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2            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

c 

 

 

 ތަޢާރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  2016ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ: މިރިޕޯޓަކީ 

އިާވ އެކުލަވާލާފަ  ގޮތަށް ޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ދިޔަ ގޮތުގެހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ

 ވެ.ކެރިޕޯޓެ

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުަމްށ ހިންގި ހަރަކާްތތަކާއި ،ޕޯޓުގައިމި ރި ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ ، ކައުންސިލުގެ ަތޞައްވުރާއި ލަ

ވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  ހިމަނާަފއި ލޫމާތުއުމަ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ، ހަރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި

ފެލިދުއަތޮުޅ  މާލީ ތަފްސީލު އަދި ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީކުރެވުނު މަސަ ތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުންފެލިދުއަ އަހަރުވަނަ  2016

 ފައިވާނެއެވެ.އިލެވިބަލާދަތިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވިހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  އަތޮޅުކައުންސިލް



 

3            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

 ނޑު ަތޞައްވުރު އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުންސ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

 ިރުވުން. ކުރިއެ މަދަނިއްޔަތު، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައ 

 ޮކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ ޅު ކައުންސިލާއި އަތ

 .މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ، އިސްާލމްދީނަށް ލޯ  2016"
ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ 
 ބަޔަކަށްވުން"



 

4            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ތަށް ކައު ކުރެއްވި ސުބްޙާނަޫހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަާނ ަދންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަާވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި هللاމާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާ

ނޑިވަޅު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާފައިވާ ގޮތުގެ މިކައުންސިލް ހިނގާ ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ގައި މި ދަ

ނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި އަޅު ކައުންސިލް  ކައުންސިލަރުންނާއި، ގަ

 ދެންނެވުމެވެ.  ޝުކުރުއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ޤަޞްދުކުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ނުކުރެވި ދިޔަ ކަމުގަިއ  ހަރުވަނަ އަ 2016

ވަނަ އަހަރު ކައުްނސިލުން ކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އޭެގތެރޭގައި އަތޮޅު ޤުރުއާން  2016ވިއަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން 

  ދެވިފައި ވެއެވެ. ގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންސްކީމެއް ހިމުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ދޫފަ

ނޑުގެ   މަގު ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުްނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެއއްބާރުލުން ދެއްވައި އެދުމަކީ އެންމެހާ  އަޅުގަ

 ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ

  وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

                                           

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮުތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެިވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ވ. އަޮތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަުރ 

ރިސޯޓާއި   2ރަށުގައެވެ. އަދި   5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19ންނަނީ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮ

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ 

ތީ ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަ 10ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް  ބިތުގައެވެ. މި ވ. އަތޮޅު

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. 

އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ  އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

  ރަށްތައް  މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި 

 
 

 ރަށް
 
 

 އޮންނަ ރަށް
 ސަރަޙައްދު 

 

 ބޮޑުމިން
 ހެކްޓަރ

ބާވަތް  ރަށުގެ  
 ރައްޔިތުން ރަށުގެ

 ކުރާ މައިގަޑުގޮތެއްގައި
 މަސައްކަތް

 ފުލިދޫ
J-1 

 އަތޮޅުގެ.ވ
 އުތުރު ހުޅަނގު
  ބިތުގައި
 މީހުން އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ

 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ ދުރުގައި

 

ނޑުދޮށެއް ރީތި   ގޮ
 ލިބިފައިވާ
 ރަށެއް އާދައިގެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 އޮޑިދޯނިފަހަރު/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
/  މަރާމާތުކުރުން ބަނދެ

 މަސްވެރިކަން

 ތިނަދޫ 

J-2 

 ހުޅިދޫގެ. ވ
 ފެލިދޫ  ދެކުނަށް

 ދޭތެރޭ އާއި

 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށެއް ދިގު ހަނި 
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ  ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި



 

6            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 ފެލިދޫ

J-3 

 ތިނަދޫގެ
 ދެކުނުން
 ކެޔޮދޫއާއި

 ދޭތެރޭ

 

12 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން ގައިއަތޮޅު
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

)  ރަށް ބޮޑު
 އާދައިގެ

 ސައިޒެއްގެ
 ( ރަށެއް

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ކެޔޮދޫ

J-4 

 ފެލިދޫގެ
 ދެކުނުން 

 

9 
 ހެކްޓަރ

 ފިޔަވައި ފެލިދޫ
 ތޮޅުގައިއަ

 ދެވަނައަށް
 ބިމުގެގޮތުން

 ރަށް ބޮޑު އެންމެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ރަކީދޫ

J-5 

 ބޮޑުމުހޮރާގެ.ވ
 ހުޅަނގު
 ދެކުނުން
 މީހުން އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ
 އިރަށްތަކާ
 އޮންނަ ދުރުގައި

 

 މީހުން އަތޮޅުގައި 
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

 ރަށް ކުޑަ

/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ

 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 
 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 

 

ޑުމިން ބޮ  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު  ރަށް 
 ހެކްޓަރ

 ރަށް  ރަށުގެ ބާވަތް 
ލިޔުއްވާފަ 
 އިވާ 
 ފަރާތް 

 ރަށުގައި 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް  ކުރެވޭ 

 ފުލިދޫގެދެކުނުން ވަށުގިރި
،ޑިގްރީގައ0.07ި  

 މޭލް ނޯޓިކަލް 3.93
  ދުރުގައި

 ފަޅެއް ޑަކު 0.30
 އެކުލެވިގެންވާ
 ކުޑަރަށެއް

 ރަނގަޅު 

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ  1.00   ކުނާވަށި 
 ވިގެންވާ
 ކުޑަ އާދައިގެ

 ގާމަތީރަށެއް

  

 އިރު ފުލިދޫގެ އަލިމަތާ
 ނޯޓިކަލް 6.97އުތުރުން
 137.36،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 6.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 އިރު ފުލިދޫގެ ދިއްގިރި
 ނޯޓިކަލް 4.64ރުންއުތު

 117.02،  މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 2.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ އާރަށް
 ނޯޓިކަލް 0.76
 321.83،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 0.50
 އެކުލެވިގެންވާ

 ކުޑަ އާދައިގެ
 ރަށެއް

  



 

8            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ ހުޅިދޫ
 ނޯޓިކަލް 0.39

  ،މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައި 317.14

 

 ޑަފަޅެއްކު 1.80
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ހާއްޞަ ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 އުތުރުން އިރު ރަކީދޫގެ ބޮޑުމޮހޮރާ
 ނޯޓިކަލްމޭލް 3.27
 59.29 ،ގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

    

، ފޮއްތެޔޮ
 ށި ބޮޑުފު

 އިރުން ކެޔޮދޫގެ
 ނޯޓިކަލް 12.40
 91.94،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ބޮޑު ވަރަށް 7.00
 ފަޅެއް

 އެކުލެވިގެންވާ
 ދިގު ހަނި

 ރަށެއް

 ހާއްޞަ ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

 ވާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަ



 

9            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަމްބަުރ:   

 

 

 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 5 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 8 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 10 ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ ލިބުނު 

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް   ނޑުދަ  10 ލަ

 14 މާލީ ޚުލާޞާ

 15 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

ނޑު(   16 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 16 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 32 ން ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވު

 33 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 34 ނިންމުން 



 

10            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

o  ްފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައ 

  2016ޤުރުއާން މުބާރާތް  ވަނަ  5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ފުލިދޫގައި ވ. އަތޮޅު މިައތޮޅު  2016ތް ޤުރްއާން މުބާރާވަަނ  5އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދުވަހު ހުކުރު  2016އޭޕްރީލް  22
ނޑިޔާރެއްކަމުގައިވާ  މަދަރުސާގައި ބޭއްވުނެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ިކޔަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވީ މިމުބާރާތުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން މާކުސް ގެ ކިޔެވުމަށްއަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ އެވެ.  ދިނުމުގައާއި، ފަހު މުބާރާތުގައި ފަ
ނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ އުޞޫ ނޑިޔާރުންގެ  ތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާ ގުޅޭގޮތުންލްފަ ފަ

ނޑިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްފޯރ އަލްޤާރީ އަލްއުސްތާޒު ޢަލީ  ފަރާތްޕުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މި މުބާރާތުގެ އިސްފަ
އަތޮުޅ ދާނޭޮގތުެގ ކުރު ތަޢާރަފެއް  ގެ ވާހަކަ ފުޅަށްފަހު މުބާރާތް ހިނގަުމންރަޙުމާނެވެ. ެއމަނިކުފާނު އްވަޙީދު ޢަބުދު

 ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ. ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަީޖދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ.  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
 

ގައެެވ. 11.30ގައެވެ. މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމުނީ 8.30ން ފެށުނީ ހެނދުނު މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަަމ ދަންފަީޅގެ ކިޔެވު
ނޑާލުމަށްަފުހ ރިބް ގައެވެ. މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން މަޣ16.00ުމެންދުރުފަހުގެ ކިޔެވުން ފެށުީނ ހަވީރު  ަނމާދަށް މެދުކަ

ނޑާލުމަްށފަހު ދެންފެށު 18.45ދެންފެށުނީ  ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމުީނ 20.00ނީ ގައެވެ. އަދި ޢިޝާނަމާދަށް މެދުކަ
ނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދުގެ  21.00 ގައެވެ. މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ދެންޮއތީ މުބާރާުތގެ އިސް ފަ

ފުރިގެންވާ  ދަރުސެއް ދެއްވުމެވެ. ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބަލާޣާްތެތރި އަސަރުން
ދަރުސެއް އެމަނިކުފާނުވަނީ ދެްއވާފައެވެ. މިދަރުސައްފަހު މުބާރާުތގެ މިދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން އަދި މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމުީނ 

 ގައެވެ.21.30
 

ނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން ވ.  މި މުބާރާތުގައި ފަ
މާގެ / ބ. ކެންދޫ ޔާ ޝާމިލާ އިދްރީސް ހިރުދުދުރުވެހި، އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ ސައިމާވިލާ / ފ. ދަރަނބޫދޫ،  އަލްޤާރިއެ

 އެވެ. 
 
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާާރތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، ވަނަ ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަަކްށ  ދުވަހު  ހޮނިހިރު 2016އޭޕްރީލް  23

އްވިފައިވަނީ ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ. ޖަލްސާ ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ. ޖަލްސާ ބޭ ގެއިނާމުދިނު
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްަމޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ. ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، ވަނަވަނައަށް އައިފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުމުެގ 

ސިލް އިދާރާގެ ޑ. ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަޢުބދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ. ނަންބަރ ފުރިހަމަޮކށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުން
ސަވާދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ނައިބް ރައީްސ އިނާމުތަކާއި، ސެޓްފިކެޓްތައް ބައް

ރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުްލޢަޒީްޒ މެމްބަރ ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، މެމްބަ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު،
އިބްރާހިމް، ފުލިދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒް، ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮްށދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ޢަލީ، ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. 
އީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަ

އަހަރުވީއިރު މި މުބާރާތަށް ރަށްރަށުން ިލބެމުންތާ ތަުރޙިބައްޓަކައި އެ ރަށްރަށުގެ  5އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަުމންގެްނދަވާތާ 
ކޫލްތަކުެގ ވެރިންނަށް އަިދ މުބާރާތުގަިއ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްދެއްވާ ބެލެނިވެރިންަނށް ޝުުކުރ ކައުންސިލްތަކަށާއި، ސް

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  6ގެ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017އަދާކުރެއްވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަންނަ 
މިޖަލްސާގައި އަދި ވަނީ އިޢުލާން ޮކށްދެއްާވފައެވެ. އިކަމަށް ވ. ފެިލދޫގަ ނިންމަފައިވާނީއަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް 

ރޒް  ދަރިވަރުންނާއ،  ރަޙްމާނު އަލްޤާރީ ޢަލީވަޙީދު ޢަބުދުއް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާ
 ދެއްކެވި އެވެ.   ކޮޅެއް ދައްކަވާވާހަކަ ރި ބެލެނިވެރިންަނށް ވަރަށް އަގުހު



 

11            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 
ނޑައަޅުމިފަހަރުގެ މު ނޑުތަކެއް " އުޞޫލުތަކެްއ ކަ އްވާފައެވެ. " ބާރާތުގައި ވަނަ ޮހވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ މިންގަ

ވަނައަށްދިޔަ  1ނޑުތައް ޙާސިލު ކުރެވިގެން މުޅި މުބާރާތުން، ނުވަތަ، ގޮތްޕަކުން ނުވަތަ އުމުރު ފުރާއަކުންވެސް މި މިންގަ
ވަނައަްށ  1ވަަނ ދަރިވަރަކު މިފަހަރުވަނީ ނުހޮވިއެވެ. އަދި  1މުބާރާތުން  ދަރިވަރަކު ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި

 ސްކޫލެއްވެސް ނުހޮވުނެވެ. 

 ގެ އާޢިމަރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. އަތޮޅުކައުންސިލ

ހަރުކުރުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަށިމުށި ޖެހުާމއި، ބޯޑަރ 
ފާޚާނާއާއި، ބަދިގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 

. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގައި މިކަމަށް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ 2016މާރޗް  30ޒަމީރުއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 
ރަސްމިއްޔާތުގައި އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު  ބޭއްވުނު

މަނިކެވެ. މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒަމީރެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިޑް 
މި މަސައްކަތް  ލެއްވިއެވެ. ދާރީގޮތުން މިމަސައްކަތް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ އެވިއުލޭޓްކުރި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އި

އޭޕްރީލް  24މަސައްކަތް ިނންމާފައިާވތީ އެފަރާތާ ަވނަދުވަހު  2016އޭޕްރީލް  17 ދުަވހު ފަށާ ވަނަ 2016އޭޕްރީލް  03
ނޑައެޅިފަ 2016  ވެއެވެ. ވާލުކުރެވި ފައެރ ވަނީ ހ30000ަ/-އިވާ ވަނަދުވަހު މަސައްކަތުގެ އަގަށް ކަ

  2016ފެބުރުއަރީ  28ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބުރާންޗް ހުޅުވުން 

ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިްނ ތަޢާރަފްކުރާ ގްރީންލޯން އި، އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިޫދ ބްރާންޗް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާ ބޭންކް  
މިރަސްމިއްޔާތަށް  ބޭއްވުނެވެ. ގައި 10:00 ގައި އެދުވަހުގެ ހެނދުނުގައި ފެލިދޫ 2016ފެބުރުއަރީ  28ން ތަޢާރަފްކުރު

ގައެވެ. ޝަރަފުވެރި މެހުމާން މިނިސްޓަރ އޮފް 9:30ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ފެލިދުައށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނުދނު 
އޯ މިސްޓަރ .އީ.މޯލްޑިވްސްގެ ސީ އެނަޖީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިްބރާހިމާއި، ބޭންކް އޮފް ޓްއެންވަޔަރަންމަން

އެންރޫ އާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަިރހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ފެިލޫދގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 
ންސިލްގެ ވަރަށްހޫނު މަރުޙަވާއެއް އެބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގައި މި ކައު

ރައީސާއި، ނައިބް ރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްަބރުންނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 
 ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތޮޅަށް  ޤީގެވިޔަފާރިއާއި، އެހެނިހެން ތަރަށްރުއެޅުމަށާއި، ގެދޮ އަތޮޅުރައްޔިތުން
އި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި، އައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާ ގެނައުމާއި،

ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ ކަަށވަރުއަތޮޅާ
 މިގޮތުން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 



 

12            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ކަށަވަރުގެ ދޯނީގެ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް 

 % 2016 ލިބުނު  2015   ލިބުނު  ތަފްޞީލް  #
 ދައްވުމެއް 0.403 34 57 ކުރެވުނު ޖުމުލަ ދަތުރުގެ ޢަދަދު 1
 ދައްވުމެއް 2.457 363251.00 543621.11 ޖުމުލަ ލިބުނު ޢަދަދު  2
  ދައްވުމެއް 3.57 676 1664.00 އުފުލި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު 3
  އިތުރުވުމެއް 1.80 63884.8 16955.90 އަހަރު ނިމުނުއިރު އަރަނި 4
 މެއްދައްވު 31.244 238808.60 496615.00 ޖުމުލަ ޚަރަދު  5

 

 ލޯނު ދޫކުރުން.

އެހެނިހެން ތަރަށްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަްށ ވިޔަފާިރ ކުރުމަށާއި، ގެދޮރުއެޅުމަށާއި، އަދިވެސް އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް 
ން އަތޮޅުކައުންސިލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއަހަރުވެސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބުަކމާއެކު ރަށްޤީގެ ަފންޑުންގެ ތަ ރައްޔިތުންގެއަތޮޅު
ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ  ނުވާ ދައްކާފައި ހަމަވީއިރު ފައިސާ ފަރާްތތަކުްނ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ނަންގަވަފައިވާ ލޯނު

ބައެްއ ފަރާތަކުންނެވެ.  07މިހާރު ފައިސާ މިހާތަނަށް ނުިލބި ވަނީ  ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވއެވެ.
އެފަރާތް ސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފަރާތްތަކުގެ މައް

ތަރަށްޤީގެ ވެއެވެ. އި ފޮނުވިފަ ހުށަހެޅުމަށްޓައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސައްލަ އަލުން ކޯޓަށްތަކުގެ މައްސަލަވެސް 
އެވެ. ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާގެ  1038691.78ށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ދޫކޮ

 ރ143875.90ރ އެވެ. ލޯނު ނުދައްކައިގެން ކޯަޓށް ވައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލިިބފައިވަނީ 489762.74ޖުމުލައަކީ 
ށް ލިބިފައިވަީނ ށްފައިވާ ލޯނައި ގުޅިގެން ދޫކޮއެވެ. ސުނާމީއާ ރ193770.92އެވެ. ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ 

 ރ99892.59ފައިާސގެ ޢަދަދަކީ  ކަމަށް ދައްކާމަހުގެ ނިޔަަލށް ނުިލބިވާ މެއިވަނައަހަރުގެ  2016ރ އެވެ. 144619.29
ވަނަ އަހަރުގެ މެއި ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައިަވނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިެބން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބަރާބަރަްށ  2016އެވެ. 
  ފައި ނުވާތީއެވެ.ލިބި

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން 

ފައިސާގެ  އެވެ. ބާކީ ިލބެންވާ 64277.00މަހުެގ ނިޔަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯަނށް ލިބިފައިވަނީ  މެއިވަނައަހަރުގެ  2016
 އެވެ.  ރ7480.00ޢަދަދަކީ 

 2016ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 ފައި ވެއެވެ.ވަހުެގ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުމި ވަދުވަހު  2016މެއި  10
 އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  ކައުންސިލްއެދުވަހުގެ ހަރަކާތް ތަކުގައި 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި  ކައުންސިލްގެ
ނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއްބެލެހެއްޓުްނ ހަވާލުކުރެވިފައި  ވަނަ ދުވަހު  2014މާރޗް  5ވުމަށް  ވެެއވެ. މިގޮތުން މައިގަ

 ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ 

  ްނައިބްރައީސް އަލްފާޟިްލ މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއާއި ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުނ 



 

13            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ާކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުން މެްމަބރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލްގުޅޭ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތ 
 ްކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީލޯނުގެ ކަނ 
  ުކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރ 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީްނތަކުގައި ަބއިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
            2016 މާރޗް 9އެކައުންޓެއް އުވައިލުން   3މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗްގައި އޮތް  ބޭންކް އޮފް

 )އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެގާނޫުނ(ގެ ދަށުން މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ 2010/07ޤާނޫނު ނަމްބަރ 
ތެރެއިން "ނީްމ  ތަކުގެ ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްޗްންބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާ  ،ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުން

ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ "ފެލިދެއަތޮޅު  ،އެކައުންޓާއި 7709402200001ފާމަސީ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ 
އުންޓާއި އެކަ 7709130118103ނަްނބަރ  ،އެކައުންޓާއި 7709130118002ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ  ގެފަންޑު"

)ތިނެއް( އެކައުންޓް އުވައިލުމަށާއި މި ތިން އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފީ ގެގޮތުގައި އުވައިލާ ކޮންމެ  3މި 
ރ. )ަފްނސަވީސް ރުފިޔާ( އެ އުވައިލާ އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ުހރި ހުރިހާ ފައިސާ "އަތޮޅު 25.00އެކައުންޓަކަށް 

އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުމަްށ  7709130118102ޤީގެ ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ ރައްޔިތުންގެ ތަރައް
ނޑައަޅައި   2016ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  10:00ވީ ބުދަ ދުވަހު  1437ޖުމާދަލްޢޫލާ  29، 2016މާރޗް  9ކަ

 . އެވެފާސްކޮށްފަވަނީ ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  6ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ 
 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހުޅުވުން 
ގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ވަނީ  ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވާރުފަންޑުގެ ނަމު 

ހުޅުވާފައެވެ. މިއެކައުންޓަށް ޖަާމކުރެވެމުންދާނީ އަތޮޅުގެތަރައްޤީއަށާއި، އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ބޭނުްނތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލަްށ 
 ވެސް ފައިސާއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެކި ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާ
 އެވެ. ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެމިއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ

 
 ކައުންސިލްގެ އިމާރަތުގައި ތޭރި ޖެހުން.

ނޑު ތޭރިޖެހުމުގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަތޮޅުކުންސިލްގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ދަގަ
 މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން އަހަރުގެ  5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ްށ އެކުލަވައި އި އޭގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮލައިަފއިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ އަށް އެކުލަވައ2021ިން 2017އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ވަނަދުަވހު  2016ނޮެވމަބަރ  28ތައަޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ަޖލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން ނޭންޝަލް ޕްޭލްނ ލައިފައިވާ ޕައި

  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާްސކޮށްފައެވެ.   ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ  22ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބޭއްވުނު 
  

 ވަރު ދޯނި އަޓުސޯސްކުރުން.ކަށަ 
ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮްށ  އުސޫލުތަކެއްކަށަވަރުދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމުން ނަގާފަރާތަކުން ޢަމްލުކުރަންެޖހޭ 

 ނިންމާފައެވެ. 
 

ރަދު : ދޯންޏަށް ަޠބީީޢ ގޮތުން ިލބޭ ގެއްުލންތަކުެގ މަރާމާތުކުރާނީ ދެފަރާތް ަހމަހަމަ ވާގޮތަށް ޚ7ަމާއްދާ 
އަގާ މެދު ކައުންސިލާ މަްޝވަރާކޮށް ލިޔުމުން ހުއްަދ  ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ ަމރާމާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމު

ލިބިގެންނެވެ. އަދި އެގެއްލުމަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ލިބުުނ 
 ލުންނެވެ. ގެއްލުމެއްކަން ނިންމާނީ ކައުންސި 



 

14            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 
ރ. )ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ(، 10000.00: ދޯނި ހިފާ ފަރާތުްނ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަަމ އަހަރު މަހަކު  14މާއްދާ 

ރ. )ސާދަ ހާސް 14000.00ރ. )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ތިންވަނަ އަހަރު މަހަކު  12000.00ދެވަނަ އަހަރު މަހަކު  
ކުލި ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަުހެގ  ރުފިޔާ( ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މި

ން ގެްއލީމާ އަންނަ ޢަދަދު ދުވަހުެގ  30ކުރިންނެވެ. މަހެއް ހަަމނުވާ ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭެނ އަަދދަކީ މަހެއްގެ ކުލި 10
 އަދަދުން ގުނަކުރީމައި އަންނަ ަޢދަދެވެ.  

 
ކު އެއްފަހަރު ކުރާ މަރާމަތަށާއި ފަރުވާއަށް  ދޯނި އެހެލައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރާނީ އެކަމަށް : ޢާއްމުކޮށް އަހަރ15ަމާއްދާ 

ދާ ޚަރަދު ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ދޯނި ހިފާ 
 ފަރާތުންނެވެ.

 
 އްދަތަކީ  ތިން އަހަރެވެ.  : މި އެއްބަސްވުމުގެ މު 21މާއްދާ

އިޞްލާޙާކާއެކު، މި ަކމަށް އިދާރީ ގޮތުްނ އެކުލަވައިިލ އެއްބަސްވުމާއި، ކަށަވަރު ޯދިނ ދުއްވުން އައުޓްސޯސް  4މި  
 ރެއްވި އެވެ. ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކު

 
   ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުން 

 ބޭުނން  ދެޭވތީއައި އެދޯނީގެ ހާލަތު މިހާރު ހުރިގޮތުންނާއި ދޯނީގެފެމުންނުގެންފުށިފަރުދޯނީގެ ބޭުނން އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގައި ހި
 2016ނުކުރެވި ފަޅުގައި އަޅާއިފައި އޮންނާތީ އެއަށް ކުރަންޖެހޭޚަރަދު އެއްދުވަހުންއަނެއް ދުވަހަްށ ބޮޑުވަމުންދާތީ 

ވަނަޖަލްސާއިން ފުށިފަރުދޯިނ  21 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަގެ ރަސްމީ 16ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 
 ވިއްކާލުމަށްފަހު ލިބޭފައިސާއިން ސްޕީޑްލޯންޗެއް ގަތުމަށްވަނީ ނިންމަފައެވެ. 

 
    އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާއިމާރާތް ނިންމުން 

ހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާ ޢިމާރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަިއ ވެއެވެ. މިގޮތުން އަ
ނޑަަކށް ނިމިފައެވެ. ކަރަްނޓްގެ  ނިމުނުއިރު ޢިމާރާތުގެ ކަރަްނޓްެގ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެންހުިރހާ މަސައްކަތެއްވަނީ ގާތްގަ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސުއިޗްތަކާއި، ފޮށިތަށް ގުޅުމާއި، ލައިޓްތައް ހަރުކުރުމާއި، ކަރަންޓް ގުޅުންނޫން ހުރިާހ 

                                                          އެވެ. މަސައްކަތެއްވަނީ ނިމިފަ

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ބަޖެޓްގެ ސަރުކާރުގެ  ވުމާއެކު މަދުންކަމަށް ވަރަށް ލިބިފައިވަނީ ފައިސާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ވަނައަހަރު 2016 ކައުންސިލަށް
 ންސިލްގެ އުކަ ިލިބފައިނުވާތީ ފައިސާ ކަމަށްއެހެންކަން ފިޔަވާއި ޚަރަދުތައް އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިންވެސް

ނޑިތައް ނޑުދަ  .ނުވެއެވެ ކުރެވިފައި މަސައްކަތެއް ގެންވާއެކަށީ ޙާޞިލްކުރުމަށް ލަ

އެވެ.  ރ2375305.14އެވެ. ޚަރަދުވެފައިވަނީ  ރ4675212.00ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ ލިބިފައިވަނީ  2016

އެވެ.  ރ54350.00އެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަީނ  ރ4620862.00ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް ލިބިފައިވަީނ 

މިއައި ޓަމަށް  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ޚަރަދުއެވެ.  ރ2793552.00މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލިިބފައިވަނީ 

ނއެވެ.  ރ79725ލިބިފައިވަނީ  ނޑުދަ ވަނައަހަރުގެ  2016ފަިއސާ ބޭނުންވާ  ކާޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކައުންސިލްގެ ލަ



 

15            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެބަ ނޑުދަ އްވާފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަ

 ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ

 .ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ  
 ރ3000000/-   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން 

 ރ500000/-        ޗަރު ފަރުނީ
 ރ150000/-       އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު

 ރ 00010/-        ފަރުނީޗަރުގެ އަގު 
 ރ1500000/-        ފުށިފަރުދޯނި 
 ރ1100000/-        ކަށަވަރު ދޯނި 

 ރ 25000/-         ވޭލަރު 
 ރ6285000/-         ޖުމުލަ:

ނުޑހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްކައުންސިލް ނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަ ނޑުދަ ގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ ގެ ލަ
ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ އަދި މާބޮުޑ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.  ބޭނުން ހިފައިގެން

ތަކެިތ ކައުްނސިލަށް ލިބެންެޖހޭ  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގ މަތީން މިކައުންސިލްގެ ިއްހތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި
 ގެންނެވެ. ބިކައުންސިލަށް ލި

 
 ސާ ހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާ މުދަލާއި، އެ އުންސިލްގައި ހުރި ކަ 
 
  

 އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

 

 ފުށިފަރު ދޯނި 

 



 

16            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ކަށަވަރު ދޯނި

 
 

 
 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

 
 ރާތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ކަުއންސިލް ހިންގުމަށެވެ. ހުރިހާއި ޢިމާއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ  1
ދޯނި ައތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮުޅކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި، މިފުށިފަރުދޯނި -2

   އި، އަދި މިނޫންވެސް ބޭނުްނތަކަށެވެ.ކުރުމަށާ ބޭނުންތަަކށް މާލެދަތުރު ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި
ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާކަށަވަރު ދޯިނ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުްނގެ ބޭނުމަށް  ،ކަށަވަރު ދޯނި -3 އެއްގޮތަށް މާލެއާއި  ކަ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށްތަކަށް ޭބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި، ގެދޮރުއެޅުމަށާއި، އެހެނިހެން މީހުންާނއި، އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ ދެމެދު 
    ންވާ މުދާ އަތޮޅަްށ ގެނައުމަށެވެ. ކަންކަމަށް ބޭނު

 ވޭލަރު -4 
 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. 15ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 

  
 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު 
 

އާއި،  2010/7ރު: ބަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަމް  ކަޒީތައް ލާމަރުދާއިރާއިދާރީ ދަީނ ގެން ގަމުންމިކައުންސިލް ހިން
 މަތީްނނެވެ.ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގެ ޤަވާޢިދާއި،ފައިވާ މިކައުންސިލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެުކލަވާލެވިމިޤާނޫނު



 ()އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 
 
 

  

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ1 
 . އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ2

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1
 . އ. އެކައުންޓެންޓް 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ2
 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -3
 . ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 4
 ޓިވް އޮފިސަރ . އ. އެޑްމިނިސްޓްރ5ޭ
 . މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ6
   ފަޅުވެރި  -8. ޑްރައިވަރ / ނެވި  .7
 ފަޅުވެރި 10         . ފަޅުވެރ9ި

 . މަސައްކަތ12ު. މަސައްކަތު      11
 . މަސައްކަތ14ު. މަސައްކަތު      13
 
 
 

 

 

 އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް.1
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ2
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ3
 . އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ4

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 އިންފްާރސްޓަރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 ކްޓަރޑެޕިއުޓީ ޑިރެ

 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް އިންފޮޭމޝަން 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 ންސިލް މެމްބަރުން ކައު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 

 

 އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުަމނިކް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 ޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަލީ އަލްފާ

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް 

 އިބްރާހީމް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 
 ތް:ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮ

 
 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 :ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެއަތޮޅުފެލި
  ްއާއި މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއަލްފާިޟލް  ނައިބްރައީސް ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުނ 
 ިބެލެހެއްޓެވުން މެްމބަރ އަލްފާިޟލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ލްގެ މަސައްކަތްފެލިދޫ ކައުންސ 



 

19            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ްތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމ 
 ީލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލ 
 ަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކ 
 
 
 ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  ވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއް  

 ޖަލްސާގެ 
 ނަމްބަރު 

 ނިންމުމުގެ 
 ނަމްބަރު 

 ނިންމުން 

، ރ އާއި 5099417/-އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޖެޓް 2016 1 1
ނޑައަޅާފައިވާ  2016އަތޮޅުކައުންސިލުން  ވަަނއަހަރު އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކާއި ކަ

ވަނައަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު  2016ރ އަކީ 8618199/-ރ އާއި އެކުޖުމުލަ: 3518782/-
ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލް ބަޖެޓް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންެގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެީމހުން ގެނައުމަށާިއ، މި މީުހްނ  2 1
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި، ގުޅިގެން 

ދާރީގޮތުން ުކރައްވާނީ މި ކައުންސިލް އިދާރާެގ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އި
ނޑައަޅައި ހުށަހެޅި ޤަރާުރ  އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުަމތު ސަނިއްޔާ ކަމުގައި ކަ

 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  1ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މިއަތޮޅު  5ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ބައިވެރިވެ  50މިނިވަން  3 1
އިން 2016ޖެނުއަރީ  5ކެޔޮދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަށްޑުއަށް ދިއުމަށް 

އަށް މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް  2016ޖެނުއަރީ  30
އަދި ކައުންސިްލ މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ އަޒުވަރު ، ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، ޓީާމއެކު ދިއުމަށް

 2016ޖެނުއަރީ  5ޢަލީ އާއި، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު 
ވަނަ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަށް ވީއްލުމަށް  މިކައުންސިލްގެ  2016ޖެނުއަރީ  30އިން 

 ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު، މަޝްވަރާ ބަްއދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާގޮަތްށ   ވަނަ 2016 4 1
 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 1ވަނަ އަހަރުގެ  2016ބައެއް އިސްލާހު ތަކާއެކު 

 ސްމިނޫންވެ އަދި މަރާމާތާއި، ކުރަންޖެހޭ ދޯނީގައި އެހެލައި އަވަހަކަށް އެންމެ ވީ ފުށިފަރުދޯނި 1 2
ނޑައަޅާ ޚަރަދުކުރުމަށް މިކަމަށް ކުރުމަށާއި، މަސައްކަތް  އެއްލައްކަ . ) ރ100000/- ބަޖެޓަކީ ކަ

ނޑައެޅުމަށް  ކަމުގައި(  ރުފިޔާ  ފާސްކޮށްފީމެވެ. ވަނަ ޖަލްސާއިން 2ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކަ

( 2016ނޮވެމްބަރ  9)  J0C/MIS/2015/31ވ.ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު:  2 2
ފޫޓްގެ ބިމާއި  70ފޫޓް 72ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، ކޯޓަށް ފެލިޫދން ލިބިފަިއވާ 

 2ވަނަ އަހަރުގެ  2016ފޫޓްގެ ބިން ބަދަލުުކރުމަށް  75ފޫޓް 100އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތިން 



 

20            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

(  2015ނޮވެމްބަރ  29)  B/FAX/2015/147-360ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު:  3 2
އަށް ހުށަހަޅައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެފަރާތުގެ  LGAމެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލަ 

ޚިޔާލާއި، ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ެކޔޮދޫން ދޫފަހީގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ 
ވަނަ ަޖލްސާއިން  2ގެ ވަަނ ައހަރު 2016އެގްރިމެންޓް ތަކުގެ މަސައްކަްތ ކުރުމަށް 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.

 ބުރާސްފަތި ވާ 2016 ފެުބރުއަރީ 11 ފެށިގެން ދުވަހުން ހޮނިހިރު ވާ 2016 ފެބުރުއަރީ 06 4 2
 ކައުންސިލަރ ދަތުރުގައި މި ކުރުމަށާއި، މާލެދަތުރު ކައުންސިލަރުންގެ ހަމައަށް ދުވަހާ

 ބައިވެރިވުމަށާއި، ކައުންސިލަރުން 5 އަނެއް ނޫން އިްބރާހިމް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އަލްފާޟިލް
 އޮފް  މިނިސްޓްރީ އެޑިއުކޭޝަން، އޮފް މިނިސްޓްރީ ހައުސިން، އޮފް މިނިސްޓްރީ މިދަތުރުގައި
 ހެލްްތ، އޮފް މިނިސްޓްރީ ޑިެފންސް، އޮފް  މިނިސްޓްރީ ފިނޭންސް، އޮފް މިނިސްޓްރީ އިކޮނޮމިކް،
ރޒް، ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ  އެމް،ީޓ،ސީ،ސީ، ބޯޑް، ވަރސިޓީޔުނި އެލް،ޖީ،އޭ، އެފެއަ
ވަނަ  2016ބައްދަލުކުރުމަށް  އިސްވެރިންނާ ލެކިއުޓް،ގެ ހާޑްވެއަރ، ސޮނީ އެސް،ޓީ،އޯ،
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  2އަހަރުގެ 

 ދޭންެޖހޭ އެފަރާތަކަށް މަޝްވަާރކުރައްވާ ކައުންސިލަރުން ގައ2016ި ޖެނުއަރީ 31 1 3
 އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި، ލިބިދޭންެޖޭހނެކަމަށް އެފަރާތަކަށް ހޯދާދީ ސާއެއްއެފައި ފައިސާއެއްވާނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް  ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤަވާޢިދުގައި ސިވިލްސަރވިސް މިފައިސާއަކީ އަދި
 އެފަރާތަށް މިފައިސާ ފައިސާއަކަށްވާތީ ނުދެވިވާ އެފަރާތަށް އެފައިސާ މިކައުންސިލުން ނަމަވެސް

 ބުނެ، ޤަވާޢިދުގައި ދޭްނޖެހޭކަމަށް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް މިޫނންވެސް މަށާއި،ދިނު
ވަނަ އަހަރުގެ  2016ކަަނޑައަޅައި  ހޯދާދިނުމަށް އެފަރާތަކަށް އެފައިސާއެއް ފައިސާ ނުދެވިވާނަމަ

 .  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ 3

ސްކުރަން ބޭނުންާވ ޓްރަސްޓްފަންޑް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރަސްޓްފަންޑް ހުޅުވުމަށް ކައުންސިލުން ފާ 2 3
  .  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ 3ވަނަ އަހަރުގެ   2016 ބައެއް އިސްލާޙާއެކު

ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންެގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެީމހުން ގެނައުމަށާިއ، މި މީުހްނ  1 4
އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި، ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް 

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 
ރާރުގައިވާ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ސަނިއްޔާެގ ޤަ

އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަްތ ކުރައްވާނީ މި ކައުންސިލްގެ ބަދަލުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަާރތުން 
ނޑައަޅައި   ހުށަހެޅުނު ޤަރާރު ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ކަމުގައި ކަ

 ވަނަ  ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 4ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  2016މިކައުންސިލްގެ 

 އައިސް  ތެރެއިން ތަކުގެ މުދާ ބާ ހުރި ލިސްޓްކުރެވިފައި މަށްނީލަންކިއު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 1 5



 

21            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިކައުންސިލްގެ  ކިއުމަށް ނީލަން ތަކެތި ދެންހުރި ފިޔަވައި  އަލަމާރި
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

  5ންަނ އޮ  ހުޅުވާފައި  މޯލްޑިވްސްގައި އޮްފ   ބޭންކް  ގައި،ނަމު  ތޮޅުކައުންސިލްގެއަ 2 5
 001-402200-7709  އޮންނަ   ނީްމ ފާމަސީގެ ނަމުގައި ތެރެއިން  އެކައުންޓްގެ 

ނަންބަރ:  އެކައުންޓާއި،  ފެލިދުއަތޮޅު  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި 
ނަންބަރު: އެކައުންޓާއި، ފެލިދުއަތޮޅު  އަތޮޅު  ރައްޔިތުންގެ   002-130118-7709އޮންނަ 

ނަންބަރު އެކައުން އުވާލުމަށް  103-130118-7709އްޤީގެ  ފަންޑުގެ ނަމުގައި އޮންނަ ތަރަ
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިކައުންސިލްގެ 

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބްރާންޗްގައި  1 6
 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާއެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާ

  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

އެކައުންޓްެގ  5ރާންޗްގައި މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ސް މުލީ ބް އޮފް މޯލްޑިވް ންކްބޭ 2 6
އެކައުންޓާއި،  7709402200001ތެރެއިން ނީމް ފާމަސީގެ ނަމުަގއި އޮންނަ  ނަންބަރ: 

ންބަރު: ނަޤީގެ ފަންޑުގެ ަނމުގައި އޮންނަ އްފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަ
ޤީގެ ފަންޑުެގ އްއެކައުންޓާއި، ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުރަްއޔިތުންގެ ތަރަ 7709130118002

އެކައުން އުވާލުމައި ބެހޭގޮތުން ފާސްކުރަން   7709130118103ނަންބަރ  ނަމުގައި އޮންނަ
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 6ވަނަ އަހަރުގެ  2016ހޭ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ ޖެ

މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ަފރާތެއް އިޢުލާން ކޮށްެގން ޯހދައި އެފަރާތަކަށް މަސައްކަްތ  3 6
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި މިހާރު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ތަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

 2016ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ރ ) ފަސްދޮޅަސް އަންހާސްރުފިޔާ (68000/-ޖުމުލަ ބަޖެޓަކީ 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   6އަހަރުގެ  ވަނަ

އައިޕެޑް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ވިއްކާލުމަްށ  4ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން ގަނެފައިވާ  1 7
އިތުރު ކޮށް  5އެއްފަހަރާ އަގުދީ ހަލާސްކުރާނަމަ ގަތް އަގަށް % -1ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް 

ތެރޭގައި އަގުދައްކާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް މުއްދަތު ދިގުކުރުމާއެުކ  ދެއަހަރުދުވަހުގެ -2ވިއްކާލުން. 
 10ގަތް އަގަށް %  -3މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ނެގުން.  1ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި 

ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016އިތުރުކޮށް ވިއްކާލުން: މިކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.

ގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާއްމުފަާރތްތަކުން ބަހައްޓަްނ ޭބނުްނވާ އަތޮޅުކައުންސިލް 2 7
ރ، 150/-ދުވަހަކަށް 30ރ، 100/-ދުވަހަކަށް  20ރ، 50/-ދުވަހަހަށް  10އިސްތިހާރުތައް 

ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުެގ  ރަސްމީ  2016ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުަމށް މިކަުއންސިލްގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.  



 

22            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ސިލް އިދާރާއަށް ޑީސަލް ވިއްކާނޭ ބަޔަކު އިޢުލާންކޮށްގެން  ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ ކައުން 3 7
 ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016

 

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިާވ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަެޖޓަކީ  1 9
ރ ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  75720/-ވާ މީގެކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައި

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9ވަނަ އަހަރުގެ  2016

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ޤުްރއާން މުބާރާތުގައި ރަށަުކން  2 9
ށާއި އެއީ، ބަލައިެގން ކިޔެވުމުެގ އަށް ިއތުރުކުރުމަ 20ން 15ބައިވެރިކުރެވޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު 

ކުދިން ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް  9ކުދިން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެގޮފިން  11ގޮފިން 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ފައިވާ ރަށަކަށް ދިނުަމށް ކުރިްނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުާއން މުބާރާްތ، ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހި  3 9
ރ.  2000.00%އަށް ވާ 25ރ. ގެ ބަދަލުގައި އެ ޢަދަދުގެ 8000.00ހަމަޖެހިފައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ރ. ފުލިދުއަށް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ 10000.00އިތުރުކޮށް ޖުމުލަ 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9

ޑިވްސް އިން ފުށިފަރުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންެޖޭހ އައިލެންޑް ލައިފް މޯލް 1 10
ފައިސާގެތެރެއިން މިހާތަަނށް ުނލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގަިއ، ައތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީެގ 
ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ 

ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2016ގެންދިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފެލިދޫގައި ފާހަގަކުރާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2016 2 10
ނޑައެޅުމ3000.00ަބައިވެރި ވުމަށާއި މިކަމަށް ޚަރަުދކުރުމަށް  ށާއި، އަތޮޅުގެ ރ. ގެ ބަެޖޓެއް ކަ

އެހެން ރަށަކުން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެ ރަށަކަށް ރަމްޒީ އެހީ 
ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2016ރ. ދިނުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 500.00އެއްގެގޮތުގައި 

 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

)އެކެއް( އެއަރ  1ބީ ޓީ ޔޫ ގެ  18000އިން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަތކެތީގެތެރެ 3 10
)އެކެއް( ފެކްސް މެޝިނާއި، އިދާރާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ތޭރި ޖެހުމަށް ބައި  1ކޮންޑިޝަން އާއި، 

)އެކެއް( ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް 1)ބާވީސް( ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި  22އިންޗީގެ 
 ލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  ވަނަ ޖަ 10ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ ބޭރުމީހުންަނށް ދޭންފެންަނށް މުސާރައަކީ މަހަކު  4 10
ރ 6000/-ރ ޖުމުލަ: 1500/-ރ، ކޮއްތައް މަހަކު 1000/-ރ، ހުރުމަށް  މަހަކު 3500/-

 ވެއެވެ. ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި



 

23            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންެގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެީމހުން ގެނައުމަށާިއ، މި މީުހްނ  1 11
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި، ގުޅިގެން 

ލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަ
ރާރުގައިވާ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ސަނިއްޔާެގ ޤަ

ބަދަލުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަާރތުން އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަްތ ކުރައްވާނީ މި ކައުންސިލްގެ 
ނޑައަޅައި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ކަމުގައި   ހުށަހެޅުނު ޤަރާރު ކަ

 ވަނަ  ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 4ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  2016މިކައުންސިލްގެ 

 އައިސް  ތެރެއިން ތަކުގެ މުދާ ބާ ހުރި ލިސްޓްކުރެވިފައި ނީލަންކިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 1 12
 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016އުންސިލްގެ މިކަ ކިއުމަށް ނީލަން ތަކެތި ދެންހުރި ފިޔަވައި  އަލަމާރި

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

  5އޮންަނ   ހުޅުވާފައި  މޯލްޑިވްސްގައި އޮްފ   ބޭންކް  ގައި،ނަމު  ތޮޅުކައުންސިލްގެއަ 1 13
 001-402200-7709  އޮންނަ   ނީްމ ފާމަސީގެ ނަމުގައި ތެރެއިން  އެކައުންޓްގެ 

އަތޮޅު  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ނަންބަރ:  އެކައުންޓާއި،  ފެލިދު
ނަންބަރު: އެކައުންޓާއި، ފެލިދުއަތޮޅު  އަތޮޅު  ރައްޔިތުންގެ   002-130118-7709އޮންނަ 

ނަންބަރު އެކައުން އުވާލުމަށް  103-130118-7709ތަރައްޤީގެ  ފަންޑުގެ ނަމުގައި އޮންނަ 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 5 ވަނަ އަހަރުގެ 2016މިކައުންސިލްގެ 

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބްރާންޗްގައި  1 14
 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

އެކައުންޓްެގ  5ރާންޗްގައި މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އޮންނަ ސް މުލީ ބް އޮފް މޯލްޑިވް ކްންބޭ 1 15
އެކައުންޓާއި،  7709402200001ތެރެއިން ނީމް ފާމަސީގެ ނަމުަގއި އޮންނަ  ނަންބަރ: 

ންބަރު: ނަޤީގެ ފަންޑުގެ ަނމުގައި އޮންނަ އްފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަ
ޤީގެ ފަންޑުެގ އްކައުންޓާއި، ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުރަްއޔިތުންގެ ތަރައެ 7709130118002

އެކައުން އުވާލުމައި ބެހޭގޮތުން ފާސްކުރަން   7709130118103ނަންބަރ  ނަމުގައި އޮންނަ
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  6ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޖެހޭ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ 

ރާތެއް އިޢުލާން ކޮށްެގން ޯހދައި އެފަރާތަކަށް މަސައްކަްތ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަ  1 16
ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި މިހާރު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ތަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

 2016ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ރ ) ފަސްދޮޅަސް އަންހާސްރުފިޔާ (68000/-ޖުމުލަ ބަޖެޓަކީ 
 ން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  ވަނަ ޖަލްސާއި 6ވަނަ އަހަރުގެ 

އައިޕެޑް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ވިއްކާލުމަްށ  4ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން ގަނެފައިވާ  1 17
 ކޮށް އިތުރު 5% އަގަށް ގަތް ހަލާސްކުރާނަމަ އަގުދީ އެއްފަހަރާ -1ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް 

 ދިގުކުރުމާއެކު  މުއްދަތު ލާސްކުރާގޮތަށްހަ އަގުދައްކާ ތެރޭގައި ދެއަހަރުދުވަހުގެ -2 .ވިއްކާލުން



 

24            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 10% އަގަށް ގަތް  -3 .ނެގުން ފައިސާ މަސްދުވަހުގެ 1 ގޮތުގައި ޑައުންޕޭމަންޓްގެ
ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016މިކައުންސިލްގެ  :ވިއްކާލުން އިތުރުކޮށް

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.

އި އާއްމުފަާރތްތަކުން ބަހައްޓަްނ ޭބނުްނވާ ގަގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑުއަތޮޅުކައުންސިލް 1 18
ރ، 150/-ދުވަހަކަށް 30ރ، 100/-ދުވަހަކަށް  20ރ، 50/-ދުވަހަހަށް  10އިސްތިހާރުތައް 

ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުެގ  ރަސްމީ  2016މިކަުއންސިލްގެ ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުަމށް 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ   ބަޔަކު އިޢުލާންކޮށްގެން ވިއްކާނޭ ޑީސަލް  އިދާރާއަށް ކައުންސިލް 1 19
 ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިާވ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަެޖޓަކީ  1 20
ހަމަޖެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ރ ކަމުގައި 75720/-މީގެކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9ވަނަ އަހަރުގެ  2016

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ ޤުްރއާން މުބާރާތުގައި ރަށަުކން  1 21
ން ކިޔެވުމުެގ އަށް ިއތުރުކުރުމަށާއި އެއީ، ބަލައިގެ  20ން 15ބައިވެރިކުރެވޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު 

ކުދިން ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް  9ކުދިން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެގޮފިން  11ގޮފިން 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ަމށް ކުރިްނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުާއން މުބާރާްތ، ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެިހފައިވާ ރަށަކަށް ދިނު 1 22
ރ.  2000.00%އަށް ވާ 25ރ. ގެ ބަދަލުގައި އެ ޢަދަދުގެ 8000.00ހަމަޖެހިފައިވާ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2016ރ. ފުލިދުއަށް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ 10000.00އިތުރުކޮށް ޖުމުލަ 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9

ން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންެޖޭހ އައިލެންޑް ލައިފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުށިފަރު 1 23
ފައިސާގެތެރެއިން މިހާތަަނށް ުނލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގަިއ، ައތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީެގ 
ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ 

ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޅުކައުންސިލްގެ އަތޮހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފެލިދޫގައި ފާހަގަކުރާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2016 1 24
ނޑައެޅުމަށާއި، އަތޮޅުގެ 3000.00ބައިވެރި ވުމަށާއި މިކަމަށް ޚަރަުދކުރުމަށް  ރ. ގެ ބަެޖޓެއް ކަ

ން ރަށަކުން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެ ރަށަކަށް ރަމްޒީ އެހީ އެހެ
ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރ. ދިނުމަށް  500.00އެއްގެގޮތުގައި 

 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  
 



 

25            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

)އެކެއް( އެއަރ  1ގެ  ބީ ޓީ ޔޫ  18000އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަތކެތީގެތެރެއިން  1 25
)އެކެއް( ފެކްސް މެޝިނާއި، އިދާރާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ތޭރި ޖެހުމަށް ބައި  1ކޮންޑިޝަން އާއި، 

)އެކެއް( ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް 1)ބާވީސް( ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި  22އިންޗީގެ 
 މެވެ.  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީ 10ވަނަ އަހަރުގެ  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

-ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ ބޭރުމީުހންނަށް ދޭންފެންނަ މުސާރައަކީ މަހަކު  1 26
ރ 6000/-ރ ޖުމުލަ: 1500/-ރ، ކޮއްތައް މަހަކު 1000/-ރ، ހުރުމަށް  މަހަކު 3500/

  ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

 މުސާރައާއި  ވަގުތީ ކައްޕިއަށް ހޯދާ  އެއްމަސް ދުވަހަށް ޢިޢުލާން ކޮްށގެން ވަރުދޯންޏަށްކަށަ 1 27
 ކައުންސިލަރުންގެ ދިނުމަށް(  -/ދިހަހާސްރުފިޔާ)  ރ10000/- މަހަކަށް އެލަވަންސައް
 .ފައެވެ ފާސްކުރައްވާ ޖަލްސާއިން ކުއްލި ވަނަ 2 މި ކައުންސިލްގެ ވަނީ އިއްތިފާގުން

އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ލަފާކުރާބަޖެޓްެގ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮްފ  ވަނަ 2017 1 28
މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށާއި،  4.9ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ 

އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް 
މިލިައްށ  5.5ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލަށް ަބޖެޓްގެ ގޮތުގައި  2016އި، މިސިޓީގައި ފޮނުވުމަށާ

މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުކޮށް ިމފަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް  0.6ލިބިފައިވާއިރު އެ ޢަދަދަށްވުރެ 
ންގ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސީލިްނގ އެއްދެއްވާ އަންގަވާފައިވާތީ މިއަހަރު ދެއްވާފައިވާ ސީލި

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޢަދަދަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހަަމޖައްސަވައިފިނަމަ ކައުންސިލުން  4.9
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވި ކައުންސިލް ހުއްޓިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމާއެުކ 

ޖެޓްެގ ވަނަ ައހަރު މިކައުންސިލްގެ ބަ 2016ވަނަ ައހަރުގެ ބަޖެޓް  2017މިކައުންސިލްގެ 
ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢަދަދާ އެްއވަރުގެ ޢަދަދަކަށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ 
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރ ގައާއި، ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އިދާރާގައި ދެންނެވުަމށް 

ންގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރު 14ވަނަ އަހަރުގެ  2016މިކައުންސިލްގެ 
 އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާ ފައެވެ. 

ވަނަ ޖަލްސާއަށް ރިޔާސަތުން ުހަށހަޅާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިްލ  14މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  1 29
މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ތާީޢދު ކުރަށްވާފައިވާ ގޮތަށް ަކށަަވރު ދޯނީގެ ކެޕްޓަނެއްގެ މުސާރަ 

ރ ) 8000/-ޔާ ( އ. ކެޕްޓަނެއްގެ މުސާރަ މަހަކަށް ރ ) ނުވަހާސް ރުފ9000ި/-މަހަކަށް 
ރ ) ހަހާސް ރުފިޔާ ( މީގެ 6000/-އަށްހާސް ރުފިޔާ (  ފަޅުވެރިއެއްގެ މުސާރަ މަހަކަށް 

އިތުރުން ދަތުރުގައި އުޅޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮށްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 
ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ  ރ  ) ސަތޭކަ ވިހ120ި/-ވެސް ދުވާލަކަށް 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްޮކށްފައި ވެއެވެ. 

( ސިޓީން  2016އޯގަސްޓް  15)  357/235/2016/05ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  1 30
ރާ ކަށަވަރުދޯނި ހޯދުމަށް އެދިަލއްވާފައިވާތީ މިކަމުގައި މެމްަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަ



 

26            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ވަނައަހަރު  2015ކުރުމަށްފަހު، ކުރިންވެސް މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ފަދައިން 
ގެ ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތަށް ކެޔޮދޫ ކައުންސިލަށް ކަށަވަރު ދޯނި، ދޫކުރި  50ބޭއްވުނު މިނިވަން 

ވަަނ  2016އޯގަސްޓް  30އުސޫލުން  ފުލިދޫ ކައުންސިލަްށވެސް  ކަށަވަރު ދޯނި ދޫކުރުމަްށ 
ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި މެމްބަރުންގެ  15ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 

 އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

 މައްސަލަ:  1 31
 ފުށިފަރު ދޯނި އެހެލުން:    .1

ޅު ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ "ފުށިފަރު ދޯނި" އެހިލުމަްށ ޮބޑު ޢީދުގެ ކުރިން މާލެ އަތޮ
ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފަިއ  14ހިންމަފުއްޓަށް ެއހިލަން ޮފނުވާގޮަތށް މިކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ 

ވަނަ ދުވަހު އެހިލަން ފޮނުވުމަށް ިހންމަފުީށ  2016ސެޕްޓެމްބަރ  18ވަނިކޮށް ޢީދުގެފަހުން 
ރު އެހިލާފައިހުިރ ބޯޓްޔާޑުން ކުރިން ބުނެފައި ފަުހން ކުއްލިއަކަށް ފަސްވަޅު ނުލިބޭކަމަށާއި، މިހާ

 3ވަރަކަށް ދުވަސްފަހުންކަމަށާިއ، ޔަޤީންކޮށް ުބނަންއެގޭީނ  5ދޯނި ބޭލޭވަރުާވނީ އަދިވެސް 
ދުވަސްވަރު ފަހުންކަމަށް ހިންަމފުށީ ޯބޓްޔާޑުން ބުާނތީ އިތުރު ފަރާތެއް ބެލިއިރު މާެލ އަތޮުޅ 

ލޫމާތު ލިބުމުން އެފަރާތާގުޅާ ގުޅީގައިހުންނަ ބޯޓްޔާޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ މަޢު 
އެފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދިއިރު އަގުހެޔޮވެފައި ވަގުތުން ދޯނި އެހިލުމުގެ އިންތިޒާމު 

 ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުން ބުނާތީ މިކަމުގައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުން. 
 

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު  ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާިޟލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ
ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" އެހިލުމަށް ބޮޑު ޢީދުގެ ކުރިން މާލެ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓަްށ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައި ވަނިކޮށް  14އެހިލަން ފޮނުވާގޮތަށް މިކައުްނސިލްގެ މިއަހަރުގެ 
ށް ހިންަމފުށީ ޯބޓްޔާޑުްނ ވަނަ ދުވަހު އެިހލަން ޮފނުވުމަ 2016ސެޕްޓެމްބަރ  18ޢީދުގެފަހުން 

ކުރިން ބުނެފައި ފަހުން ކުއްިލއަކަށް ފަސްވަޅު ނުލިބޭކަމަށާއި، މިހާރު އެހިލާފައިހުރި ދޯނި 
ވަރަކަށް ދުވަސްފަހުންކަމަށް ބުާނތީ، އަދި މާލެއަތޮޅު ގުޅީގައިހުންނަ  5ބޭލޭވަރުވާނީ އަދިވެސް 

ރެ އަގުހެޔޮވެފައި ފަސޭހަތަކެއް ހުރުމާއި، ބޯޓްޔާޑަށް ދޯނި އެިހލުމުގައި ިހންމަފުށީ ޯބޓްޔާޑަށްވު
ޚަރަދުގެގޮތުންވެސް ހިންމަފުއްޓަށްވުރެ ގުޅީގައި ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ފެންނާީތ، އަދި ދޯނި 
ނޭހިލާ ގިނަދުވަސްވީ ވަރަކަށް ދޯންޏަށް ގެއްލުންލިބެުމން ދާެނތީ އަވަހަށް އެހިލޭ ދިމާޔަކަށް 

ޔާޑަށް " ފުށިފަރު ދޯނި" މިފަހަރު އެހިލަން ފޮނުވާގޮަތށް އެހިލުމުގެގޮތުން މާލެއަތޮޅު ގުީޅ ބޯޓް
ސެޕްޓެމްބަރ  19ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތާ ވާހަކަދައްކާ މާދަމާ 

 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދޯނި ފޮުނވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. 2016
 

ރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ މެމްބަ 
އިބްރާހިމް އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ދޯނި އެހިލުން މާބޮޑަށް 



 

27            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ލަސްވެއްޖެކަމަށެވެ. އަދި ހިންމަފުށިން ކުރިން ދައްކަުމްނދިޔަ ވާހަ ދިމާނުވާކަމަށާއި، 
ްށވުރެ އަވަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ދުވަހެއްގެކޮޅުން ފަސްވަޅު ލިބިގެން ދޯނި އެހިލަން ބޭއްވުމަ 

އެހިލެވޭ ދިމާއަކުން ފުރުސަތު ޯހދައިގެން ދޯނި އެހިުލން ބުއްދިެވރި ކަމަށެވެ. އަދި ހިންމަުފީށ 
ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުގައި އަގުހެޔޮވެފައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަސްވަޅު ލިބެންއޮތުމުްނ 

 ހު ދޯނި ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. ވާ ހޯމަ ދުވ2016ަސެޕްޓެމްބަރ  19މާދަމާ 
 

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 
ނޑުވެސް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި، މިހާރުވެސް  ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަޅުގަ

. ކުރިން ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވީނަމަވެްސ ދޯނި އެހިލުން ާމބޮޑަށް ަލސްވެއްޖެކަމަށެވެ
އެނިންމުމަށްވުރެ ރަގަޅުގޮތެްއ ފެނުމުން އެޮގތަކަށް ަބދަލުކުރުމަކީ ގޯސްކަމެއްކަމަށް 
ނުދެކޭކަމަށާއި، އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ޚަރަދުކުޑަ ރަގަޅުގޮތަށްކަމަށެވެ. އަދި 

މިހާރު ދައްކާވާހަކަ ދިމާނުވާކަމަށާއި، ، ހިންމަފުށިން ކުރިްނ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހައާއި
ދުވަހެއްގެކޮޅުން ފަސްވަޅު ލިބިގެން ދޯނި އެހިލަން ބޭއްވުަމްށވުރެ އަވަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް 
އެހިލެވޭ ދިމާއަކުން ފުރުސަތު ޯހދައިގެން ދޯނި އެހިުލން ބުއްދިެވރި ކަމަށެވެ. އަދި ހިންމަުފީށ 

ހެޔޮވެފައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަސްވަޅު ލިބެންއޮތުމުްނ ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުގައި އަގު
 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދޯނި ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.2016ސެޕްޓެމްބަރ  19މާދަމާ 

 ނިންމުންތައް 
މިކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯިނ އެހިލުމުގައި ހިންމަ ފުށީ ބޯޓްޔާޑަށް ދޯނި އެހިލުމަށް މި 

ވަނަ ޖައްސާގައި ނިންމާފައި ަވނިކޮށް އެނިންުމން ނިންމިއިުރ  14ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ 
ކަންކުރުމަށް ދެފަރާތުން ވާހަަކދައްކާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ފަްސވަޅު ނުލިބިގެން ޯދނިއެހިލުްނ 
ލަސްވަމުން ދިއުމާއި، އަދި ހިްނމަފުށީ ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓްާޔޑްގައި އަގުހެޔޮވެފައި ވަގުތުން 

ހިލުމުގެ އިްނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިކަުއންސިލްގެ " ފުށިފަރު ޯދނި " މިފަަހުރ ފަސްވަޅުލިބި އެ
އެހިލާ ތަނަކީ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑައް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ކޯޑިނޭޓިން ބައްދަލުވުމުގައި 

 ބައިވެރި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

މަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ހުށަހަޅުްއވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުހައް  1 32
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ތާޢީުދ ކުރަށްވަފައި ވާގޮތަށް މިކައުްނސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނި އެހެާލ 

ރ. ) ދެލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ދެރުފިޔާ 249002.50ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ކުރުމަށް 
ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފަންސާސް ލާރި ( މިކަމަށް ހިނގާނޭ

މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވުަމށް ިރޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ިމ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 
މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މި ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވީ 

ފާޟިްލ ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިްމ، ކަުއންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލް
 މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ައޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.



 

28            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކައުން ސިލަރ އަލްފާޟިލް  1 33
ހީމް ތާއީުދ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އިދާރީގޮުތން ތައްޔާރުކޮށް ހުަށހަޅާފައިާވ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ިއބްރާ

 ކަރުދާހުގައިވާ އުސޫލު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކުރަށް ވާފައެވެ. 

ރަޝީދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން هللا ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު 1 34
މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވާޖިބުތަކުން ދުރުވެ އެކަހެރިވެފައި ވާކަމަށާއި، އަދި އެ ބޭފުޅާގެ މަޤާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުނުވާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމަށްބުނެ ރަކީދޫ ކައުންސިލުން  
 ރަޟީދާމެދުهللا ލޯކަލް ގަވަރ މަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ޢަބުދު

ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންފެންނަނަމަ އެ 
( ގައި  2016ނޮވެމްބަރ  06ފިޔަވަޅެއްއަޅާ އެކަން އެންގުމަށް އަންގަވާފައިވާ މައްސަލާގައި ) 

ވަނަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި  20ވަނަ އަހަރުގެ  2016ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 
ވަނަ " މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ވ.ރަކީދޫ  119މަޝްވަރާކޮށް " ލާމަރުކަޒީޤާނޫނުގެ 
ރަޝީދާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ތިޔަ هللا ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް  ވަނީ ނިންމާފައި).(

ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ  1 35
 ގޮތުގެމަތީން ގަތުމަށް މެްމބަރުންެގ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސްކޮށްފައެވެ. 

މިހާރު ފުށިފަރު ދޯނީގަިއތިބި ުމވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ނުގެްއޭލގޮތަށް ފުިށފަރު ދޯނިން ިމހާރު  2 36
އް ކުރުމަށްޓަކައި ފުށިފަރުދޯނި ވިއްކާލުމަށް މިކުރާ މަސައްކަތައްވުރެ ރަގަޅު މަސައްކަތެ
   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

އަށް އެކުލަވައިލައިަފއިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އޭގެ 2021ން 2017އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ  1 37
ގެ އިއްތިފާގުން ވަީނ ނޭންޝަލް ޕްލޭން  މެމްބަރުންފައިވާ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލަިއފައި

   ފާސްކޮށްފައެވެ.  

ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  2 38
 މާއްދާ، ތިރީގައި އެވާގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުން.   4މި ، 7،14،15،21

 
ނީ ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށް : ދޯންޏަށް ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަރާމާތުކުރ7ާމާއްދާ 

ޚަރަދު ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ. މިފަދަ މަރާމާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމުއަގާ މެދު ކައުންސިލާ 
މަޝްވަރާކޮށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި އެގެއްލުމަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިުބުނ 

އްލުމެއްކަން ިނންމާީނ ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ިލބުނު ގެ
 ކައުންސިލުންނެވެ. 

 
ރ. 10000.00: ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އަހަރު މަހަކު  14މާއްދާ 

ރ. )ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ( ތިންަވަނ 12000.00)ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ(، ދެވަނަ ައހަރު މަހަކު  



 

29            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

އުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ކުިލ ރ. )ސާދަ ހާސް ރުފިޔާ( ކ14000.00ައަހަރު މަހަކު  
ކުރިންނެވެ. މަހެއް ހަމަނުާވ 10ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 

ން ެގއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު ދުަވހުެގ 30ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ައދަދަކީ މަހެއްގެ ކުލި 
 އަދަދުން ގުނަކުރީމައި އަންނަ ަޢދަދެވެ.  

 
: ޢާއްމުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރާ މަރާމަތަށާއި ފަރުވާއަށް  ދޯނި އެހެލައި 15މާއްދާ 

ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރާނީ އެކަަމށް ދާ ޚަރަދު ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން 
 ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެލަންޖެހިއްެޖނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.

 
 : މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ  ތިން އަހަރެވެ.  21މާއްދާ
 
އިޞްލާޙާކާއެކު، މި ކަމަށް އިދާރީ ގޮތުން އެކުލަވައިިލ އެއްބަސްވުމާއި، ކަށަވަރު ދޯިނ  4މި  

 ދުއްވުން އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 
 
 

ވަނަ  7ތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް އިދާރީގޮ 1 39
ަވނަ ާމއްދާ އިސްލާޙު ކުރުމާއި، ދެމާއްދާ އިތުރުކޮށް އެ ދެމާއްދާއަީކ  14،17،18މާއްދާއާއި 
ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ އޭގެ ތިރިއަށްހުރި މާއްދާތައް  19،20،21އުސޫލުގެ 

އަުލން އިޢުލާނުކުރުން. މިގޮތަށް އިޢުލާުނ  ދަތުތީބުކޮށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް
ކުރާއިރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެަކން އެންގުމަށާއި، ދޯނި ކުއްޔަށް 
ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނޭ އުޞޫލާއި، މިނޫންވެސް މަޢުލޫާމތު އިޢުލާނުގައި ހިމެނުަމްށ 

  އެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްުކރެއްވި

ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާިޟލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ިއބްރާިހމް ހުށަހަޅުއްވާ ނަިއބްރައީސް  2 40
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އްކުމާގުޅޭގޮތުން ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުމަށް މެމްބަރުންނަށް އެއްބަސްވެވޭތީ ުފށިފަރު ދޯނި ވި
މެމްބަރުންގެ ކޮމިީޓއެއް ޢައްޔަން ކުރަންބޭނުންާވ  5ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް

ކަމަށާއި، މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، 
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީުދ  ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ އަޒުވަރު ޢަލީ، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ޢަބުދުލްޣަީނ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، ކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު 
ނޑައަޅާ ކުރިއަށްއޮތް هللا ދޯނީ ކެޕްޓަން އަލްފާޟިްލ ޢަުބދު ދުވަހުގެ ތެޭރ  10ޢަލީ ކަމުގައި ކަ

ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ކުށަހެޅުއްވުމަށާއި،  ކޮމިޓީން މިކަމަށްބޭނުންވާ މަުޢލޫމާތު އެއްކުރައްވާ
ފުށިފަރުން މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަށްވުރެ ރަގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި، އަދި ދޯނީގެ 



 

30            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

މުވައްޒަފުންނަށް ރަގަޅުގޮތެއް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުމަށާއި، އަދި ކޮމިޓީގެ 
ްއގައި އިތުރަށް ނިންަމންޖެހޭ ކަްނކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ ރިޕޯޓަށްފަހު ދެްނބޭވޭ ޖަލްސާއެ

 ނިންމާނީކަމަށް މެމްބަުރންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
 

 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ  ކަތްތައްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައް
އެއް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 
ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާމް ފޯަނށް އެދި ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމަ

ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން ކައުންސިލު އިދާރާގެ 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު ވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި

 4 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 5 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 6 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 7 އަޒްލީފު މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 8  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 9  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 10 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 12 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 13 އަބުދުލް އަޒީޒު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 14 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ންސްފައިނޭ 

 15 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް

 17 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 16 ސިޔާމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތު



 

31            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 17 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 18 ޙަސަން ޔާސިރު  ފަޅުވެރި

 19 އަޙްމަދު ޤާސިމް  ފަޅުވެރި

 20 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 21 ޚަލީލް  އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 22 ނާދިރާ ޝީޓްމާގެ 

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ޒީއުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ ނީ އިދާރީ ާދއިރަތަށް ލާމަރުކަދަ ގެން ގަމުންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިން

ނޑައަޅާފަގަ 2010/7ނަމްބަރު:  އި، މުވައްޒަފުންާނބެޭހ އިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަކާއި ކަ

 ފޯރުކޮށް ގާތުންއޭގެ އެންމެ ބޭނުްނތެިރ ގޮތުގައި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތް ޤަވާޢިދާ 

  އެވެ. ދިނުމަށް ޓަކަ

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ނޑު ބައްޓަން ވެފައިވައްޒަފުންގެ މު  ތަކާޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެވަނީ ސުލޫކީ މިންގަ
  އެއްގޮތަށެވެ.

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

ވަނީ  ށް ތަގޮބައިވެރިނުވާ ނާއި، މުވައްޒަފުންއެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުން މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަްށ ގިނަ މްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދަރާގެ މި ކައުންސިލްގެ މެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަމަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 



 

32            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

އަދި ކުއްލި ތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަމުން ގެންދަނީ 
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

 ށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަދަކަމެއް ކުރުމަ  އޯޑިޓް 

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެނިފައި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް   އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ަފއިހިމެނި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް   މާލީ އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެނިަފއި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް  އިދާރީ އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 ހިސާބްތައް  ރުގެވަނައަހަ 2013މިކައުންސިލްގެ އަށް  2014އޮކްޓޯބަރ  17ން  2014އޮކްޓޯބަރ  9
 އޭގެފަހުން އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. އޯޑިޓް އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ކި އިދާރާތަކާ ރަށުގެ އެކިއެނާއި ބައްދަލުކޮށް އަޑުއެހުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުން ގެރައްޔިތުން
ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަަތއް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި މަސައްކަތްތައް 

 ދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ. ބުކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލުތަކަށް ޖަވާ

 ތައް ތައް ކުރެވިފައިވާކަން  ރުދަނާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަ 
 
 

 ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

 ލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މާ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި، ށް ދެއްވުމަށް ސިލަމަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުން މި ކަ

އިދާރީ ކަށްވުމުންނާއި، މިންވަރަވަރަށްކުޑަ ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ އިދާރީކަންކަމަށް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 



 

33            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ކައުންސިުލތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ  ޤާނޫުނންދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް އެއްޗެސް 

ން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ސަރުކާރަކު  ކުރީގެ ގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ނުވުން. އަދިހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުން
ޕަބްލިކު ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަަށށް ފައިސާ ގެންނަވާ  މާކޮށްފައިވަނިކޮށްއޮތޯިރޓީގައި ޖަ ބެލުމުގެދަށުން  މަިނޓަރީ

ޔިތުންނަށް ނުލިބުމުްނ ރައްފައިސާ މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭގި ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުުރމުން 
ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭުނންވީ ޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭުނންީވ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ައމާ

 ވަނީ ުނހިންގިއެވެ. މިއަހަރުތެރޭ  މިންވަރަށް

                            

 

  ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަްބދުލްޣަނީ      އަޙްމަދު މަނިކު މުހައްމަދު       

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ                                       ރައީސް   ނައިބް ކައުންސިލުގެ   

 މުވައްޒަފު  އިސް ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުްނނަ އިދާރީ             ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 )ބަދަލުގައި(           

                          

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

ވަނަ  2015
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ލިބުނު ގެ  2016
 ބަޖެޓް 

ގެ  2016
 މަހުގެ 6ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ

ވަނަ  2016
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  ރަދު ޚަ
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4603500.33 2313874.16 5046617.00 4575166.54
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 32525.00 9487.00 52800.00 82181.00
 

 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް 4636025.33 2323361.16 5099417.00 4657347.54
 

 

  
   



 

34            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3578440.72 1857202.89 3700536.00 3690151.82

176089.84 189823.00 84022.54 168039.18 

މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި،
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ފައިސާ ގޮތުން ދޭ
213 

54930.50 82000.00 33408.00 62032.00 
 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު

57273.39 140097.00 18786.66 46382.56 
 222 ތީގެ އަގު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެ  އޮފީސް

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 456481.12 256893.24 644764.00 518364.61

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 18300.00 18300.00 - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 270644.75 45260.83 289397.00 73151.78

5204.60 - - 3180.00 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި، އިޝްތިރާކާއި، 
 228 ސަބްސިޑީޒް

4575166.54 5046617.00 2313874.16 4603500.33   

  
  

 

82181.00 52800.00 9487.00 32525.00 

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
 421 ކުރާ ޚަރަދު 

82181.00 52800.00 9487.00 32525.00   

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 2713414.72 1355539.22 2861736.00 2834063.73

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 865026.00 501663.67 838800.00 856088.09

3690151.82 3700536.00 1857202.89 3578440.72   
 

 ނިންމުން 

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކު ތުން މިގޮރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންެނވުމަކީ އަޅުގަ
މުގެ ތައުފީޤު ހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

 ކުރަމެވެ. ށް ޝުކުރުގެ ޙަޟުރަތަهللا މާތް  ދެއްވިކަންމައްޗަށް

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަކީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ފާހަގަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާ އެއްާބރު ލުމެކެވެ. މިގޮތުްނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާެއއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް 

ށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ހިންމު ކަންަތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނައަހަރުތެރޭގައި މު
މިއަހަރު އެހެންކަމުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެެމވެ.  ތްބެއްގެ ސަބަބުނއި އުފެދިފައިާވ އިޚުލާސްތެރި ލޯރައްޔިތުންނަށްޓަކަ

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ހާ މެމްބަރުންކައުންސިލްގެ އެންމެކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ، އަޅުގަ
 ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 



 

35            ރިޕޯޓްއަހަރު  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުން 2016 ޞަފްހާނަްމަބރު:   

ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަހަރު ޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި 
 އުންސިލުގެ ބަޖެޓްެގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާެވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް އެހެނީ ކަ

ސް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެ ތައްމަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ  ނުދެވުމާއި، ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ
ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ  ކުމުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެ

ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި 
ހިފެހެއްޓުމެއްެނތް ޝުކުރު ވެރިްނނަްށ އި، ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާިގ މުވައްޒަފުންނާ

 ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލުން ދެއްިވ ުފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިނަޫދ، ރަީކދޫގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، 
. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
  މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.هللا ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި، ކާިމޔާބީއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް 

 އާމީން " "

           

 މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު                                                   

 ރައީސް ނައިބްރައީސްފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ                                               

 

 

 


