުރެވިފައެވެ

އެހެންނަމަވެސް މިކައުންސިލް ފެށުނީންސުރެ ކުރަމުންއައި ފޮނި އުއްމީދަކީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާސްޕޯޓްގެ 

ިއ ޚިދުމަތް ލިބުމެވެ. މި ޚިދުމަްތ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މި ައތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިލބުމަކީ އަތޮޅުން ާޕސްޕޯޓް ލިބިގެން ދިއުންކަމުގަ

ނޑު ދެކެމެވެ.އަ  ޅުގަ

މިހާލަތުގައިވެސް  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ދަށުން މިކައުންސިލުން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ދެވޭ ޚިދްމަތްތަަކށް 

ނޑު ދެކެމެވެ.  އެގޮތުން މި ކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި  މީރާގެ   ކުރުކޮށްނަމަވެސް ބަލާލުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި އަޅުގަ
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 ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާކަމީ މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުންދެވޭ ވަރަށް ބޭނުްނތެރި ޚިދުމަތެއްކަން ޔަޤީނެވެ. އަދި ހަމަ

ނޑުގެ އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ  މިއާއެކު އައި،ޑީ ކާޑު ހައްދާދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި، އެއްގަމާއި ކަ

ށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތންނަށް ދެވެުމން ދާކަމީ މިކައުްނސިލުން ނުހަނު އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެގޮތުްނ މިއަތޮޅުގެ ފުރިހަމައަ

ރައްޔިތުންނަށް ގާތުްނ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޕީޖީ އޮފީހުގެ ގޮްތޕެއް މި ކައުންސިލްގައި ގާއިމު ކުރުމަކީ މި ކައުންސިލުގެ ފޮނި 

ޚިދުމަތް ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮްށ ދެއްވުމަށްޓަކައި އެކި ސިފަސިފާގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ  ހުވަފެނެކެވެ. މި

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ ވަރަށް އަވަހަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި  ކުރެވިފައެވެ. އަޅުގަ

 ލިބިގެންދިއުމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށާއި، ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިދާރީ ދާއިރާގެ  ހއ. އަތޮޅު

ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤަވާއިދުތަާކ 

ނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރާކަން އުފަލާއެކު ދަށްނަވަމެވެ.އްޓުމަްށަޓކައި މިކައުންސިލުން އުޞޫލްތައް ހަދާ ދެމެހެ  ކެ

މިކައުންސިލްގެ  ޙިކުމަތްމަތްތެިރ ވިސްނުންތެރި ހީވާގި ކަުއންސިލަރުންނާއި، މަސައްކަތުގައި މުާރލި ހީވާގި އިދާރީ މުވައްޒަފުްނ  

ތަފާތު ޕްރޮްގރާމްތައް އެކި ސިފަސިފާގައި ކުރެވިގެން ދާކަން އުފަލާއެކު ފާހަަގ  ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދި ކުރުމަށްޓަކައި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ފަހި ދުވެލި" އާއި، "ފަހި އަރަނި ސްކީމް"  އެގޮތުން "ފަހި" މި ބްރޭންޑްގެ ދަށުން ހިންގާ ކުރަމެވެ.

ޔަާފރި ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯދުމަށްަފހު ކައުންސިލްގެ އަދި "ފަހި ހިޔާ" ޕްރޮގްރާމް ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ނަފާވެރި ވި

ޕްލޭންގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ގޮންެޖހުން ތަކާއެކުވެސް ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތުގައި މުރާލި 

ނޑު ނު  ހަނު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަ ކުރާކަމެކެވެ. ވިސްނުންތެރި އިދާރީ މުވަށްޒަފުްނ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމީ އަޅުގަ

ފާއިތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިވަނީ، ތަފާތު ގޮންޖެހުްނތަކާއި އެކުގައި ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުްނ 

އްޗަށް ލާޒިމްކުރާ ގިނަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފުިރހަމައަށް އަދާކޮށްފަ، ައތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ކައުންިސލްގެ މަ

، ޚިދުމަތްތައް ފަހި ކޮްށ ލިޭބނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްފަ. ކައުްނސިލުން މިހިނދު ކުރަމުންމިާދ މަސައްކަތަކީ، މި ޚިދުމަތްތައް

 ޔިތުންނަށް ފަހިކޮށް ފުޅާކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.އްރަ

އުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުްނާދ އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި، ސިޔާސީ ކޯޅުންތައް ނެތި މި ކަ

އަދި ސަޕޯޓް  މުވައްޒަފުން އިސް އެހީތެރިކަމަށް އިޚްލާސްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ އިދާރީރުލުމާއި، އެއްބާ

ހިތުގެ ގި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަށް އުފަލާއި އެކު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ ހީވާ،  ސްޓާފް މުވައްޒަފުންވެސް

ޝުކުރު ދަްނނަވަމެވެ. އަދި މި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުގެ އަހުރަވެތި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެުމންާދ އެންމެ ފުންމިނުން 

 ނަވަމެވެ.ންއެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ފާަހގަކޮށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ޝުކުުރ ދަ



 5  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

   

ނއަ މިޤައުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިްއބެވި އެްނމެހާ هللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްޅުގަ

 ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަުތހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިެބނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި

ނޑުގެ ރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއި އަޅުގަ

        ވާ، އުފާ ފާގަތިކަންމިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.  ހެޔޮ ސިއްޙަތެއް މިންވަރު ކުރައްއިޚުލާސްތެރި ދުޢާއަކީ ހއ އަތޮޅުގެ ރައްޔަތުންނަށް ދުޅަ

 އާމީން.
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 ޙުސައިންهللا ދުއަބް

 ރައީސް  ލްގެ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި



 6  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 

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

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ވަނަ އަހަރު  2018ތީން ލިޔެވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމ109ަ

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން އަތޮޅުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 

ރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެ 2019

 ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

ކީ އިދާރީ ދާއިރާއެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހއ.އަތޮޅު ނުވަތަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރިއަ

ނީ އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުންކަމަށް ބުނެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ އަށްވަނަ ބާބުގައި މިކަމުގެ ދުސްތޫރީ އަސާސްތައްވަ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުކުރެވޭ  ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަސާސްތައް ބުނާގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުގައި ކަ

 ކައުންސިލްތަކުންނެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކަށައެޅުއްވި ޤާނޫނު 

ންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި 7/2010ނަންބަރު 

 ގައެވެ. 2010މެއި  17ކުރައްވާފައިވަނީ 

  (  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު    ،މިކައުންސިލަކީ

އެވެ. މިހާރު  10ނާގޮތުން ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ޢަދަދަކީ ބު ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ. ޤާނޫނު   )2010މެއި 17

 5ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ އިންތިޚާބީ  14އަށް ތިރިކުރެވިފައެވެ. އެއީ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  05މިއަދަދު ވަނީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު 

 މެންބަރެވެ.  1ދާއިރާއިންކުރެ ދާއިރާއަކުން 

 ގެ ނަމަކީ "ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" އެވެ. އިގިރޭސިބަހުންނަމަ މިއިދާރާ

The Secretariat of the North Thiladunmathi Atoll Council  ާއެވެ. މިނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ

 22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  127އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މިއިދާރާ އުފައްދަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ތ( ގައި  155ވަނަ މާއްދާއާއި  128ގައެވެ. އަދި މިއިދާރާ ޤާއިމު ވެފައިވަނީ ހުންނަންވާނީ މިޤާނޫނުގެ  2011ފެބްރުއަރީ 

ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ޤަރާރަކުން ގައި ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  2011ފެބްރުއަރީ  26 ،ބުނެފައިވާ ތަނުގައިކަމަށް
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ނޑައެޅުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިއިދާރާ ހިންގަމުންދަނީ ދިއްދޫގައިހުރި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގި ޢިމާރާތުގައެވެ. ޤާނޫނުބުނާ ގޮތުން އިދާރާ  ،ކަ

 ސް ނެތް ޙާލަތުގައި ނައިބުރައީސްއެވެ.ހިންގުމުގެ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ އިސްފަރާތަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އެވެ. ރައީ

 ތަޞައްވުރު ކައުންސިލްގެ

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

 މިޝަން ކައުންސިލްގެ

ޓަކައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ތަހުޒީބީ މުޖްތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމަށް

އަތޮޅުގައި  ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، ސަރުކާރުން

 އެކު ކުރެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާ 

 

 
  



ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތި  

ނޑު      ކައުންސިލްގެ އޮނިގަ



ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތި  

 ންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ކައުން

 ދާރާގެ މަސައްކަތް ބެހިފައިވާގޮތާއި ޔުނިޓްތައް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން އި

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

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

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

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

  ޝަފީޤް هللاޙުސައިން/ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުهللا ރައީސް ޢަބްދު     ކައުންސިލް ބިއުރޯ  .5

 ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ މެންބަުރން                      

ތިންވަނަ ދައުރުގައި ތިއްބަވަނީ އިދާރީ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

  ..ކައުންސިލަރުންނެވެ 05 ތިއްބަވަނީ ޖުމަލް ޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިކައުންސިލަރެކެވެ. އެހެންކަމުން މިއަތޮ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން

 

 

ޙުސައިން ހަޒާރުމާގެ ހއ. އިހަވަންދޫ ) އިހަވަންދޫ 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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ނަން: ޢަލީ ޝަމީމް ގޯލްޑަންހައުސް ހއ. ބާރަށް ) 
 ބާރަށު ދާއިރާ (

ސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މަޤާމް: ކައުން  

 

 

 

ނަން: އިބްރާހީމް ރަޝީދު ފީރޯޒްގެ ހއ. ހޯރަފުށީ ) 
 ހޯރަފުށީ ދާއިރާ (

      މަޤާމް: ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 މަޤާމް : ކައުންސިލަރ

 

 

 

 

 

 

 

ކެލާ ) އިންފާޒް ކުދިރުވާލިގެ ހއ. 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
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
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
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


 

 

އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   11 

 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ ދުވަހުން   2017ޖޫން  13ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޒިންމާ ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ތައް  ތިންވަނަ ދައުރުގެ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ހަމަޖައްސާފައެވެ.  ފެށިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ

 ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ިޒންމާތައް  ރުންގެކައުންސިލަ

 މައިގަނޑު މަސައްކަތް  ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ  #

1 

 ހުސައިން هللا އަބުދު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

 އިހަވަންދޫ ދާއިރާ 

 

ރާވާ ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކައުންސިލްގެ އެންމެހައި ކަންކަން   

2 

 ޝަމީމް  އަލީ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބު 

 ރައީސް

 ބާރަށު ދާއިރާ 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 
 

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

  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން 19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 
  ާޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކ

ސިލުން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް ރަށުކައުން
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

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

 ފަޅު ހޯދުން 
  ީނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ، ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހޯދާ ބިންބިމާއި، އިޤްތިޞާދ

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

 ަކަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތ
 ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކްކުރުން.

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

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

  ްއިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައ
ފަރާތްތަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކި

 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.
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  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއ
ނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް  މަސްވެރިކަމާއި، ދަ

 އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން. ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
  ިއިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކ

 ރަށުކައުންސިލަކާ ޙަވާލުނުކޮށް ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން. 
  ިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައ

 ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ހުންނަ 
 .ްއަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުނ 
 .ްނޑުގެ ވެހިކަލްތައް ބެލެހެއްޓުނ  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަ
 ިފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.، ރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއ 
 ްބެލެހެއްޓުން.  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
  ްސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައ

 ޓުން.ބެލެހެއް
 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކުނި ނައްތާލުމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްފެރީ ދަތުރުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 

 ހެދުން. ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން      

  ްރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދިރާސާކޮށް ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންތަނަށ
 ފޮނުވުން.

  ްރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައ
 ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއްގެ މަތިން ކުރުން.

 ްސަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުން.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައ 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 
 .ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 
 ްނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ  އެއްގަމާއި ކަ
 ުނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކ  ރުން.އެއްގަމާއި ކަ
 .ްރޯޑުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 

 ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން 



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018
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3 

 ސިރާޖު هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ދިއްދޫ ދާއިރާ 

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

  ެވަނަ މާއްދާއިން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އުފުލުން 19ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގ 
  ާޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކ

އި ހިމެނޭ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގަ
 ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން 

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

 ފަޅު ހޯދުން 
  ،ިއިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ، ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހޯދާ ބިންބިމާއ

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

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

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

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

  ްއިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައ
މަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމުމުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު ފޯރުކޮށްދިނު

 އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރުން.
  ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އިދާރީ ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއ

ނޑުވެރިކަމާއި، އެހެނިހެން ސިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވު މަށް މަސްވެރިކަމާއި، ދަ
 ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން.

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

  ،ިއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި އަތޮޅުގެއާއ
 ހުންނަ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

 .ްއަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ މަގާއި ބަނދަރު ހެދުމާއި، މަރާމާތުކުރުނ 
 ްނޑުގެ ވެހިކަލ  ތައް ބެލެހެއްޓުން.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްގަމާއި، ކަ
 .ްރަށްރަށުގެ ފާލަން އެޅުމާއި، ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 ްބެލެހެއްޓުން.  ބޯފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމާބެހޭ ކަންތައްތައ 
 .ްރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 ާތު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިންގާ ތަފ
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 ބެލެހެއްޓުން.
 .ްރަށްރަށުގެ ނެރުމަގު ފުންކުރުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްރަށްރަށުގެ ގިރާ ސަރަޙައްދުތައް ޙިމާޔަތްކުރުނ 
 .ް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
 ގެ މަތިން ކުރުން.ކައުންސިލުން ނިންމާގޮތެއް

 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ހަމަޖެއްސުނ 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި، ރެސްޓިންގ ޕޮއިންޓް ރަށްރަށުގައި ހެދުނ 
 .ްޕްރޮކިއުމެންޓްގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުނ 
 ްނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ  އެއްގަމާއި ކަ
 ަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ދޫކުރުން.އެއްގ  މާއި ކަ
 .ްރޯޑުވާދިނަސް، އޮޑީ ނަންބަރ އަދި ސަރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުނ 
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4 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ކައުންސިލަރ

 ހޯރަފުށިދާއިރާ 

 

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް 

 

  ްނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިނ ގާ ޤަވާއިދުގައި ކަ
ވަނަ މާއްދާއިން  20ޤާނޫނުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 ތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން މަސްޢޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވާ
 ިރާ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަ ދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައިއ

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
 ަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
 ޕްލޭންތައް ހެދުން.

 ަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުންރ. 
 ަށުކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރ

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

ހަރު ދުވަހަށް އަ 5ކުރިން، ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްއޮތް 
 ތައްޔާރުކުރާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވައިލުން. 

 ަށްރަށާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. ރ 
 ުފަންވާ ކުދިންނާއި، މަރުވާ މީހުންނާބެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބެލެހެއްޓުން.އ 
 ަނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތީގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.ރ  ށްރަށުން ބޭރުކުރެވުނު ދަ
 ެޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ށީގެރިޕޯޓް ފޮނުވަންތިމާވ 

 ނދުފަތި ކައިރިން ބާނާ މަހުގެ ހިސާބު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.ކަ
 ަސްވެރިކަމުގެ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.މ 
 .ްއަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންވެންޓްރީ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުނ 

 ޒިންމާތައް ބެލެހެއްޓުން  ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ        
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5 

 އިންފާޒް هللا އަބުދު 

 ކައުންސިލަރ

 ކެލާ ދާއިރާ 

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

 ތަކައި ޒިންމާތަށް އުފުލުން މަތިކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު
  ުއަދާކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތ

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް 
 ތައްޔާރުކުރުން. 

 ަލެހެއްޓުން.ތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި، އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެއ 
 ަޤާނޫނުގައި ރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ތ

ނޑައަޅާފައިވާ ހުދޫދުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމުމުން  މާލީ އިދާރާތަކުން  ކަ
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ 

ކުރާ ކާއި، މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫޙައްޤުތަކާއި، މަޞްލަޙަތުތަ އެކިއެކި މާލީ
 ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި، ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.

 ަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ތ
ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ  މުމުން މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި، ކައުންސިލުން ނިން، ތެރޭގައިކަ

ބިލާއި، މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި އެފަދަ 
 ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.

 ަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ، މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން.ރ 
 ަދާރީ ދާއިރާތައް ގެ ހިސާބުތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއިސާފ

 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާގޮތަށް ފުރިހަމަކުރުން.
 ަގެ ކުރިން ފޮނުވުން.10އުންސިލްގެ ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް މާޗް މަހުގެ ކ 
 ަބެލެހެއްޓުން. އިސާއާބެހޭ އެންމެހައި ހިސާބުތައް ލިޔެފ 
 ުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.ސާރައާއި އެލަވަންސް މ 
 ަަފިއާސ ަބަލިއަގުތނ  ، އިސާ ހަވާލުކުރުމާއިފ. 
 ަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން.ރ 
 ުސާގެ އި، އެ ތަންތަނަށް ލިބޭ ފައިބިންބިމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ކ

 ހެއްޓުން.މަޢުލޫމާތު ލިޔެ ބެލެ
 ެސް.ޓީ.އޯ ކްރެޑިޓް ސްކީމުގެ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ފޮނުވުން.އ 
 ެކިއެކި ފަންޑުތަކާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން.އ 
 ޮވާ ތަކެއްޗާއި، ލަނގުވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން.ހ 
 ަބެލެހެއްޓުން.އް ޅުރަށްރަށާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ކަންތައްތަފ 
 ަގެ އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުން.ރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާސ 
 ީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތި ޤަވައިދުން ނީލަން ކިޔުން.ނ 
 ައިދާރާގެ ހިސާބުތައް  ތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާގޮތެއްގެ މަތިން ރަށުކައުންސިލްއ

 އޮޑިޓްކުރުން.
 ަތަފްޞީލް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. ލިބޭ ގޮތުގެތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އ 
 ަހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބަޖެޓުން ހޯދުން. ލް އިދާރާތޮޅު ކައުންސިއ 
 ައުންސިލަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ކ

 ރިޕޯޓް ފޮނުވުން.
 ޔުނިޓްގެ އެންމެހާ ޒިންމާތައް ބެލެހެއްޓުން         
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   / ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ވަނަވަރު ގެ ތޮޅުއަ  .1
 

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ، އާބާދީެގ ތި

ރަށާއި  14އެވެ. މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް ހިމެނެ 42ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނައަށް އެއްެމބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

ރިސޯޓް އޮވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަގުތު އެއް ރިޒޯޓް ވަނީ މަރާމާތަށް ބަންދު ކުރެވިފައެވެ. މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  03

 ފިރިހެނުންނެވެ. މިއަތޮޅުގެ  11806އަންހެނުންނާ  11330( އެވެ. އެއީ  ) ތޭވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް 23136

ނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ވަޑާްނ  ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ކުރަމުންދާ މައިގަ

ނޑުވެރިކަމުގެ އިތުރުން ، ސަރުކާރުގެ ، ކުރުމާއި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލެއާ ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ، ދަ

 ރުން ހިމެނެއެވެ.ވަޒީފާއަދާކު

ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ ިމއަތޮޅު  1967މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞިްއޚީ ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަީނ 

ގައެވެ.  2004މެއި  29ދިއްދޫގައި ހުޅުވުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒެވެ. ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެުވީނ 

ނޑު އަންހެނުްނ މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ  ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންިތބެއެވެ. އެ ތަނުން މާބަ

ސްކޭންކުރުމާއި، ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރެވެއެވެ. އަދި އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، އަންހެނުްނެގ 

ޑޮކްޓަރަންނާއި، އެތެރެހަށީގެ  2ކާއި އަދި ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ  ޑޮކްޓަރުންނާއި، އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަ 2ޚާއްސަ 

ނޑު  ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކްސްރޭގެ އަދި މާބަ

ން ފެށިެގްނ މަހު ޑިސެންބަރރުެގ ވަނަ އަހަ 2018މީެގ އިތުރުން އަދި މީހުން ސްކޭން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ. 

 ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދެއްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.  

 16މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  39ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  14އުޅޭ މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރި

 މިސްކިތްހުރެއެވެ.

ކިޔަވާކުދިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރަމުންދާ މި އަތޮޅުގައި އިބްތިދާޢީ ފެންވަރުން ފެށިގެން ާޘނަވީ  3675 

 09ސްކޫލްހުރެއެވެ. އަދި  3ށް ކިޔަވައިޭދ ސްޫކލަކާއި އިބްތިދާީޢ ފެންވަރުންެފިށގެން މަތީ ޘާނަވީއަ 12ފެންވަރަށް ތަުޢލީމްދޭ 
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 ޕްރީސްކޫލުހުރެވެ. 

ޯގިތ ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދި  9067ރަށުން މިހާތަަނށް  14މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރިއުޅޭ 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިެވއެވެ.  މިއަތޮޅުގެ މީހުންދިރި އުޅޭ ރަށްރަށު 43ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ ކަންކަމަށް 

 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖް ލިބެއެެވ.

މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ، ޤައުމީ ، އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ ރައްޔިތެއް 

ޞުލުޙަ މަސަލަސްކަމަކީ އަތޮޅުގެ ، އްބައިވަންތަކަމާ ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ ، އެ

 ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

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

ްނކާ އާ އިންޑިޔާ މިއަތޮޅާއި ކައިރިއެވެ. މިއަތޮޅުގައި ބިންބޮޑެިތ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރު ގައި އޮންނަ އަތޮޅަކަށްވުމުން ސްރީލަ

 ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ގިނައެވެ.

މިއަތޮޅަކީ ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމީ ތަރިކައެއް ލިބިފައިވާ ޒަމާންވީ ތަންތަން ހުރި އަތޮެޅކެވެ. 

ނޑުވަރާއި، ކަނދުވަލު ިމސް ކިތާއި، މަތީރަށްފުޅުގައި ހުްނނަ ޒިޔާރަތުގެ އިތުރުން ކެލާ، މިގޮތުން އުތީމު ބޮޑުތަކުރުާފނުެގ ގަ

އިހަވަންދޫ، ބާރަށުގައި ހުންނަ ާއޘާރީ މިސްކިތް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން  ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ 

ނޑު މަތީގައި  އުޅުއްވުމަށް ބެންނެވި އޮޑިކޮޅު ) މަތިވެރި  ޢަޒުމުގައި މުޙައްމަދު  ތަކުރުފާނުގެ އާރުކާޓީ، ރެާއއި ދުވާލު ކަ

 ކަޅުއޮއްފުންމި ( ބެންނެވީވެސް މިއަތޮޅުގެ ބާރަށުގައެވެ.

މި އަތޮޅަކީ ފަޅުރަށްތައްގިނަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފަދަ 

ބިމުގެ ތަނަވަސްކަން ބޮޑު ގިނަ ފަޅުރަށްތަކެއް ވާތީއެވެ. އެގޮތުްނ ޤާބިލުކަން ިލބިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. ސަބަބަކީ އަތޮޅުގައި 

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތަކަކީ: 

 # ރަށް  ބޮޑުމިން)ކމ(

 1 ހުވަހަންދޫ  45.92

 2 ނަރިދޫ 13.2
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 3 ބިބީަރށް() ބީނާފުށި 4.3

 4 ބެރިންމަދޫ  -

 5 ކުޑަފިނޮޅު 2.5

 6 އިންނަފިނޮޅު  11.2

 7 ފިނޮޅު އުމަރަތް 1.5

 8 އަލިދޫ 13.84

 9 އުގުލިފިނޮޅު 2

ނޑު ( ކަޅިދުއްފަރު)  އަލިދުއްފަރު ފިނޮޅު 0.8  10 ފަސްގަ

 11 ވެލިފިނޮޅު 3.1

 12 ވަގާރު 18.7

 13 މަނަފަރު 9.3

 14 މާފަހި 105.9

 15  މާފިނޮޅު 11.8

 16 މެދަފިނޮޅު ()  މެދަފުށި 5

 17 މަތީރަށް 6.8

 18 މުލިދޫ 66.34

 19 މަޑުލު 16.8

 20 ދޮނަކުޅި 28.04
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 21 ދައްޕަރުހުރާ  0.1

 22 ގައްލަންދޫ  10

 23 ގާމަތިކުޅުދޫ 13.3

 24 ގާފުށި  1

 25 ގޮއްވާފުށި 1.5

ނޑާލިފިނޮޅު 0.7  26 ކަ

 27 ހަތިފުށި  - 

 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

ދިފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ) ހއ. އަތޮޅު ( ުއފެ

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ިސޓީ ކައުންސިލްގެ ޝަރުޠުހަމަވާ  21ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2އަސާސީގެ ޖަދުވަލު 

އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް އަތޮޅު އިދާރީ ދާއިރާތައް ފިޔަވައި، ެއހެން ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ުއޞޫލުން ހިންގުަމށްޓަކައި ކޮންެމ 

 ކައުންސިލެއް އުފެއްދުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދީފައިާވ އިޚްތިޔާރުގެދަށުންނާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް

އް ލާމަރުކަޒީ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަ 4ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ )ހ( ގެ ދަުށންނެވެ.   އުޞޫލުން ހިންގުމަްށޓަކައި އަތޮޅު ދާއިރާތައް ބެހިގެންވާގޮތް ކަ

މި ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފެށިފައިވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ހއ. ތުރާކުނުން 

ހއ. އަތޮޅުހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ނިމިފައިވަނީ )ހއ. މާރަންޫދ ފަރުފިނޮޅުގެ ދެކުނުން ފެށިގެްނ ފެށިގެން ހއ. ބާރަށުގެ ނިޔަލަެށވެ. 

ނޑުއޮޅިއަށް ދަމާލެވޭ ބޭސްލައިނުގެ އުތުރުގައިވާ  ނޑުއޮޅިން އުތީމުގެ ދެކުނުން ރުށްފުިށ )ބާރަށު( ކަ ހއ. ދޮނަކުޅީ ދެކުނު ކަ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ފަޅުރަށްރަށާއި، މި ސަރަޙައްދުގެ  ސަރަޙައްދަށެވެ. ( މިދެންނެވި ސަރަޙައްދު ތެރޭގައިހިމެނޭ

 ތެރޭގައިވާ ފަޅާއި، ފަރުވެސް ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ.



  ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނަ 2018

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

21 

 

 
 
 
 
 

. އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ިއހުތިޞާޞް ހިމެނޭ ސަރަހައްުދގެ ޗާޓް ހއ  
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އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތިލަދުންމަތީ   22 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .2
 

 މިންވަރު ލްވި ޔަލަށް ޙާޞި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

     ބަޖެޓް )މިސާލު(  

%100 

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ނިޔަމިކަމުގެ ކޯހެއް ވަނީ  
 ހިންގިފައެވެ.

    

 ޚަތީބުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުން. އިމާމުވެ 

 

  
  

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން.  
މީގެ ދަށުން ސައިން ލޭންގުއޭޖުގެ ކޯހެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް 

 އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުން 

 

  
  

ތަކުގެ ހިމެނޭ ސިވިލްސާރވިސްގެ ދިއްދޫގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާ 
 ހިންގުން. މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 

  
 

 

 

 

2 

   މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  
  

%100 
 

ސްކިލް ޑިވޮލޮޕްމެންތް ޕްރޮގްރާމް ލޯކަލްގަވަރމެންޓް 
 ޖޫންގައި ހިންގުން  30އޮތޯރިޓީއާގުޅިގެން 

  
 

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ،  އެމެރިކާ އެންބަސީއާ
 އަދި ހއ. ކައުންސިލް ގުޅިގެން ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގުނު 

  
 

 

 

ގައި  2018ސިވިލްސާރވިސް ކޮންފަރެންސް 
ހއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާ އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

 .ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ
 

  

 

 

 



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

23 

ތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނާ ހއ.އަ  
ގައި ހއ.ދިއްދޫގެ  2018ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ޖޫން 

 މުއައްސަސާތަކަށްވަނީ ހިންގިފައެވެ.
  

  

3 

     މުބާރާތް ބޭއްވުން )މިސާލު(  

%100 

   ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  2018 - 
 

 

 

     

     

      

4 

     ޓިވިޓީ އެކް 

%100 

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 
ސްކިލްސް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހއ.އަތޮޅުގެ ހޯރަފުށިފިޔަވާ 

 ދެންހުރި ހުރިހާ ރަށެއް ބައިވެރިވާގޮތށްވަނީ ހިންގިފައެވެ.
  

 
 

 

ދިވެހިރާއްޖެ ޔުނެސްކޯ ބައޯސްފެއަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހއ. 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

މިނިސްޓްރީއޮފް އެންވަޔަރުމެންޓާ ހއ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ 
 ގުޅިގެންވަނީ ގެންދެވިފައެވެ.

  

 
 
 

 
 
 

     

      

 
 
 



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

24 

 ރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޞިލްކުޙާ  .3
 ބޭއްވުން އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 

 

ރޒާއި އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ން  24 މާރޗް  2018 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގުޅިގެން އެފެއަ

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ހއ.  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އްދަލުވުންއިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ާތޒާކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބަ ށް 26

ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ މަސައްކަތު  އަމާޒު ރަށްރަށުގައި ތިއްބެވި މުދިމުންނާއި އިމާމްވެ ހުކުރުކުރައްވާ ޚަތީބުންނަށް އަތޮޅު

ނޑު  .ބައްދަލުވުމެކެވެ   ވިއެވެ.ވެރިްނނަށް ަމޢުލޫމާތު ދެއްގޮތުން ބައިކަމަކާބެހޭ  5މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

އިދާރީކަންކަން  ބަލަހައްޓާނެގޮތް / ިދވެހިބަހުން ކިޔުމާއި ހުށަހެޅުމުގެ ހުނަރު / ފިޤުހު / ޤުރުއާންގެ ޢަމަލީބައި / މިސްކިތް

  ހިނގާގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދިުނން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދާއި  ކްއިސްލާމި ދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ެދއްވީމި ބައް

 އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުންނެވެ.

 

 



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

25 

ބޭއްވުން  ނިޔަމިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް   

ކަމުގެ  ނިޔަމި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސްފޯސް އާއި

ބައިވެރިއަކު  25މިކޯހުގައި އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުން  ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިއްދޫގައި ހިންގުނު 5ކޯހެއް ހިންގައިފިއެވެ. 

  ވެއެވެ. ބައިވެރިވެފައި

ނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒް މިކޯހުގައި  ވެ.ގެ ކޯހެކެ 2ކުރައްވައިގެން ހިންގުނު މިކޯހަކީ ނިޔަމިކަމުގެ ލެވެލް  ކަ

   އިންސްޓްރަކްޓަރުންނެވެ. ކިޔަވައި ދެއްވީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ކޯސްގާޑްގެ ތަޖުރިބާހުރި

 

 ބައިވެރިންވަނީ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްަފއެވެ. 25މިކޯސް ފުރިހަމަކޮށް 

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭވުނު 

އަމާޒްކުރައްވައިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ 

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތު  ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގެވި އޮފީސް ހިންގުމުގެ ހުނަރު އޮތޯރިޓީއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި  މި ށެވެ.ތިންދުވަހުގެ މުއްދަތަ އިން  2018ޖުލައި  1މިބައްދަލްވުން ބޭއވިފައިވަނީ  ވެ.މެކެ ބައްދަލުވު

ބައްދަލުވުމުގައި އޮފީހެއް  ރަށުކައުންސިލުން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މި މަސައްކަތު ރަށުގެ 13  ހޯރަފުށީ ފިޔަވައި 

 މައްޗަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ކަމެއްގެ  6ނޑު ހިންގުމުގައި ބޭނުންވާ މައިގަ



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

26 

 ޕްރޮސެސް ދާނެގޮތާއި، ޓާސްކް މެނޭޖް ކުރާނެގޮތާއި، ޕާރފޯމަންސް  ބަޖެޓްހިންގާނެގޮތާއި، މާލީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި، ޕްރޮކިއުމަންޓް

  މިންކުރާގޮތް އޮޅުން ފިލުވައި ދެއްވިއެވެ.

ހިމެނޭގޮތަށް ބޭއްވުނު  ކައުންސިލްތަކުން މިހާތަނަށް އިދާރީ ގިނަމުވައްޒަފުންތަކެއް ބައިވެރިވުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ މި

 .ވެކެ ބައްދަލުވުމެ
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ބޭއްވުން  1439ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް   

 

  މުބާރާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ޤުރްއާން ކިޔަވަނީ

ހއ. އަތޮޅު  މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ބައިވެރިން ހޮވުމަށްަޓކައި ބޭއްވުނު ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީކީރިތި ޤުރްއާން 
  އްވުނެވެ.ދިއްދޫގައި ބޭ އަށް 7ން  6މިމަހުގެ  1439ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 

މުބާރާތުގައި ހއ. ކެލާ،  ބާރާތެވެ. މި ަމއްޗަށް ޚާއްސަ ކުރައްވައިގެން ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ މު އަހަރުން 18މި މުބާރާތަކީ 
 ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔެވުމަށް  14ހއ. ދިއްދޫ، އަދި ހއ. އިހަވަންދޫން ޖުމްލަ 

ނޑައަޅާފައިވަނީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެބައިން    .ފޮތުްނނެވެ 5ފޮތުންނެވެ. އަދި ހިްފޟުގެ ބައިން  30ފޮާތއި،  20ފޮތާއި،  10ކަ

 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. 2ފޮތުގެބައިން  10ފައިވާ ވަނަތަކަށް ބަލާއިރު ލިބި ގައި 1439ހއ. އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 
ހޮވިފައިވަނީ ހއ. ކެލާ އައްސޭރި ޚަދީޖާ ޔާޝިފާ އެވެ.  ވަނައަށް  3އިހަވަންދޫ ޒަމާނީވިލާ ޢާއިޝަތު ޤާދިރާއެވެ. މިބައިން 

  ށް މާރކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.އަންނަވަރަ  ވަނައަށް 1މި ބައިން 

 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. 2އިހަވަންދޫ ހުޅަނުގމަތީގޭ ޢާއިޝަތު ާނހިޔާއެވެ.  .ހއ ދަިރވަރަކީ ވަނަ 1 ފޮތުގެބައިން  20
  ލިރުޝާ ޙަލީމަތު ސަޢުދިއްޔާއެވެ. ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ 3ދިއްދޫ ބީޗްފްލާވަރ ފާރިޚާ އަޙުމަދެވެ. 

 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ  3ދިއްދޫ ފުނަކުރި ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ.  ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. 1 ފޮތުގެ ބައިން 30
  މާކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ވަނައަށް އަންަނވަރަށް 2ރަންބުސްތާނުގެ ޙައްވާ ރާޝިދާއެވެ. މިބައިން 

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2018/07/IMG_0556.jpg


 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

28 

 

 ވަނަ ދަރިވަރަކީ ހއ. ދިއްދޫ އޭޝިޔާ  2ބައިން ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާތީ މި ފުޟުގެ ބައިން ބައިވެރިވެފަިއވަނީ އެންމެޙި
  ނުވެއެވެ. ވަނަ ހޮވިފައެއް 3ވަނަ އަދި  1މަރިޔަމް އަރޫޝާއެވެ. މިބައިންވެސް 

 2 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަީނ ހއ. އިހަވަންދޫ ހުޅަނގުމަތީޭގ ޢާއިޝަތު ނާހިޔާއެވެ. 1މުޅި މުބާރާތުން ފޮތުން ކިޔެވުުމގެބައިން 
ފަރާތެއް ހޮވިފައިވެއެވެ. އެއީ ހއ.  2ވަނައަށް  3ހއ. ދިއްދޫ ބީޗްފްލާވަރ ފާރިޚާ އަޙުމަދެވެ. ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ 
އެހެްނކަމުން ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ  އާއިޝަތު ޤާދިރާއާއި ހއ. ދިއްދޫ ފުނަކުިރ ބައްސާމާ ސުލައިމާނެވެ. އިހަވަންދޫ ޒަމާނީވިލާ

  ންނެވި ހަަތރު ބައިވެރިންނެވެ.ކުރާނީ މިދެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހއ. އަތޮޅުން ވާދަ

 މީގެކުރިން ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށްފައިަވނީ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނެވެ.
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ކްޓްތައް ގައި ހިންގިފައިވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެ ޤައްޔޫމް ހއ.އަތޮޅު ޔާމީން ޢަބްދުލް هللاރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 
                          ތާހުކޮށްދެއްވުން އިފްތި 

 

  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

 

ދަތުރުފުޅެއް  އަށް ހއ. އަތޮޅަށް 18ން  17ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ޖުލަިއމަހުގެ  ޔާމީންهللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުރަ
 މިއަތޮޅުގެ ހަަތރު ރަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ ހޯރަފުށި، އިހަވަްނދޫ، ޅުގައިކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފު

  ދިއްދޫ، ކެލާ، ބާރަށެވެ.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްުކރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިދަތުރުފުޅުގައި، ނިމުްނ  ހޯރަފުށީގައި ސަރުކާރުން ހިންގެވި ގޮ
ސަރުކާރުން ޤާއިމުކޮށްދެއްވި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަްތ  ންދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށުގައިފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި އިހަވަ 

އާމިނާތަކުރުފާނު ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަމަށް  ފާހަގަކޮށްދެއްވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އިހަވަންދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަން ނިމުން
  ބަދަލުކޮށް ދެއްވިއެވެ.

ދިއްދުއަށް ވަޑައިގެން  ވަނަ ދުވަހު 18ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިމަހުގެ  ހއ.އަތޮޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
 ނިމުން ފާހަގަކޮށް ބައެއް ޚިދުމަތް ފައްަޓވައި ދެއްވިއެވެ. މިގޮތުން  ދިއްދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގެވި ހަތަރު މަޝްރޫޢެއްގެ

ނޑުދޮށް ދިއްދޫގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގަިއ ތާރުއެޅުމުގެ ހިމާޔަތް ކުރުމުެގ މަޝްރޫއާއި ދިއްދޫގައި  މަޝްރޫއާއި ދިއްދޫ ގޮ
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ސާފުބޯފެނުގެ ޚިދުމަތް ފަްއޓަވަިއ  ޔުިނޓްތައް އިފްިތތާހުކޮށް ދެއްވުމާއި ދިއްދޫގައި ގާއިމުކޮށްދެއްވި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
  ދެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

 2ބާރަށުގައި މީގެ  އި ބާރަށަށް ވަޑައިގެން ކެލާގައި ހިންގެވި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއިކެލައަށާ އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު 
 މަޝްރޫއުގެވެސް ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަހަރު ކުރިން ނިމިފައިވާ އެރަށު ޖެޓީބައްލަވާ ލައްވާ އެ

ރުން ލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފުކު ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޯބައި  

 

 

   

މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް އަލަށް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެެވ.   ފަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އަތޮަޅކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންަނވާނެފުރަތަމަ 
  ފޯނުތަކަށް ފަސޭހަ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މިއީ އެންޑްރޮއިޑް

ން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މި އެޕްލިކޭޝަނު  ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ތަޢާަރފުކޮށްފައިވާ
ދިމާލެއްގަިއ  އަތޮޅާބެޭހ ބައެއް ަމޢުލޫމާތުތައް ިލބެން ހުންާނނެއެވެ. ކޮންމެ ވެބްސައިޓަށް ވެްނނެވުމުގެ ިއތުރުން

  ން ަފސޭމަގެއްގެގޮތުގައެވެ.ހޯދު  ހުންނަވައިގެން ވިޔަސް ހއ. އަތޮޅާބެހޭ އެކި މަޢުލޫމާތު

 haaalifuއެޕްލިކޭޝަނުގެ ނަމަކީ މި
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ން ތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބު ފަހަރަށް ހއ.އަ  ދެވަނަ ޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ  މަ   

  

އިނާމު  އަހަރަކު އެއްަފހަރު ދެމުންއަންނަ މަޢުލޫާމތު ާހމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކޮންމެ  
ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިރޮނގުން އަތޮޅު  ންސިލުންކައު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ންމަތީވަނަ އަހަރުވެސް ތިލަދު  2018

  ވަަނއަހަރުއެވެ. 2017ދެވަނަފަހަރެވެ. އެންމެފުރަތަމަ އިނާމު ލިބިފައިވަނީ  ކައުންސިލުން އިނާމު ހާސިލްކުރި

ރުގެ ސަރުކާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްގުގެ ޤާނޫނުގެދަުށން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން މި އިނާމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި
ެއހެންވެސް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  މުވައްސަސާތަކުގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެނޫން

ލައްވައިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ކުރައްވާ ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަމަށް ހުޅުވައި މަސައްކަތް
  ދެއްވާ އިނާމެކެވެ.

 ދުވަހުގެރޭ މާލޭަގއި ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ރަންަވނަ އިނާމް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ވަނަ 2017އޮކްޓޯބަރ  17މިކަމަށްޓަކައި 
  ޝަރަފުވެރި މެހެމާން އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޒިޔަތުއެވެ.

މިގޮުތްނ  އި އޮފީސްތަކުން ުކރިމަތި ލާފާވެއެވެ.ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުްނނާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަަނއަށް އެދި
ދަރަޖަ ކުރެވިގެންދިޔައީ އެމުވައްސަސާއެއްގެ ވެބްސައިޓް  ދަރަޖައަކަށް މުވައްސަސާތައް ދަރަޖަ ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. 3

  މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްަފއިވާ މިންވަރަށެވެ. މެދުވެރިކޮށް

އެއްވަަނ  ލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވަނީތި މުވައްސަސާތައް ދަރަޖަކުރެވިގެން ދިޔައިރު
 ކައި އިންފޮމޭަޝން ުކރުމަށްޓަ ހާސިލް މިއިނާމް މިފަހަރު އިދާރާވަނީ  ދަރަޖައެވެ. ތިލަދުންމަތީ ުއތުރުުބރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މޯބަިއލް އެޕް މެދުވެރިކޮށް އަތޮޅު  މަކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރި ހުރިހާ ގައިޑްލައިނެއް ފުރިހަ
  ވެބްސައިޓަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަދެވޭނެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ

 ހޭ އިދާރާއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރޮކޮށްޭދންޖެ ތިލަދުންމަތީ އުުތބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ހޯދުމާއި ިލބިގަުތމުގެ ހައްގުގެ ޤާނޫނުގައިާވ  ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއި އަވަސް ކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މަޢުލޫމާތު



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

32 

  މަޢުޫލމާތު ހިފެހެއްޓުމެއްެނތި ހާމަކުރުމުގެ ރޫޙުގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. ގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ

 ހއ. އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެ ކައުންސިލްތަކުގެ  ލްވާމި ފުރުސަތުގައި މިމަސައްކަތުގައި ޝާމި
ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހީވާގި  އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި، ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ

 ދަންނަވަމެވެ. ގެ ނަމުގައި ޝުކުރުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ނަންފުޅުގައި އަދި ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް އަތޮޅު

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން 

 

 މިނިސްޓަރ އަރިހުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން

ގޮންޖެހުންތަކާ މެދު ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލްތަކަށް އަދި އަތޮޅުގެ އެހެން މުހިއްމު އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ : މަޤްޞަދު 

ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެއަށް ދަތުރެއްކޮށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެހައި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ  މިނިސްޓްރީތަކާ

ވާތީ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައި 80ގައި އޮތް ކައުންސިލްގެ  2018ޑިސެމްބަރ  04  މަޝްވަރާ ކުރުމަށްގުޅޭގޮތުން 

 ކުރެވިފައިވާ ދަތުރެކެވެ. 
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  ުބައިވެރިން ގެ ދަތުރ 

 މަޤާމް  މުވައްޒަފުގެ ނަން  #

 ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް   ޢަލީ ޝަމީމް  1

 ކައުންސިލަރ  ސިރާޖު هللا ޢަބްދު  2

 ކައުންސިލަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދު  3

 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  ޝަފީޤް هللا ޢަބްދު 4

 
  ނަތީޖާ އޭގެ  ކަންތައްތަކާ  ކުރެވުނު  ޙާޞިލް  ދަރުރުން 

މި ދަތުރަކީ އަތޮޅުގެ އެކި އެކި އިދާރާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެުހންތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮުތްނ 

އް އަދި އެހެން އިދާރާަތްއ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮސް މިނިސްޓަރުންާނ ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިްލތަ

ިމ  ޒިޔާރަތްކޮށްހިންގުމުގައި ދިމާވާ ޮގންޖެހުންަތއް ހުށަހެޅުނެވެ. ތިރީގައި މި ަދންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ުވޒާރާތަކަށް 

 އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ކަންަތއްތަކެވެ. 

ޑރ އަޙްމަދު ޒާހިރާއި  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ރ މިނިސްޓަ ގައި 18:45ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ޑިސެންބަރ  10
  ރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ބައްދަލުކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  މަޝްވަ 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -
 މިސްކިތްތަކުން ހުސްވާ މަޤާމުތަކަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ހަމަ ނުޖައްސާ މައްސަލަ  -
 މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން ކައުްނސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން -
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގިދާނެ ޙަރަކާތްތައް ) ޖަމާޢަތްތެރިން  -

 ތަމްރީން، ދީނީ ނަޭޞހަތް ( 
 އަތޮޅުގައި ހިންގާ ޤުރުއާން ކްލާސްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން  -
 ކާ މެދު ޢަމަލު ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުން އަންހެނުންގެ މިސްކިތްތަ -
 ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންަގވާ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -

އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން  ރނިސްޓަ މި އި ގަ  09:00 ނަ ދުވަހުގެ ވަ  2018ޑިސެމްބަރ  11
   ރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ބައްދަލުކޮށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން  މަޝްވަ އާއި އޮނަރަބްލް ޢާއިޝަތު ނަޙްލާ 
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ދިނުމަށް ބޭނުންާވ އެއްގަމު ލައިސަންސް ޓްރެކް ހެދުމުގައި ލައިސަންސް  އޭ ޒޯންހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން  -
 ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރުން 

އަތޮޅުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ޖަހާފައި ހުރި ފަޅުބައްތި އަދި ނެރުބައްތިތައް އަރި އަޅާލާފައިވާތީ އަދި  -
 ވެއްޓިފައިވާތީ 

 ތަޢާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ބަސް އަތޮޅުގެ ބޮޑެތި ރަށްރަށުގައި  -

ދަމް ރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާ ޑި ގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ގައި 10:00 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2018ޑިސެމްބަރ  11 
 އްތައް އި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތަ ޝަރީފާ 

 ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން   -
 ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑް ކުރެއްވި ކުރެއްވުން އަލުން މުރާޖަޢާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި އިހަވަންދޫ -
 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދޭންެޖހޭ ުފރިހަމަ ބާރުތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  -
ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް އަދި ބައިވެރި ކުރުމެއްވެސް  -

 މުން، އެކަންކަަމށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުން ނެތު

އާއި އަޙްމަދު މުޖްތަބާ އެންވައިރަމަންޓް ޓޭޓް ފޯރ ސް އޮފް  ރމިނިސްޓަ  ގައި 13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ޑިސެމްބަރ  11
 ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  -
 ރިނީވަބަލް އެނާރޖީ އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  -

 

 ދު ދީދީ އާއި ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަ އޮފް  ރމިނިސްޓަ  ގައި 11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ޑިސެމްބަރ  12
 ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ހއ.އަތޮޅުގައި ޕާސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްވެްސ ހަދާފައި ވަތީ އެ ޚިދުމަތް މިހާރުން މިހާރަށް  -
 ވެސް ފެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން  ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސެންޓަރެއް ހއ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމް -
 ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން 1ނިޔަމި ކޯސް ލެވެލް  -
 ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކެޑޭޓް ޙަރަކާތް ހިންގަން ފެށުމާގުޅޭގޮތުން  -
ނޑުވެރިންނަށް ދިމާވެަފއިވާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން  -  ވާލާއި ކާޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައި ވާތީ ދަ
މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރު އެ ކޯހުގެ  ސެޓްފިކެޓް  6ހއ.ދިއްދޫގައި ހިންގި މަލްޓިމީޑިއާ ކޯސް ނިމުނުތާ  -

 ދީފައި ނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 
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 އާއި  هللاހޯމް އެފެއާރޒް އައްޝައިޚް އިމްރާން ޢަބްދު އޮފް  ރމިނިސްޓަ  ގައި 14:20ވަނަ ދުވަހުގެ  2018ޑިސެމްބަރ  12

 ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އަތޮޅުގެއަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާގުޅޭ  -
 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ވެހިކަލް އެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ  -
 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން  -
 އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން  -

ބައްދަލުކޮށް  ފިނޭންސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީމް އަމީރާއި އޮފް  ރމިނިސްޓަ  ގައި 16:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2018 ޑިސެމްބަރ 12

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

ހއ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށްޓަކައި  -
 މުސާރައާއި އެލަވަންސް ފައިސާ އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށެއް ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޙަވާލު ކުރުމާ ފަޅު ރަށްރަށުގެ މައްސަލަ އަދި އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށް -
 ގުޅޭގޮތުން

 އަތޮޅު ފިހާރައިން ލިބެންޖެހޭ ފަިއސާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ލިބެމުން ނުދާތީ  -

ބައްދަލުކޮށް  އި ޒުހައިރާ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހެލްތް މުޙައްމަދު  ގައި 12:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2018 ޑިސެމްބަރ 13
 މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 އުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުެގ ދަށުން ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތްތައް ކަޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރގެ  -
 ގަޑި އިރު ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން  16ގަޑި އިރު ޚިދުމަތް ދޭ ހެލްތް ސެންޓަރތައް  8 -
 އަތޮޅުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަންނުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ަރނގަޅުކުރުން  -
ދިނުމުގައި  ގައި  ޚިދުމަތް ފަށާފައިވާ ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް  2018ޑިސެމްބަރ  6ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި  -

އަވަހަކަށް ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭ  ބީ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނަށް އިތުރު ޑައިިލސިސް މެޝިނެއް ވީހާ-ހެޕަޓައިޓްސް
 ގޮތުން 

އެ ޚިދުމަތަކީ ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް ދޭ ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވި އައި.ސީ.ޔޫގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ނުދާތީ  -
 އިރު ހުރުން ލާޒިމް ކުރާ ޚިދުމަތަކަށް ވާތީ އެ ކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން 

ސްޕިޓަލްގެ އާ އިމާރާތް ހެދުމަށް ވިދާޅުވެފައި ވާތީ އެކަމާ ރައީސް ޞާލިޙް ގެ ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި ހއ.އަތޮޅު ހޮ -
 މަޝްވަރާކުރުން 

ކަޒުތަކުގެ ލެބޯރޓްރީ ތައް ހެދިފައި ވީނަމަެވސް އެ ތަންތަނުން ޚިދުމަތް ލިެބމުން ނުދާތީ އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ މަރު -
 .ންކަން ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންއެކަ

 ގޮތުން ގުޅޭ  ކަންކަމާ އެންމެހައި ކޮށްފައިވާ ފާހަގަ ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާތަކަށް ހުރިހާ  ސަރުކާރުގެ  ދެންނެވި މި
 އަދި. ކޮށެވެ ޕޮޒިޓިވް ަވރަށް ނެންގެވީ ވުޒާރާތަކުން ަކންކަން އެންމެހައި ހުށަހެޅި ކައުންސިލުން އަދި. ކުރެވުނެވެ މަޝްވަރާ
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 ްނ ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަްށ ވިދާޅު ވިއެވެ. ކޮށްދެވެ ބައްލަވައި ކަންކަން އެ

 ވަރަށް  ަކންކަން މުހިއްމު އެންމެ ބޭނުންވި  ކައުންސިލުން ކުރަން ޙާޞިލު ޮބޑަށް ެއންމެ ދަތުރުން މި އެގޮތުން
ޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިލިސިސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންާވ އަތޮ.ހއ. ދިޔައެވެ ލިބިގެން ޔަޤީންކަން ކަމުގެ ދާނެ ހަމަޖެހިގެން އަވަހަށް

ގެ ކުރިން ބެހެއްޓިގެން ދާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް  2019އިތުރު ޑައިލިސިސް މެޝިން ޖެނުއަރީ 
ޭހ އައި.ސީ.ޔޫ ފޮރ ހެލްތް އަލްފާީޟލް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު ދެއްވިއެވެ. އަދި ޑައިލިސިސް ސެންޓަރާއެކު ކޮންމެހެން ފަށަންޖެ

 ގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވައި ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް ދެއްވި އެވެ. 

ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޓްރެކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ Aއަދި މި އިދާރާއިން ދެމުން ގެންދާ އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ  
ޔަޤީންކަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮނަރަބްލް ޢާއިޝަތު  އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ

 ނަހުލާ ދެއްވިއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވުނު  ދުވަސް ފުރުމުން ބޭއްވުނު ސާފުކުރުމުގެ  100ސަރުކާރަށް 

ދުވަސް ފުރުމުން ބޭއްވުނު ސާފުކުރުމުެގ  100ސަރުކާރަށް  
ގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ ޑިސެމްބަރު ދުވަހު ދިއްދޫ 8ޕްރޮގްރާމް 

ހިމެނޭގޮތުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި 
ދިއްދޫގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ސާފުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
އެދުވަހު ނެގުނު ކުިނތައްވަނީ ަކނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދަށް 

 ޖަމާކުރެވިފައެވެ.
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 ބޭއްވުނު ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 

ކެންސަރ ސޮސައިޓީގެ ފަރާތުން ހއ. ދިއްދޫ 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބްރާންޗުން 

 27އިސްނަގައިގެން ހއ. ދިްއދޫގައި 
އޮކްޓޫބަރގައި  ބޭއްުވނު ެކންސާރ އަށް 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މި އިދާރާގެ 
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްިވއެވެ. އަދި 

ރިވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ މިކަމުގައި ބައިވެ
ލިއުންވަނީ ދެވިފައެވެ. މި ހަނދާނީ ލިއުން 

 ޙުސައިންއެވެ.هللا ލް އަބުދުޟިބައިވެރިންނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާ

 

              ދިއްދޫގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިމެނޭ ސިވިލްސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން 
 ހިންގުން. ޕްރޮގްރާމް 

  

 

 

 

 

ތަމްީރްނ ޕްރޮގްރާމެއް ހއ.އަތޮޅު ހއ.ދިއްދޫގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހިމެނޭ ސިވިލްސާރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

އެވެ. މި ދެދުވަހުވަނީ ހިންގަވާފަ 20އަދި  19ކައުންސިލާ ސިވިލްސާރވިސް އިންސްޓްއުޝަނާ ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 

ބަިއވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ތަމުރީނު ޕްރޮގްރާމް  55މިޕްރޮގްރާމުގައި ދިއްދޫގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން 

 ލް ހުސައިން ބަދީޢުއެވެ. ޟިފެސިލިޓޭޓުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ
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ހއ. ކައުންސިލް ގުޅިގެން  އަދި ފް ހެލްތާ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. މިނިސްޓްރީ އޮ  އެމެރިކާ އެންބަސީއާ ،
 ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގުނު.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާ، އެމް.ެއން.ޑީ.އެފް. ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭއްވުން ސިވިލް މިލްޓަރީ ސަޕޯރޓް އެލެމެންޓް 

ވެ. މި ވޯރކްޝޮޕްގައި ކިޔަވައިދެއްވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ގައި  ވޯރކްސޮޕެއްބޭއްވިފައިވެއެ 2018އޮގަސްޓް  15ނަމުގައި 
 މެޑިކަލް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޓީމަކުންނެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަދި ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކުން

 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.  މަންދޫބުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2018
ވަނަ  34ވަނަ ދައުރުގެ  3މި ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  ވަނައަހަރުގެ  2018

 ވަނަ އަހަރު މި ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ   2018ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގައެވެ.  އެގޮތުން 

ވަނަ  2018ފިޔާ( އެވެ.  އަދި )އަށްމިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނަވާރަ ރު 8,960,419.00

)ހަތްމިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ސާޅީސް ހަތް ރުފިޔާ/ ސާޅީސް ދެ  7,636,047.42އަހަރު ޚަރަދުވެފައިވަނީ  

 ގައެވެ. 2018ޖަނަވަރީ  11ލާރި( އެވެ. އަދި މި ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ  
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 މަރާމާތުކުރުން 

ހަރު ކުރެވުނު އެކިއެކި މަރާމާތު ވަނަ އަ  2018  
 

 

ޢިމާރާތް  ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިއްދޫގައި 15ޚަރަދުކޮށްގެން، ގާތްގަަޑކަށް މީގެ  ހއ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން
 މުގެ މަޤްޞަދުގައިއެކައުންޓަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ތަނަަވސް ކުރު ކުރެވިފައިވާ ''ގެލެކްސީ'' ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ

 .ތަނެކެވެ ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މިތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނީ ހއ. އަތޮޅުގައި

ފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ދޫކުރެވި ނޭޝަލް ސެކިއުރިޓީއަށެވެ. އޭގެފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް މިތަން ކުއްޔަށް ޑިފެންސް އެންޑް
 ޢިމާރާތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި މަރާމާުތ ހުރުމާއެކު އެމަސައްކަތް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި

  ނުކުރެވިގެން ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ވަނީ މިތަން ދޫކޮށްލާފައެވެ

 އް އެކުލެވިގެން ވެއެވެ. ރޫމާއި އަދި ކައްކާ ކާ ބައެ ކޮޓަރިއާއި ސިޓިންގ 5މިޢިމާރާތުގައި 
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އޭސީ،  2ބީޓީޔޫގެ  9000އޭސީ،  1ގެ  12000ރޫމްގައި އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ. އެއީ ގްރީ ބްރޭންޑްގެ  4 ގެރުހިޔާ އުތު

ނަންބަރު ކޮޓަރި މަރާމާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން  13ހއ. އަތޮޅުގޭގެ  އަދި އޭސީ ހަރުކުރެވުނެވެ. 1ބީޓީޔޫގެ  18000އަދި 

 8އަދި  3 . އަދި ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި މުށިން ބޯޑަރު ޖެހުނެވެ 2ނަންބަރާއި  13އައު މުށިޖެހުމާއި،  މުށިތައް ތަޅައި

 12އަދި  9ނަންބަރު ރޫމްގެ ސީލިންގ ހަާލކުވެފައިވާތީ އަލުން ޖިޕްސަން ޯބޑުގެ ސީލިންގ ކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން 

ހއ. އަތޮޅު   އަދި މީގެ އިތުރުން ތީ އެކަްނ ރަނގަޅު ކުރެވުނެވެ.ނަންބަރު ފާޚާނާގެ މޫނުދޮްނނަ ަތށީގެ ގުލިން ފެންލީކުވާ 

ދޮރަށް ނައްޓައި އެލްމިނިއަމް ބޮޑު ދޮރު  އިލަކުޑި ކުޑަދޮރާއްދުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މޫނުމަތީ ސަރަޙަ

 ބަދަލުކުރެވުނުވެ.

ންގ ކުރުމާ، އެގްޒޯސް ގެލެކްސީގެ މަރާމާތު ކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބަދިގެ މުށިޖެހުމާ، ސީލި

ހަރުކުރުމާ، ކޮޓަރިތަކުގެ ދިއްލުންތައް ބަދަލުކުރުމާ، އޭސީ އާއި ޑީބޯޑު ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދިޔަދޮވި ހަރުކުރުމާ، ސިންކް 

ގެލެކްސީގައި އިތުރަށް ކުަރންހުރި މަރާމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބަދިގެ ޝީުޓ މުށިޖެހުާމ،  މަސައްކަތް ކުރިއަސް ގެންދެވުނެވެ.

 ނާ ސިމެންތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން.  ގެންދިއުމަށް ހަާދފައިވާ ގޮޅި ރާ ތްދޮންނަ ޝީޓްުމށިޖެހުމާ، ަބިދގެއިން ކާތަކެތިއަ
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ގެންދެވިފައިނުވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2018
 ހަރަކާތްތައް 

  ްނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ވޯރކްޝޮޕް ފަދަ ބައްދަލުވުން ހިންުގން އަންހެ : 1ޙަރަކާތ. 

މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ދިގުދެމި ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބަްށ 

ލެއްވި ކައުންސިލުގެ ގިނަމެމްބަރުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަގުތުތަކެއް ދާއިރާގައި ހޭދަކުރައްވަްނ ކުރިމަތި

 މުގެ ސަބަބުްނނެވެ. ދި ފަިއސާގެ ދަތިކަން ހުރުއަ ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

  ްކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުން ަތއްޔާރުވެ އެކަމަށް ސާމާނު ހޯދުން. : 2ޙަރަކާތ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން   ބު/ދަތިތައް:ސަބަ

ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަްސވުމުގެ 

 އެވެ. ތައް ކުރުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިސަބަބުން މިކަންތައް

 ަކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންުގން.   3ރަކާތް ޙ 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

ބު ލަްސވުމުގެ ހޯދުމުގައި ތަފާތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާ

 އެވެ.ތައް ކުރުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިސަބަބުން މިކަންތައް

 ްޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް ހިންގުން.  4 ޙަރަކާތ 
ސަބަބު/ދަތިތައް: މިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުިހންމު ކަމަކަްށ ވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ  

 ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ރަކަށް ކުރިއަށް ކަމުގެ ސަބަުބން އެއްވެސް ވަބަޖެޓްގެ ދަތި
 

  ްކާރިސާއެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން.  5ޙަރަކާތ 

ސަބަބު/ދަތިތައް: ކައުންސިލްގެ ަބޖެޓްގެ ދަތި ކަމާހުރެ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ނުފެށިފައި އަދި ފަންނީ މީހުން 

ތު ދަތި ކުރިމަތިެވފައިވުން އަދި މީގެ އިތުރުން ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ލަްސވުމުގެ ހޯދުމުގައި ތަފާ

 އެވެ. ތައް ކުރުމަްށ ބޮޑު ހުރަހަކަށްވިސަބަބުން މިކަންތައް
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   ވިޔަފާރިއާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ކައުންސިލުން  .4
 

 ފަހި އަރަނި ޕްރޮގްރާމް 

 

 

 ދޫކުރެވޭނެ ބައެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު ފަހި އަރަނީގެ ތެރެއިން 

ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ  އިތުރުކުރުމާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ

ނެގުަމްށ  އަރަިނ '' ސްކީމްގެ ދަށުން އިންސްޓޯްލ މަންޓަްށ މުދާ މަޤްސަދުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފެއްޓެވި '' ފަހި

ރުފިޔާއިން ފެށިގެން  2500.00މިގޮތުން  .ފަރާްތތައް އިތުރުވުމާއެކު މުދާ ދޫކުރާ ޢަދަދަށް ވަނީ ބަަދލު ގެނެވިފައެވެ ބޭނުންވާ

  .އަގުހުރި މުދާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ  25000.00

ސަރުކާރު  ށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރާއި ދޫކުރެވޭނީ ހއ. އަތޮޅަ ފަހިއަރަނި ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ

ފެށި މިސްކީމްގެ ދަށުން ގިނަ ަޢދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން މި  ަވނައަހަރު 2016ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްަޒފުންނަށެވެ. 

ރުފިޔާއާއި  5000.00ވަނީ ގެންގޮސްފައި ކުރަމުންމުން ދެއެވެ. މީގެ ކުރިން މުދާ ދޫބައިވެރިވެ މުދާ ނަގަ ސްކީމްގައި

 .މުދަލެވެ ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަގުހުރި 15000.00
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 ފަހި ދުވެލި 

 

 

ނޑުގައި ދުއްވާ   އުޅަނދުފަހަރު   ފަހި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަކީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކަ

ކުޑަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި  ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދު އަތޮޅު. ހއ ބޭނުންކޮށްގެން 

  ދިނުމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެމަގު ފަހިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ފެށުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ 

ނޑައެޅޭ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތައްވެސް ހަމަޖެހި ފައިވާ އުސޫލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ކަ

 ވަކި ތާވަލެއްގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރުމަށްވެސް ޤަސްދުކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 

 

  

http://halifatoll.gov.mv/wp-content/uploads/2016/09/Loanch.jpg
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 މާލީ ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ  2018ކައުންސިލްގެ  .5

ގެ 2018
 ނިޔަލަށްބަޖެޓް ބާކީ 

ގެ 2018
 ނިޔަލަށްހިނގި 

 ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް 2018
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   6,307,289.00  5,672,995.23  634,293.77

3,301.00 8,699.00 
      

12,000.00  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

1,389,976.8
1 

1,954,353.19 2,641,130.00 
ންޭގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހި

 ޚަރަދު 
2,027,571.5

8 
 

7,636,047.42 
  

8,960,419.00 
 ޖުމްލަ 

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

(233,440.22
) 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 4,831,167.00 5,064,607.22

1,783.08 236,117.92  
     

237,901.00  
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަިއސާ

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  45,000.00  34,452.50     10,547.50  

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯާދ ތަކެތީގެ އަގު  87,865.00 77,785.39  19,579.61

 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިުދމަތުގެ ޚަރަދުއޮފީސް   1,055,356.00 249,461.24 804,394.76

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  50,000.00 10,570.96  31,429.04

    

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     

 ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ 12,000.00  8,699.00  3,301.00

           
-   
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 ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ވަނަ އަހަރުގެ  1820 .6
 

 50: އަދަދު ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ
 

 50 އަދަދު:ބަްއދަލުވުންތަކުގެ  ބާއްވައިފައިވާކައުންސިލުން 
 

 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
ރުވި ޙާޟި 
 ޢަދަދު 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް 

 4 34ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު މިހާރު  2018

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

 އިންފާޒްهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު :ށަހެޅުއްވީ ހު

 39ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 
4 

އިންޖީން  02ހޯސް ޕަވަރުގެ  200ރެހެންދި ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ 
ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްަޓކައި އިޢުލާން ކުރުމާއި މެދު 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 
 

 39ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 
4 

މި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހިންގަމުން ގެންދަވާ ފަހިައރަނި 
ސްކީމުގެ ޤަވައިދަށް އާއްމު ކޮމިޓީން އިސްލާހް ކުރަށްވާފައިވާގޮަތްށ 

 ފެންނަކަމަށް ހުށަހަަޅންފާސް ކުރަން
 

 44ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 
5 

)  LEG/2018/33-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމްބަރ:
( ސިޓީއާގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2018މާރިޗު  06

މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭން މިއިދާާރގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ގޮތުގާ 
ޙުސައިންގެަނން هللا ޟިލް ޢަބްދުމިކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާ

ނޑައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް  ކަ
 ލަފާއެރުވުމަށް ހުށަހަޅަން 

 



 

2018އަހަރީ ރިޕޯޓް  ންސިލްގެ އިދާރާތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައު  

46 

 5 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގައި ފޮނުވާފަިއވާ  2018އެޕްރީލް  02ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުން 
ދޫ އެްފ.ސީ ސިޓީގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މުރަިއދޫ ކައުންސިލްގެ މުރައި

ފުޓުބޯޅަޓީމަށް ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވެން އޮތް 
އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގާ އެޓީމް ށ.އަތޮޅުގެ ރަށަކަށް ޓީމް ެގންދިއުާމއި 

 6000.00ގެނައުމަށް މިކައުންސިލްގެ ރެެހންދިލޯންޗުގެ އެއްދަތުރު 
 ރުފިޔާ ) ހަހާސް ރުފިޔާ ( އަްށ ވުރެ މަތި ނުވާގޮތަށް ޮކށްދިުނމަށް

 ހުށަހަޅަން 
 

 5 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިއާގެ ގޮތުގައި 
މިކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު 

ވަނަ  03ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އަދި މިކަމާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ 
ންާމފައިވާ ނިްނމުްނ ވަނަ ާޢންމު ަބއްދަލްވުމުން ނި 45ދައުރުގެ 

 ބާޠިލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން 
 

 5 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުން ކުރަމުްނދާ 
ވެބްސައިޓް،ފޭސްބުކް، ޓުވިޓަރ އެކައުންޓް ތަކަކީ މިކައުންސިލްގެ 
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބޭުނންކުރާ މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 

 ގޮތުގާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅަން  ވަޞީލަތެއްގެ
 

 4 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޙުސައިން هللا ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  08ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  2018މެއި  06

 ދިނުމަށް ފެންކަމަށް ުހށަހަޅަން 
 

 4 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 7714 ގެ ބަޖެޓަށް ބަދަްލގެންނަ ފޯމް ނަްމބަރ:ކައުންސިލް
ފާސްކުރަން ފެންނަަކމަށް  ގަިއ ވާގޮތަށް 001/2018/1 700416

 ހުށަހަޅަން 
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 4 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފަހިދުވެލީގެ ދަށުން އިންތިޒާމްކުރާ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުްނ 
ގޮަތށް ފާސްކުރަްނ  ހެދިފައިވާ އުޞޫލް ޢާންމު ކޮމިީޓން ފޮނުވާފައިވާ

 ފެންނަކަމަށް ހުަށހަޅަން 
 

 3 52ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަްށ ބަދަލް ގެންނަ ފޯރމް 
ފޯރމުގައި   7714-700416-2/2018/001ނަމްބަރ:

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަްނ ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހަޅަން 
 

 4 58ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ޖުލައި  06އަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  ވަނަ 1439
 ވަނަ ވުވަހު ބާއްވަން ެފންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން  2018

 

 4 58ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ހއ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތު ވަނަ ތަކަްށ  1439
އަންނަފަރާތްތަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމް 

 މަށް ހަމަޖއްސަން ފެންނަކަަމށް ހުށަހަޅަން ދިނު

 ރުފިޔާ 5000.00މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ރަށަކަން  – 01

 ރުފިޔާ 3000.00މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ ރަށަކަށް  – 02

 ރުފިޔާ 2000.00މުޅި މުބާރާތުން ތިންވަަނ ރަށަކަށް  – 03

 ފިޔާރު 2000.00މުޅި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ބައިވެރިއަކަށް  – 01

 ރުފިޔާ 1500.00މުޅި މުބާރާތުން ދެވަނަ ބައިވެރިއަކަށް   – 02

 ރުފިޔާ 1000.00މުޅި މުބާރާތުން ތިންވަަނ ބައިވެރިއަށް  – 03
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 4 58ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

.އޯ.ޕީ މި ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރެއްވި މިހާރު ނިމިފައިވާ އެސް
ރުމަށާއި އަދި ޑްރާފްޓް ލިބިފައިވާ ޑްރާފްޓްގައިވާގޮތަށް ަޢމަލް ކު

 ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން
 

 3 61ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

މަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު އޮތްގޮތަށް  6ފުރަތަމަ 
 ފާސްކުރަން ހުށަހަޅަން

 4 62ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ  އަތޮޅުގެ )ސްޓޭޓް ހައުސް(  ހއ. އަތޮޅު

އިސްލާޙްކުރަންޖެހިފައިވާތީ ޢާއްމު ކޮމިޓީއަށް  2013އުސޫލު 
 ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން.

 4 62ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ތިލައުތުރު އުއްތަމަ އަރުތަވެރިންެގ އިނާމްދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަްލ 
ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވަން ފެންނަ ކަމަށް  ގެނައުމަށްޓަކައި އާންމު

 ހުށަހަޅަން 
 

 4 62ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހއ. އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުން ތެޮޔބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް އަތޮުޅގެ 
ހުރިހާ ރަށަކުން ހެދުމަްށޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް މިއުޞޫލްގެ ޑްރާްފޓް 

 ފޮނުވައި ދިނުމަށް ހުަށހަޅަން 
 

 4 62ން ބައްދަލުވު – 3ދައުރު 

އުވާލެވިފައިވާ ހއ. އަތޮޅު ފާމަސީއަށް ގެނައިސްފައިވާ ހުރިހާ 
ބޭސްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު މުްއދަތު ހަމަވެފައިވާ ހުރިާހ ބޭސްަތކެއް 
ނައްތާލުމަށާއި، އަދި މުއްދަތު ހަމަނުވާ ހުރިހާ ބޭސްތައް ހއ. އަތޮޅު 

 ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާ ކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 
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 3 64ބައްދަލުވުން  – 3އުރު ދަ

ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރު ކުރެއްވިފައިވާ އިދާރީ ބަޖެޓު މިހާރު  2019

 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންނަކަމަށް ުހށަހަޅަން.

 

 3 64ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޯޑަށް ބަދަލް ގެނައުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 

 ހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސް ކުރަންފެންކަމަށް ހުށަހަޅަން ފޯރމް ހުށަ
 

 4 65ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ  2019މިއިދާރާގެ ބަޖެޓަށް 
ގްރާންޓް އާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ހިމެނޭގޮތަށް ަބޖެޓް 
ސެކްޝަނުން މިހާރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ފޮނުވުމަށްޓަކައި ފާސް ކުރަން ެފންނަކަމަށް ހުށަހަޅަން 

 4 67ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ، ހއ. އަތޮޅުގެ، ގެލްްކސީ 
ޢިމާރާތުން ބާވެގެންނެގި ލިސްޓްުކރެވިފައިވާ ތަކެތި އިޢުލާން ކޮށްގެްނ 

 ނީލަން ކިއުމަށް ފެންނަކަަމށް ހުަށހަޅަން
 

 5 75ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ިމކައުންސިލުން ގަނެފައިވާ ޙިއްސާގެ 
-001ނަމްބަރ :   01،  1281ފައިދާ  މިއިދާރާގެ ރެވިނިއު 

އެކައުންޓައް ޖަމާކުރުމަށް ޤަރާރެއް ފާސް    700416-7714
 ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން.

އިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ މި އިދާރާއިން ގަނެފަ
 1281ރެވެނިއު  7714-700416-001ނަމްބަރ  01މި އިދާރާގެ 

އެކައުންޓައް ޖަމާކުރުމަށްޓަކަިއ މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ަޤރާރު 
 ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަޅަން 

 

 4 76ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯރމް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓައް ބަދަލް ގެ 
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  001/2018/4-700416-7714ނަންބަރ:

 ފާސް ކުރަން ފެންނަކަމަށް ހުށަަހޅަން
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 5 78ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯންޗުގައި ކުރިންއަޅާފައިވާ 
ރޑް  200ޔަންމާ  ނާއި އިންޖީ 02ހޯސް ޕަވަރުގެ އައުޓްބޯ

ސްޓިއަރިންގ ސިސްޓަމް ސިޓީލާ ނީލަމްގަިއ ވިއްކާލުމަށްަޓކައި  
ނޑައަޅާ އިޢުލާން ކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން   އަގެއް ކަ

 200އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެހެންދި ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ 
އިންޖީން އާއި ސްޓިއަރިންގ  02ހޯސްޕަވަރުގެ ޔަމަހާ ފޯސްޓޮކްގެ 

ނޑަ ސިސްޓަމް އެކަމަ ށް ޙާއްސަކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީން މިހާރު ކަ
އަޅާފައިވާ އަގުތަކަށް ވިހާވެސް އަވަހަކަށް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 

 ވިއްކާލުމަށް ހުށަހަޅަން 

 5 78ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ފަހި އަރަނި ސްކީމަށް ފައިސާ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓް 
 މުން ކޮންޓްރޯލް ފޯމަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިން

ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަްށ ބަދަލް ގެންނަ ފޯރމް 
ހުށަހަޅާފައިވާގޮަތށް ާފސް  7714-700416-5/2018/001ނަމްބަރ:

 ކުރަން ފެންނަކަމަށް 
 

 5 78ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީބޭނުމަށް ރާއްޖެއިންބޭރަށް އަދި ރާއްޖޭގެ 
އްޒަފުން އަދި އެކިއެކި ރަށް ރަށަށް ދަތުރުކުރާ އިދާރީ މުވަ
ވަނަ މާއްދާގައި  8ކައުންސިލަރުން ނަން، މާލިއްޔަުތ ޤަވައިދުގެ 

ވާގޮތުގެމަތީން ދަތުރު ޚަރަދު ދިުނމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް 
 ގޮތެއްނިންމުން.

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބޭނުމަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް މާލިއްޔަތު 
ދިނުމަށް ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ޚަރަދު  8ޤަވައިދުގެ 
 ހުށަހަޅަން 
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 3 79ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ފަށާ ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް 

ފަށާއިރު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލުން 

 ތޯ ބަާލ ގޮތެއްނިންމުން ވޭވެދެވިދާނެ އެހީތެރިކަމެއް

މިހާރު ހަމަޖެހިަފއިވާ ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފެށުމަށް 

ޑައިލެސިސް ޔުނިޓުގެ ޚިދުމަތް ފަށާއިރު މިހާރު ހުރި ދެމިޝެްނގެ 

އިތުރަން އަދި އެއް މެޝިން ހޯދުމަށާއި މިހާރު ހެދިަފއިވާ 

އައި.ސީ.ޔޫގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަން ލިޭބނެ ގޮތް ފަހިކޮށް ިދުނމަށް 

ދި އަތޮޅުގައި އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށާއި އަ

ހުރި އެހެނިއެހެން ކަންކަާމ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅު 

 ކައުންސިލްގެ ޓިމެއް މާލެ ދިއުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ހުަށހަޅަން 

 

 
  ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު

 ނެތް 

  ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ  .7
  ަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައް އ 
 ނަން  ސ.ނ.

 ހޯރަފުށު  6

 އިހަވަންދޫ  7

 ކެލާ  8

 ވަށަފަރު  9

 ދިއްދޫ  10

 މާރަންދޫ  12

 އުތީމް 14
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  ްކުރިއެރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޚަރަދު  އިދާރީ ދާއިރާގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައ 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 
 ) ހޯރަފުށި( އާމްދަނީ 

 ޚަރަދު  9956.36

 ތަމްރީން -

 ފައިސާގެ އެހީ -

 އެހެނިހެން  -

 ޖުމްލަ  9956.36
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 ނިންމުން  .8
 

ވަީނ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ރުއަހަ  ވަނަ 1820 ންސިލުކައުމި

ކުރެވިފައެވެ. ވޭތިވެ ދިޔަ އަހަރަކީ ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ކައުންސިލްތަަކށް ކުރިމަތިވި އަހަރެކެވެ. 

އަދި މީގެ އިތުރުން އެކި  ގުމަށް ބޮޑެތި ދަިތތައް ކުރިމަިތ ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.އެކަމާގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިން

އިންތިޚާބުތަކުގެ ސަބަބުން ކައުްނސިލްގެ މެންބަރުން ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްހޭދަކުރުމާ، އިންތިހާބީ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން 

  ގޮންެޖހުން ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އެެދވޭގޮތުގައި ހިންގުމަށް ގިނަ ކައުންސިލްއައިސްފައިވާ  ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން 

ނޑު ރައްޔިތުންެގ ލާބައާިއ  ތިބެ،އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ަވާފތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި  މެންގެއަޅުގަ

އަޅަމެންގެ هللا ނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިމަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެން

 ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 آمــــــــــين              
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