ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވ .ފެލިދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

 2011ވ

ަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގ

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިންހިންގި ޙަރަކާތް
ތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯރޓް
އަހަރު ރިޕޯރޓް
2016

c

ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ7/2010 :ގެ  2016ވަނަ އަހަރު
ށ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ގޮތަ ް

ވ
އެކުލަވާލާފައި ާ

ރިޕޯޓެކެވެ.

ތތަކާއި،
ށ ހިންގި ހަރަކާ ް
މ ް
ތޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވު ަ
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ަ
ފއި ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާ ަ
ޅ
 2016ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ފެލިދުއަތޮ ު
އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލާއިލެވިފައިވާނެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު2:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ މައިގަ ނޑު ަ
ލމްދީނަށް ލޯ
ރއްޔިތުންނަކީ ،އިސް ާ
" 2016ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަ
ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
މންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ
ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަ ާ
ބަޔަކަށްވުން"
ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ،ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި ،މަދަނިއްޔަތު ކުރިއެރުވުން.

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން.

ޞަފްހާނަމްބަރު3:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

ދންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި
ނ ަ
ހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަ ާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަ ޫ
ވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
ލﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަ ާ
މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައް ަ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މިކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި،

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ.
އ
 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ޤަޞްދުކުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ނުކުރެވި ދިޔަ ކަމުގަ ި
ގތެރޭގައި އަތޮޅު ޤުރުއާން
ނސިލުން ކޮށްފައި ވާނެއެވެ .އޭ ެ
ވިއަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން  2016ވަނަ އަހަރު ކައު ް
މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ދޫފަހި ސްކީމެއްގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އެންމެހާ

ގ
އއްބާރުލުން ދެއްވައި މަ ު
ނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެ
ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައު ް

ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ ެ

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

ޞަފްހާނަމްބަރު4:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
ތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވ .އަ ޮ
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެ ި
ވ .އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮ ު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

 2ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވ .އ ަތޮ ޅ ަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އި ދާ ރ ީ އަތޮ ޅު ތަ ކ ުގެ ތެ ރެ އި ން  10ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ނ ްނ ަނީ ރާ އްޖ ޭގެ އި ރުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ ޅ ު ބ ެލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޤު ދު ރ ަތީ ރ ީތ ި ކަމާ އި ފަ ރ ުތ ަ ކު ގެ މު އް ސ ަނ ދި ކަ މުގ ެ ގ ޮތ ުން ވަ ރަ ށް
ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އަ ތޮ ޅެ އް ކ ަމު ގަ އ ެވެ .ޚާ އ ްޞ ަ ކޮ ށް އަ ޑ ި އ ަށ ް ފ ީނާ މީ ހުނ ްގ ެ މ ެދ ުގަ އ ި ވަ ރ ަށ ް މަ ޤް ބޫ ލް ތ ަނ ްތ ަނ ް ވ.
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހ ު އ ްޓެ ވެ .ފ ަ ރ ުމަ ސް ވެ ރި ކަމ ަށ ްމޮ ޅ ު އ ެތ ަ އ ްބަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކެ އ ް އ ެބ ަހު އ ްޓ ެވެ .ވ .އ ަތޮ ޅަ ކ ީ
ރާ އް ޖޭގ ެ އ ާބ ާދީ އެ ންމ ެ ކު ޑ ަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ބޮޑުމިން
ރަށް

ފުލިދޫ
J-1

ރަށް އޮންނަ
ސަރަޙައްދު

ވ.އަތޮޅުގެ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ހެކްޓަރ
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ
މަސައްކަތް

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ހުޅަނގު އުތުރު

ލިބިފައިވާ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބިތުގައި

އާދައިގެ ރަށެއް

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /

އަތޮޅުގެ

މަސްވެރިކަން

މީހުން

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ
J-2

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ހަނި ދިގު ރަށެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ދ
ދެކުނަށް ފެލި ޫ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ /

އާއި ދޭތެރޭ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
މިރަށުގައި ކުރޭ.

ޞަފްހާނަމްބަރު5:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ފެލިދޫ
J-3

ތިނަދޫގެ

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ކެޔޮދޫއާއި

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދޭތެރޭ

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށެއް )

ކެޔޮދޫ
J-4

ރަކީދޫ
J-5

ފެލިދޫގެ

9

ފެލިދޫ ފިޔަވައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ނ
ދެކުނު ް

ހެކްޓަރ

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދެކުނުން

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އަތޮޅުގެ މީހުން

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ

ޞަފްހާނަމްބަރު6:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ވަޒީފާ

/

ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް

ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ފަރާތް
ވަށުގިރި

ފުލިދޫގެދެކުނުން

0.30

ކުޑަ ފަޅެއް

ރަނގަޅު

އެކުލެވިގެންވާ

0.07ޑިގްރީގައި،

ކުޑަރަށެއް

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި
1.00

ށ
ކުނާވަ ި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

އާރަށް

ފުލިދޫގެ އިރު

6.00

ފަޅު

އުތުރުން 6.97ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 137.36 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.00

ފަޅު

އުތުރުން 4.64ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 117.02 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

0.50

ފަޅު

 0.76ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 321.83 ،

އާދައިގެ ކުޑަ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ޞަފްހާނަމްބަރު7:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް

ހުޅިދޫ

ބޮޑުމޮހޮރާ

ކުޑަފަޅެއް

ވަކި ހާއްޞަ

1.80

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން
 0.39ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތެއް

މޭލްގައި،

މެދު މިނުގެ

ކުރެވެމުން ނުދޭ

317.14ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް
ގައި59.29 ،
ޑިގްރީގައި

7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން

މަސައްކަތެއް

ށ
ބޮޑުފު ި

 12.40ނޯޓިކަލް

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

މޭލްގައި 91.94 ،

އެކުލެވިގެންވާ

ޑިގްރީގައި

ހަނި ދިގު
ރަށެއް

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު8:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

ފ
ތަޢާރަ ް

2

އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު

3

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

4

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

5

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު

8

ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ

10

ލަނޑުދަނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް

10

މާލީ ޚުލާޞާ

14

ނންހިފުން
ނ ވަޞީލަތުގެ ބޭ ު
ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެ ް

15

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ( އޮނިގަނޑު)

16

ކައުންސިލު ހިންގުން

16

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން

32

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

33

ނިންމުން

34

ޞަފްހާނަމްބަރު9:

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2016
އތޮޅު ފުލިދޫގައި ވ .އަތޮޅު
ނ ޤުރްއާން މުބާރާތް  2016މި ަ
 22އޭޕްރީލް  2016ހުކުރު ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  5ވަ ަ
ކޔަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވީ މިމުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރެއްކަމުގައިވާ
މަދަރުސާގައި ބޭއްވުނެވެ .މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ި
އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ އެވެ .އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ ގެ ކިޔެވުމަށް ފަހު މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުން މާކުސްދިނުމުގައާއި،
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ އުޞޫލްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ޤުރްއާން ކިޔެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުންގެ
ފަރާތްޕުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މި މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްފޯރ އަލްޤާރީ އަލްއުސްތާޒު ޢަލީ
ޅ
ގ ކުރު ތަޢާރަފެއް އަތޮ ު
ގތު ެ
މން ދާނޭ ޮ
އމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ފުޅަށްފަހު މުބާރާތް ހިނގަ ު
ވަޙީދު ޢަބުދުއް ރަޙުމާނެވެެ .
ޖދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ.
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ .ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަ ީ
ޅގެ ކިޔެވުން ފެށުނީ ހެނދުނު 8.30ގައެވެ .މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިމުނީ 11.30ގައެވެ.
މ ދަންފަ ީ
މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަ ަ
ހ
ފ ު
ނމާދަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ަ
ނ ހަވީރު 16.00ގައެވެ .މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން މަޣުރިބް ަ
މެންދުރުފަހުގެ ކިޔެވުން ފެށު ީ
ނ
ށފަހު ދެންފެށުނީ 20.00ގައެވެ .މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމު ީ
ދެންފެށުނީ  18.45ގައެވެ .އަދި ޢިޝާނަމާދަށް މެދުކަނޑާލުމަ ް
ތގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދުގެ
އތީ މުބާރާ ު
 21.00ގައެވެ .މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމުމުން ދެން ޮ
ތރި އަސަރުން ފުރިގެންވާ
ތ ެ
ދަރުސެއް ދެއްވުމެވެ .ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމާއި ،ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ބަލާޣާ ް
ނ
ތގެ މިދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން އަދި މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ނިމު ީ
އވާފައެވެ .މިދަރުސައްފަހު މުބާރާ ު
ދަރުސެއް އެމަނިކުފާނުވަނީ ދެ ް
21.30ގައެވެ.
މި މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން ވ.
އެދުރުވެހި ،އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ ސައިމާވިލާ  /ފ .ދަރަނބޫދޫ،

އަލްޤާރިޔާ ޝާމިލާ އިދްރީސް ހިރުދުމާގެ  /ބ .ކެންދޫ

އެވެ.
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ށ
ކ ް
ރތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،ވަނަ ވަނައަށް ދިޔަ ފަރާތްތަ ަ
ދުވަހު އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާ ާ

އިނާމުދިނުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ ވ .އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ .ޖަލްސާ ތަޢާރަފުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ.
ގ
މޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ .ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،ވަނަވަނައަށް އައިފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުމު ެ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ަ
ބދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ.
ޢ ު
ކށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ .ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ނަންބަރ ފުރިހަމަ ޮ
ސ
އިނާމުތަކާއި ،ސެޓްފިކެޓްތައް ބައްސަވާދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބް ރައީ ް
ޒ
ލޢަޒީ ް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ގ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒް ،ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން
އިބްރާހިމް ،ފުލިދޫ ކައުންސިލް ެ
ގ
ށދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
ޢަލީ ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ .މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮ ް
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން
ރޙިބައްޓަކައި އެ ރަށްރަށުގެ
ލބެމުންތާ ތަ ު
ނދަވާތާ  5އަހަރުވީއިރު މި މުބާރާތަށް ރަށްރަށުން ި
މންގެ ް
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަ ު
ރ
ކ ު
ނށް ޝު ު
އ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްދެއްވާ ބެލެނިވެރިން ަ
ދ މުބާރާތުގަ ި
ގ ވެރިންނަށް އަ ި
ކައުންސިލްތަކަށާއި ،ސްކޫލްތަކު ެ
އަދާކުރެއްވިއެވެ .ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަންނަ  2017ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  6ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް
ވފައެވެ .އަދި މިޖަލްސާގައި
ކށްދެއް ާ
ލދޫގައިކަމަށް ވަނީ އިޢުލާން ޮ
ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމަފައިވާނީ ވ .ފެ ި
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އަލްޤާރީ ޢަލީވަޙީދު ޢަބުދުއް ރަޙްމާނު ދަރިވަރުންނާއ،
ރ ވާހަކަކޮޅެއް ދައްކަވާ ދެއްކެވި އެވެ.
ނށް ވަރަށް އަގުހު ި
ބެލެނިވެރިން ަ
ބރު10:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ" .
ހވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ މިންގަނޑުތަކެއް " އުޞޫލުތަކެ ް
މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަ ޮ
މި މިންގަ ނޑުތައް ޙާސިލު ކުރެވިގެން މުޅި މުބާރާތުން ،ނުވަތަ ،ގޮތްޕަކުން ނުވަތަ އުމުރު ފުރާއަކުންވެސް  1ވަނައަށްދިޔަ
ށ
ނ ދަރިވަރަކު މިފަހަރުވަނީ ނުހޮވިއެވެ .އަދި  1ވަނައަ ް
ދަރިވަރަކު ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މުޅި މުބާރާތުން  1ވަ ަ
ސްކޫލެއްވެސް ނުހޮވުނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލގެ އާޢިމަރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
މއި ،ބޯޑަރ ހަރުކުރުމާއި،
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ތަށިމުށި ޖެހު ާ
ފާޚާނާއާއި ،ބަދިގޭގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ޒަމީރުއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން  30މާރޗް  2016ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިން ރޫމުގައި މިކަމަށް
ތޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު
ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އަ ޮ
މަނިކެވެ .މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒަމީރެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިޑް
ވ ލެއްވިއެވެ .މި މަސައްކަތް
އެވިއުލޭޓްކުރި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަތް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރި ެ
ވތީ އެފަރާތާ  24އޭޕްރީލް
ނންމާފައި ާ
ވނަދުވަހު މަސައްކަތް ި
ވހު ފަށާ  17އޭޕްރީލް ަ 2016
 03އޭޕްރީލް  2016ވަނަ ދު ަ
 2016ވަނަދުވަހު މަސައްކަތުގެ އަގަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 30000/-ރ ވަނީ ހަވާލުކުރެވި ފައެވެއެވެ.
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބުރާންޗް ހުޅުވުން  28ފެބުރުއަރީ 2016
ނ ތަޢާރަފްކުރާ ގްރީންލޯން
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއި ް
ދ ބްރާންޗް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއިޭ ،
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލި ޫ
ތަޢާރަފްކުރުން  28ފެބުރުއަރީ  2016ގައި ފެލިދޫގައި އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި ބޭއްވުނެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތަށް

ދނު 9:30ގައެވެ .ޝަރަފުވެރި މެހުމާން މިނިސްޓަރ އޮފް
އށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނ ު
ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ފެލިދު ަ
ބރާހިމާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީ.އީ.އޯ މިސްޓަރ
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެނަޖީ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އި ް
ދގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން
ލ ޫ
ރހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ފެ ި
އެންރޫ އާއި ،އެބޭފުޅުންގެ އަ ި
ވަރަށްހޫނު މަރުޙަވާއެއް އެބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ .މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ
ބރުންނާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން
ރައީސާއި ،ނައިބް ރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމް ަ
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް
އަތޮޅުރައްޔިތުން ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،ވިޔަފާރިއާއި ،އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތޮޅަށް
އޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާއި
ގެނައުމާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި ،އައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުރަ ް
ށވަރު ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅާދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ ކަ ަ
މިގޮތުން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ބރު11:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކަށަވަރުގެ ދޯނީގެ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް
#

ލިބުނު

ތަފްޞީލް

2015

%

ލިބުނު2016

1

ކުރެވުނު ޖުމުލަ ދަތުރުގެ ޢަދަދު

57

34

 0.403ދައްވުމެއް

2

ދ
ޖުމުލަ ލިބުނު ޢަދަ ު

543621.11

363251.00

 2.457ދައްވުމެއް

3

އުފުލި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު

1664.00

676

 3.57ދައްވުމެއް

4

އަހަރު ނިމުނުއިރު އަރަނި

16955.90

63884.8

 1.80އިތުރުވުމެއް

5

ޖުމުލަ ޚަރަދު

496615.00

238808.60

 31.244ދައްވުމެއް

ލޯނު ދޫކުރުން.
ށ
ގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަ ް
ރ ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ތަރަށްޤީ ެ
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވިޔަފާ ި
ކމާއެކު މިއަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން
ފންޑުންގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ަ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްޤީގެ ަ
ނ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ
ތތަކު ް
ލޯނު ނަންގަވަފައިވާ ފަރާ ް
އ
ލބި ވަނީ  07ފަރާތަކުންނެވެ .ބައެ ް
ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވއެވެ .މިހާރު ފައިސާ މިހާތަނަށް ނު ި
ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފަރާތް
ތަކުގެ މައްސަލަވެސް އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސައްލަ ފޮނުވިފައި ވެއެވެ .ތަރަށްޤީގެ
ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ  1038691.78އެވެ .ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާގެ
ބފައިވަނީ 143875.90ރ
ޓށް ވައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލި ި
ޖުމުލައަކީ 489762.74ރ އެވެ .ލޯނު ނުދައްކައިގެން ކޯ ަ
ނ
އެވެ .ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ 193770.92ރ އެވެ .ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ލިބިފައިވަ ީ
ސގެ ޢަދަދަކީ 99892.59ރ
ލބިވާކަމަށް ދައްކާ ފައި ާ
ލށް ނު ި
144619.29ރ އެވެ 2016 .ވަނައަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަ ަ
ށ
ބން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބަރާބަރަ ް
ވނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލި ެ
އެވެ 2016 .ވަނަ އަހަރުގެ މެއި ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައި ަ
ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ.
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން
ލބެންވާ ފައިސާގެ
ނށް ލިބިފައިވަނީ  64277.00އެވެ .ބާކީ ި
ގ ނިޔަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯ ަ
 2016ވަނައަހަރުގެ މެއި މަހު ެ
ޢަދަދަކީ 7480.00ރ އެވެ.
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2016
ގ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
މއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ެ
 10މެއި  2016ވަދުވަހު ި
އެދުވަހުގެ ހަރަކާތް ތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
އވެ .މިގޮތުން މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއް ވުމަށް  5މާރޗް  2014ވަނަ ދުވަހު
ނ ހަވާލުކުރެވިފައި ވެ ެ
ބެލެހެއްޓު ް
ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ލ މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއާއި
އޓެވުން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟި ް
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް
ބރު12:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް



މބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުން މެ ް



މމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ
ލހެއްޓެވުން ެ
ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ



ލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ

ބއިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނތަކުގައި ަ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީ ް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗްގައި އޮތް  3އެކައުންޓެއް އުވައިލުން  9މާރޗް 2016
ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 07/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެގާނޫނު)ގެ ދަށުން މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ
މ
ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓް ތަކުގެ ތެރެއިން "ނީ ް
ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުން ،ބޭ ް
ފާމަސީ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ  7709402200001އެކައުންޓާއި" ،ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ
ނބަރ  7709130118103އެކައުންޓާއި
ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ  7709130118002އެކައުންޓާއި ،ނަ ް
މި ( 3ތިނެއް) އެކައުންޓް އުވައިލުމަށާއި މި ތިން އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފީ ގެގޮތުގައި އުވައިލާ ކޮންމެ
ހރި ހުރިހާ ފައިސާ "އަތޮޅު
ނސަވީސް ރުފިޔާ) އެ އުވައިލާ އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ު
ފ ް
އެކައުންޓަކަށް 25.00ރަ ( .
ށ
ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ  7709130118102އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުމަ ް
ކަނޑައަޅައި  9މާރޗް  29، 2016ޖުމާދަލްޢޫލާ  1437ވީ ބުދަ ދުވަހު  10:00ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2016
ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  6ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ޓްރަސްޓް ފަންޑު ހުޅުވުން
ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވާރުފަންޑުގެ ނަމު ގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ވަނީ
ށ
ނތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލަ ް
މކުރެވެމުންދާނީ އަތޮޅުގެތަރައްޤީއަށާއި ،އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ބޭނު ް
ހުޅުވާފައެވެ .މިއެކައުންޓަށް ޖަ ާ
އެކި ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާވެސް
މިއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިމާރަތުގައި ތޭރި ޖެހުން.
ނ އަތޮޅުކުންސިލްގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ދަގަނޑު ތޭރިޖެހުމުގެ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތު ް
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  5އަހަރުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
އ
ށ އެކުލަވަ ި
މއްޗަށް ބިނާކޮ ް
ފއިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އޭގެ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 2017ން 2021އަށް އެކުލަވައި ލައި ަ
ވހު
ވމަބަރ  2016ވަނަދު ަ
ޖލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން  28ނޮ ެ
ނ ތައަޔާރުކޮށް ކައުންސިލްގެ ަ
ލ ް
ލައިފައިވާ ޕައިނޭންޝަލް ޕް ޭ
ސކޮށްފައެވެ.
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  22ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާ ް
ކަށަވަރު ދޯނި އަޓުސޯސްކުރުން.
ށ
ޖހޭ އުސޫލުތަކެއް ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮ ް
ކަށަވަރުދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމުން ނަގާފަރާތަކުން ޢަމްލުކުރަން ެ
ނިންމާފައެވެ.
މާއްދާ

:7

ދޯންޏަށް

ޢ
ޠބީ ީ
ަ

ގޮތުން

ލބޭ
ި

ގ
ލންތަކު ެ
ގެއް ު

މަރާމާތުކުރާނީ

ދެފަރާތް

ހމަހަމަ
ަ

ވާގޮތަށް

ޚަރަދު

ދ
ޝވަރާކޮށް ލިޔުމުން ހުއް ަ
މރާމާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމު އަގާ މެދު ކައުންސިލާ މަ ް
ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ .މިފަދަ ަ
ނ
ލިބިގެންނެވެ .އަދި އެގެއްލުމަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ލިބު ު
ސލުންނެވެ.
ގެއްލުމެއްކަން ނިންމާނީ ކައުން ި
ބރު13:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މ އަހަރު މަހަކު
ނ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަ ަ
މާއްދާ  :14ދޯނި ހިފާ ފަރާތު ް
ދެވަނަ އަހަރު މަހަކު

10000.00ރ( .ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ)،

12000.00ރ( .ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ) ތިންވަނަ އަހަރު މަހަކު

14000.00ރ( .ސާދަ ހާސް

ގ
ހ ެ
ރުފިޔާ) ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މި ކުލި ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަ ު
ގ
އލީމާ އަންނަ ޢަދަދު ދުވަހު ެ
ދދަކީ މަހެއްގެ ކުލި  30ން ގެ ް
ނ އަ ަ
މނުވާ ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ެ
10ކުރިންނެވެ .މަހެއް ހަ ަ
ޢދަދެވެ.
އަދަދުން ގުނަކުރީމައި އަންނަ ަ
މާއްދާ  :15ޢާއްމުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރާ މަރާމަތަށާއި ފަރުވާއަށް

ދޯނި އެހެލައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރާނީ އެކަމަށް

ދާ ޚަރަދު ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެލަންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ދޯނި ހިފާ
ފަރާތުންނެވެ.
މާއްދާ :21މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ތިން އަހަރެވެ.
ނ ދުއްވުން އައުޓްސޯސް
ދ ި
ލ އެއްބަސްވުމާއި ،ކަށަވަރު ޯ
ނ އެކުލަވައި ި
ކމަށް އިދާރީ ގޮތު ް
މި  4އިޞްލާޙާކާއެކު ،މި ަ
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރެއްވި އެވެ.
ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުން
ނ
ނ ް
ވތީއައި އެދޯނީގެ ހާލަތު މިހާރު ހުރިގޮތުންނާއި ދޯނީގެ ބޭ ު
ނވާ ގޮތެއްގައި ހިފެމުންނުގެންދެ ޭ
ނން އެކަށީގެ ް
ފުށިފަރުދޯނީގެ ބޭ ު
ށ ބޮޑުވަމުންދާތީ 2016
ނުކުރެވި ފަޅުގައި އަޅާއިފައި އޮންނާތީ އެއަށް ކުރަންޖެހޭޚަރަދު އެއްދުވަހުންއަނެއް ދުވަހަ ް
ނ
ވަނައަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  16ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަގެ ރަސްމީ  21ވަނަޖަލްސާއިން ފުށިފަރުދޯ ި
ވިއްކާލުމަށްފަހު ލިބޭފައިސާއިން ސްޕީޑްލޯންޗެއް ގަތުމަށްވަނީ ނިންމަފައެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާއިމާރާތް ނިންމުން
އ ވެއެވެ .މިގޮތުން އަހަރު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާ ޢިމާރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ ި
ނޓްގެ
ކށް ނިމިފައެވެ .ކަރަ ް
ރހާ މަސައްކަތެއްވަނީ ގާތްގަނޑަ ަ
ގ މަސައްކަތް ފިޔަވައި އެހެންހު ި
ނޓް ެ
ނިމުނުއިރު ޢިމާރާތުގެ ކަރަ ް
މަސައްކަތުގެ

ތެރެއިން

ސުއިޗްތަކާއި،

ފޮށިތަށް

ގުޅުމާއި،

ހަރުކުރުމާއި،

ލައިޓްތައް

ގުޅުންނޫން

ކަރަންޓް

ހ
ހުރި ާ

މަސައްކަތެއްވަނީ ނިމިފައެވެ.
މާލީ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލަށް  2016ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް ވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ
ތެރެއިންވެސް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރީ

ފިޔަވާއި

ޚަރަދުތައް

އެހެންކަންކަމަށް

ފައިސާ

ބފައިނުވާތީ
ލ ި
ި

ގ
ކައުންސިލް ެ

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
2016

ވަނައަހަރުގެ

ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް

ށ
ބަޖެޓަ ް

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

ލިބިފައިވަނީ

4675212.00ރ

4620862.00ރ

އެވެ.

އެވެ.

ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުވެފައިވަނީ

ޚަރަދަށް

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

2375305.14ރ

އެވެ.

54350.00ރ

އެވެ.

މގެ ޚަރަދު މިއައި ޓަމަށް
ބފައިވަނީ 2793552.00ރ އެވެ .މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު ު
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލި ި
އސާ  2016ވަނައަހަރުގެ
ލިބިފައިވަނީ 79725ރ އެވެ .ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކާ ބޭނުންވާ ފަ ި

ބރު14:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

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

3000000/-ރ

ފަރުނީޗަރު

500000/-ރ

އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު

150000/-ރ

ފަރުނީޗަރުގެ އަގު

10000/-ރ

ފުށިފަރުދޯނި

1500000/-ރ

ކަށަވަރު ދޯނި

1100000/-ރ

ވޭލަރު

25000/-ރ

ޖުމުލަ:

6285000/-ރ

ޑހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ
ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަނ ު
ޑ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ .ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ
ބޭނުން ހިފައިގެން އަދި މާބޮ ު
ތ
ޖހޭ ތަކެ ި
ނސިލަށް ލިބެން ެ
ހތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި ކައު ް
އ ް
ގ މަތީން މިކައުންސިލްގެ ި
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތު ެ
ކައުންސިލަށް ލިބިގެންނެވެ.
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާސާ

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ބރު15:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކަށަވަރު ދޯނި

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
އންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
 1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ކަ ު
ޅކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި،
އތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮ ު
-2ފުށިފަރުދޯނި މިދޯނި ަ
ނތަކަށެވެ.
ކށް މާލެދަތުރު ކުރުމަށާއި ،އަދި މިނޫންވެސް ބޭނު ް
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ
ނގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި
ނ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތު ް
 -3ކަށަވަރު ދޯނި ،ކަށަވަރު ދޯ ި
ބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން
ނއި ،އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށްތަކަށް ޭ
އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ ދެމެދު މީހުން ާ
ށ ގެނައުމަށެވެ.
ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އަތޮޅަ ް
 -4ވޭލަރު
ތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 15ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.
ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ ީ
ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ބރު 7/2010 :އާއި،
މ ަ
ނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
މިކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެންދަ ީ
ނނެވެ.
ކލަވާލެވިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ ް
މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ު

ބރު16:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް
ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް
ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ނ
ލރު ް
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ލީގަލް އޮފިސަރ

.1އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 .2އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

.1އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ
 .2އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .3އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .4އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

ނ
މޝަ ް
ނޑް އިންފޮ ޭ
އރު އެ ް
ރޝަން،އެޗްާ .
މނިސްޓް ޭ
އެޑް ި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -3އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .4ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 .5އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .6މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
 .7ޑްރައިވަރ  /ނެވި  -8.ފަޅުވެރި
 .9ފަޅުވެރި

 10ފަޅުވެރި

 .11މަސައްކަތު

 .12މަސައްކަތު

 .13މަސައްކަތު

 .14މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މނިކް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ

ބރާހީމް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލ
އަލްފާޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަ ީ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް

ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ ޒ ި ން މ ާ ތަ ކ ާ އ ި މ ަ ސ ް އ ޫ ލ ި އ ް ޔ ަ ތ ު

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:


ޟލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއާއި
އޓެވުން ނައިބްރައީސް އަލްފާ ި
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް



ޟލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
މބަރ އަލްފާ ި
ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ބެލެހެއްޓެވުން މެ ް



ބރާހީމް
ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް



މމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ
ލހެއްޓެވުން ެ
ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ



ލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޖަލްސާގެ ނިންމުމުގެ
ނަމްބަރު

ނަމްބަރު

1

1

1

2

1

3

1

4

2

1

2

2

ނިންމުން
އަހަރު

2016

އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ސަރުކާރުން

ދެއްވި

ބަޖެޓް5099417/-ރ

އާއި،

ނއަހަރު އެކިއެކި ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ
އަތޮޅުކައުންސިލުން  2016ވަ ަ
3518782/ރ އާއި އެކުޖުމުލަ8618199/- :ރ އަކީ  2016ވަނައަހަރު ފެލިދުއަތޮޅުއަތޮޅުކައުންސިލް ބަޖެޓް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ
ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނ
ހ ް
މހުން ގެނައުމަށާއި ،މި މީ ު
ގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެ ީ
ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިން ެ
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ،ގުޅިގެން
ގ
ކރައްވާނީ މި ކައުންސިލް އިދާރާ ެ
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިދާރީގޮތުން ު
ރ
މތު ސަނިއްޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅި ޤަރާ ު
އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތު ަ
މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
މިނިވަން  50ފުޓުބޯޅަ ލީގުގައި ބައިވެރިވެ  5ވަނަ ޒޯނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ މިއަތޮޅު
ކެޔޮދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާއެކު އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަށްޑުއަށް ދިއުމަށް  5ޖެނުއަރީ 2016އިން
30

ޖެނުއަރީ

2016

އަށް

މިކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ޑެޕިއުޓީ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް

ލ އަޒުވަރު
ލ މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
މއެކު ދިއުމަށް ،އަދި ކައުންސި ް
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ޓީ ާ
ޢަލީ އާއި ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު  5ޖެނުއަރީ 2016
އިން  30ޖެނުއަރީ  2016އަށް ވީއްލުމަށް

މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ

ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ށ
ތ ް
އދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާގޮ ަ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ،މަޝްވަރާ ބަ ް
ބައެއް އިސްލާހު ތަކާއެކު  2016ވަނަ އަހަރުގެ  1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ފުށިފަރުދޯނި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެހެލައި ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތާއި ،އަދި މިނޫންވެސް
މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ،މިކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓަކީ 100000/-ރ ( .އެއްލައްކަ
ރުފިޔާ ) ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ވ.ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނަމްބަރު:

 9( J0C/MIS/2015/31ނޮވެމްބަރ )2016

އވާ 72ފޫޓް  70ފޫޓްގެ ބިމާއި
ދން ލިބިފަ ި
ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ،ކޯޓަށް ފެލި ޫ
ކރުމަށް  2016ވަނަ އަހަރުގެ2
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތިން 100ފޫޓް  75ފޫޓްގެ ބިން ބަދަލު ު
ބރު19:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
2
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2

4

3

1

3

2

4

1

5

1

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު 29 ( 360-B/FAX/2015/147 :ނޮވެމްބަރ ) 2015
މެސެޖުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ މައްސަލަ  LGAއަށް ހުށަހަޅައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އެފަރާތުގެ
ގ
ކޔޮދޫން ދޫފަހީގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކު ެ
ޚިޔާލާއި ،ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ެ
ޖލްސާއިން
އހަރުގެ  2ވަނަ ަ
ނ ަ
ތ ކުރުމަށް  2016ވަ ަ
އެގްރިމެންޓް ތަކުގެ މަސައްކަ ް
ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ބރުއަރީ  2016ވާ ބުރާސްފަތި
 06ފެބުރުއަރީ  2016ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން  11ފެ ު
ދުވަހާ ހަމައަށް ކައުންސިލަރުންގެ

މާލެދަތުރު

ކުރުމަށާއި ،މި ދަތުރުގައި

ކައުންސިލަރ

ބރާހިމް ނޫން އަނެއް  5ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވުމަށާއި،
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އި ް
ފ
މިދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ފންސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް،
ފ ޑި ެ
އިކޮނޮމިކް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ،އެލް،ޖީ،އޭ ،ޔުނިވަރސިޓީ ބޯޑް ،އެމް،ޓީ،ސީ،ސީ،
އެސް،ޓީ،އޯ ،ސޮނީ ހާޑްވެއަރ ،ލެކިއުޓް،ގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް  2016ވަނަ
އަހަރުގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
31

ޖެނުއަރީ

2016ގައި

ކައުންސިލަރުން

ރކުރައްވާ
މަޝްވަ ާ

އެފަރާތަކަށް

ޖހޭ
ދޭން ެ

ހނެކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާތީއާއި،
ޖ ޭ
ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާއެއް ހޯދާދީ އެފަރާތަކަށް ލިބިދޭން ެ
އަދި މިފައިސާއަކީ ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދުގައި ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް
ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން އެފައިސާ އެފަރާތަށް ނުދެވިވާ ފައިސާއަކަށްވާތީ މިފައިސާ އެފަރާތަށް
ނޖެހޭކަމަށް ޤަވާޢިދުގައި ބުނެ،
ނންވެސް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭ ް
ދިނުމަށާއި ،މި ޫ
ނޑައަޅައި  2016ވަނަ އަހަރުގެ
ފައިސާ ނުދެވިވާނަމަ އެފައިސާއެއް އެފަރާތަކަށް ހޯދާދިނުމަށް ކަ ަ
 3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ވ ޓްރަސްޓްފަންޑް ސްޓޭޓްމަންޓް
ޓްރަސްޓްފަންޑް ހުޅުވުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ބޭނުން ާ
ބައެއް އިސްލާޙާއެކު  2016ވަނަ އަހަރުގެ  3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނ
ހ ް
މހުން ގެނައުމަށާއި ،މި މީ ު
ގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެ ީ
ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިން ެ
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ،ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި
ގ
ޤަރާރުގައިވާ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ސަނިއްޔާ ެ
ތ ކުރައްވާނީ މި ކައުންސިލްގެ
ރތުން އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަ ް
ބަދަލުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަ ާ
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅުނު ޤަރާރު
މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  4ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ނީލަންކިއުމަށް ލިސްޓްކުރެވިފައި ހުރި ބާ މުދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އައިސް

ބރު20:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އަލަމާރި ފިޔަވައި ދެންހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ 5
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
5
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6
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7

2

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
އެކައުންޓްގެ
ނަންބަރ:

ނަމުގައި،

ތެރެއިން

ބޭންކް

މޯލްޑިވްސްގައި

ފ
އޮ ް

މ ފާމަސީގެ ނަމުގައި
ނީ ް

އެކައުންޓާއި،

ފެލިދުއަތޮޅު

ހުޅުވާފައި

އޮންނަ

7709-402200-001

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި

އޮންނަ  7709-130118-002ނަންބަރު :އެކައުންޓާއި ،ފެލިދުއަތޮޅު
ތަރައްޤީގެ

ނ 5
އޮން ަ

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

ފަންޑުގެ ނަމުގައި އޮންނަ  7709-130118-103ނަންބަރު އެކައުން އުވާލުމަށް

މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް

އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބްރާންޗްގައި

އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ 5
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ގ
ބރާންޗްގައި މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އޮންނަ  5އެކައުންޓް ެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ް
ގއި އޮންނަ
ތެރެއިން ނީމް ފާމަސީގެ ނަމު ަ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

ފެލިދުއަތޮޅު

7709130118002

ނަންބަރ 7709402200001 :އެކައުންޓާއި،

ތަރައްޤީގެ

އެކައުންޓާއި،

ފަންޑުގެ

ފެލިދުއަތޮޅު

ނަމުގައި އޮންނަ ނަންބަރ 7709130118103

ނމުގައި
ަ

އޔިތުންގެ
އަތޮޅުރަ ް

އޮންނަ

ނަންބަރު:

ތަރައްޤީގެ

ގ
ފަންޑު ެ

އެކައުން އުވާލުމައި ބެހޭގޮތުން ފާސްކުރަން

ޖެހޭ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
މި

މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ

ފރާތެއް
ަ

އިޢުލާން

ގން
ކޮށް ެ

އެފަރާތަކަށް

ހދައި
ޯ

ތ
މަސައްކަ ް

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި މިހާރު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ތަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ
ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ 68000/-ރ ( ފަސްދޮޅަސް އަންހާސްރުފިޔާ )ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 2016
ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ށ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން ގަނެފައިވާ  4އައިޕެޑް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ވިއްކާލުމަ ް
ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  -1އެއްފަހަރާ އަގުދީ ހަލާސްކުރާނަމަ ގަތް އަގަށް  5%އިތުރު ކޮށް
ކ
ވިއްކާލުން -2 .ދެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގުދައްކާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް މުއްދަތު ދިގުކުރުމާއެ ު
ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  1މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ނެގުން-3 .
އިތުރުކޮށް ވިއްކާލުން :މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ

ގަތް

އަގަށް

10%

ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ޑިޖިޓަލް

ނޯޓިސްބޯޑުގައި

ރތްތަކުން
އާއްމުފަ ާ

ނ
ބަހައްޓަ ް

ނވާ
ބނު ް
ޭ

އިސްތިހާރުތައް  10ދުވަހަހަށް 50/-ރ 20 ،ދުވަހަކަށް 100/-ރ30 ،ދުވަހަކަށް 150/-ރ،
ގ
އންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރު ެ
މށް މިކަ ު
ފީގެ ގޮތުގައި ނެގު ަ

ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށްފީމެވެ.

ބރު21:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
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ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑީސަލް ވިއްކާނޭ ބަޔަކު އިޢުލާންކޮށްގެން

ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ

 2016ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ބޭއްވުމަށް

މިއަހަރު

ވ
ހފައި ާ
ހަމަޖެ ި

ޤުރުއާން

މުބާރާތުގެ

ޖޓަކީ
ބަ ެ

މީގެކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ  75720/-ރ ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން

މިއަހަރު

ބޭއްވުމަށް

ހފައިވާ
ހަމަޖެ ި

ރއާން
ޤު ް

މުބާރާތުގައި

ކން
ރަށަ ު

ގ
ގން ކިޔެވުމު ެ
އތުރުކުރުމަށާއި އެއީ ،ބަލައި ެ
ބައިވެރިކުރެވޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު 15ން  20އަށް ި
ގޮފިން 11

ކުދިން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެގޮފިން  9ކުދިން ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނ
މށް ކުރި ް
ހފައިވާ ރަށަކަށް ދިނު ަ
ށ ހަމަޖެ ި
އން މުބާރާތް ،ބޭއްވުމަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރު ާ
ހަމަޖެހިފައިވާ 8000.00ރ .ގެ ބަދަލުގައި އެ ޢަދަދުގެ %25އަށް ވާ  2000.00ރ.
ނސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ
އިތުރުކޮށް ޖުމުލަ 10000.00ރ .ފުލިދުއަށް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައު ް
 9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އައިލެންޑް

ލައިފް

މޯލްޑިވްސް

އިން

ފުށިފަރުން

ކޮށްފައިވާ

ދަތުރުތަކަށް

ހ
ޖ ޭ
ލިބެން ެ

ގ
އތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ެ
ނލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައިަ ،
ނށް ު
ފައިސާގެތެރެއިން މިހާތަ ަ
ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ
ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފެލިދޫގައި ފާހަގަކުރާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ޖޓެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ
ދކުރުމަށް 3000.00ރ .ގެ ބަ ެ
ބައިވެރި ވުމަށާއި މިކަމަށް ޚަރަ ު
އެހެން ރަށަކުން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެ ރަށަކަށް ރަމްޒީ އެހީ
އެއްގެގޮތުގައި 500.00ރ .ދިނުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ

ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ތކެތީގެތެރެއިން  18000ބީ ޓީ ޔޫ ގެ ( 1އެކެއް) އެއަރ
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަ
ކޮންޑިޝަން އާއި( 1 ،އެކެއް) ފެކްސް މެޝިނާއި ،އިދާރާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ތޭރި ޖެހުމަށް ބައި
އިންޗީގެ ( 22ބާވީސް) ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި (1އެކެއް) ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނށް މުސާރައަކީ މަހަކު
ނށް ދޭންފެން ަ
ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ ބޭރުމީހުން ަ
3500/-ރ ،ހުރުމަށް

މަހަކު 1000/-ރ ،ކޮއްތައް މަހަކު 1500/-ރ ޖުމުލަ6000/- :ރ

ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ބރު22:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

ނ
ހ ް
މހުން ގެނައުމަށާއި ،މި މީ ު
ގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެ ީ
ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިން ެ
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި ،ގުޅިގެން
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި
ގ
ޤަރާރުގައިވާ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ސަނިއްޔާ ެ
ތ ކުރައްވާނީ މި ކައުންސިލްގެ
ރތުން އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަ ް
ބަދަލުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަ ާ
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ހުށަހެޅުނު ޤަރާރު
މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  4ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ނީލަންކިއުމަށް ލިސްޓްކުރެވިފައި ހުރި ބާ މުދާ ތަކުގެ ތެރެއިން އައިސް
އަލަމާރި ފިޔަވައި ދެންހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ 5
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
އެކައުންޓްގެ
ނަންބަރ:

ނަމުގައި،

ތެރެއިން

ބޭންކް

މޯލްޑިވްސްގައި

ފ
އޮ ް

މ ފާމަސީގެ ނަމުގައި
ނީ ް

އެކައުންޓާއި،

ފެލިދުއަތޮޅު

ހުޅުވާފައި

އޮންނަ

7709-402200-001

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި

އޮންނަ  7709-130118-002ނަންބަރު :އެކައުންޓާއި ،ފެލިދުއަތޮޅު
ތަރައްޤީގެ

ނ 5
އޮން ަ

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

ފަންޑުގެ ނަމުގައި އޮންނަ  7709-130118-103ނަންބަރު އެކައުން އުވާލުމަށް

މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް

އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބްރާންޗްގައި

އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ 5
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ގ
ބރާންޗްގައި މި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އޮންނަ  5އެކައުންޓް ެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ް
ގއި އޮންނަ
ތެރެއިން ނީމް ފާމަސީގެ ނަމު ަ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

ފެލިދުއަތޮޅު

7709130118002

އެކައުންޓާއި،

ނަންބަރ 7709402200001 :އެކައުންޓާއި،

ތަރައްޤީގެ

ފަންޑުގެ

ފެލިދުއަތޮޅު

ނަމުގައި އޮންނަ ނަންބަރ 7709130118103

ނމުގައި
ަ

އޔިތުންގެ
އަތޮޅުރަ ް

އޮންނަ

ނަންބަރު:

ތަރައްޤީގެ

ގ
ފަންޑު ެ

އެކައުން އުވާލުމައި ބެހޭގޮތުން ފާސްކުރަން

ޖެހޭ ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
މި

މަސައްކަތް

ކޮށްދޭނެ

ފރާތެއް
ަ

އިޢުލާން

ގން
ކޮށް ެ

ހދައި
ޯ

އެފަރާތަކަށް

ތ
މަސައްކަ ް

ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށާއި މިހާރު ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ތަކަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ
ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ 68000/-ރ ( ފަސްދޮޅަސް އަންހާސްރުފިޔާ )ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް 2016
ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ށ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން ގަނެފައިވާ  4އައިޕެޑް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ދަށުން ވިއްކާލުމަ ް
ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  -1އެއްފަހަރާ އަގުދީ ހަލާސްކުރާނަމަ ގަތް އަގަށް  5%އިތުރު ކޮށް
ކ
ވިއްކާލުން -2 .ދެއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަގުދައްކާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް މުއްދަތު ދިގުކުރުމާއެ ު
ބރު23:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  1މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ނެގުން-3 .

ގަތް

އިތުރުކޮށް ވިއްކާލުން :މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ

އަގަށް

10%

ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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1

24

1

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނޯޓިސްބޯޑުގައި

ޑިޖިޓަލް

ރތްތަކުން
އާއްމުފަ ާ

ނ
ބަހައްޓަ ް

ނވާ
ބނު ް
ޭ

އިސްތިހާރުތައް  10ދުވަހަހަށް 50/-ރ 20 ،ދުވަހަކަށް 100/-ރ30 ،ދުވަހަކަށް 150/-ރ،
ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން

ގ
އންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރު ެ
މށް މިކަ ު
ފީގެ ގޮތުގައި ނެގު ަ
ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑީސަލް ވިއްކާނޭ ބަޔަކު އިޢުލާންކޮށްގެން

ހޯދުމަށް މިކައުންސިލްގެ

 2016ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  7ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ބޭއްވުމަށް

މިއަހަރު

ވ
ހފައި ާ
ހަމަޖެ ި

ޤުރުއާން

މުބާރާތުގެ

ޖޓަކީ
ބަ ެ

މީގެކުރިންވެސް ފާސްކޮށްފައިވާ  75720/-ރ ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 2016ވަނަ އަހަރުގެ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން

މިއަހަރު

ބޭއްވުމަށް

ހފައިވާ
ހަމަޖެ ި

ރއާން
ޤު ް

މުބާރާތުގައި

ކން
ރަށަ ު

ގ
ގން ކިޔެވުމު ެ
އތުރުކުރުމަށާއި އެއީ ،ބަލައި ެ
ބައިވެރިކުރެވޭ ކުދިންގެ ޢަދަދު 15ން  20އަށް ި
ގޮފިން 11

ކުދިން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެގޮފިން  9ކުދިން ކަމުގައި ހަމަޖެއްވުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނ
މށް ކުރި ް
ހފައިވާ ރަށަކަށް ދިނު ަ
ށ ހަމަޖެ ި
އން މުބާރާތް ،ބޭއްވުމަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރު ާ
ހަމަޖެހިފައިވާ 8000.00ރ .ގެ ބަދަލުގައި އެ ޢަދަދުގެ %25އަށް ވާ  2000.00ރ.
ނސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ
އިތުރުކޮށް ޖުމުލަ 10000.00ރ .ފުލިދުއަށް ދިނުމަށް އަތޮޅުކައު ް
 9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އައިލެންޑް

ލައިފް

މޯލްޑިވްސް

އިން

ފުށިފަރުން

ކޮށްފައިވާ

ދަތުރުތަކަށް

ހ
ޖ ޭ
ލިބެން ެ

ގ
އތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ ެ
ނލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައިަ ،
ނށް ު
ފައިސާގެތެރެއިން މިހާތަ ަ
ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ
ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފެލިދޫގައި ފާހަގަކުރާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ޖޓެއް ކަނޑައެޅުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ
ދކުރުމަށް 3000.00ރ .ގެ ބަ ެ
ބައިވެރި ވުމަށާއި މިކަމަށް ޚަރަ ު
އެހެން ރަށަކުން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޙަރަކާތެއް ހިންގާނަމަ އެ ރަށަކަށް ރަމްޒީ އެހީ
އެއްގެގޮތުގައި 500.00ރ .ދިނުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ

ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

ބރު24:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

ތކެތީގެތެރެއިން  18000ބީ ޓީ ޔޫ ގެ ( 1އެކެއް) އެއަރ
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަ
ކޮންޑިޝަން އާއި( 1 ،އެކެއް) ފެކްސް މެޝިނާއި ،އިދާރާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ތޭރި ޖެހުމަށް ބައި
އިންޗީގެ ( 22ބާވީސް) ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި (1އެކެއް) ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ހންނަށް ދޭންފެންނަ މުސާރައަކީ މަހަކު -
ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ ބޭރުމީ ު
މަހަކު 1000/-ރ ،ކޮއްތައް މަހަކު 1500/-ރ ޖުމުލަ6000/- :ރ

3500/ރ ،ހުރުމަށް

ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.
ށގެން އެއްމަސް ދުވަހަށް ހޯދާ ވަގުތީ ކައްޕިއަށް މުސާރައާއި
ކަށަވަރުދޯންޏަށް ޢިޢުލާން ކޮ ް
އެލަވަންސައް މަހަކަށް 10000/-ރ ( ދިހަހާސްރުފިޔާ ) -/ދިނުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ
އިއްތިފާގުން ވަނީ މި ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާ ފައެވެ.
2017

ވަނަ

އަތޮޅުކައުންސިލުން

އަހަރު

ގ
ލަފާކުރާބަޖެޓް ެ

ގޮތުގައި

މިނިސްޓްރީ

ފ
އޮ ް

ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ  4.9މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމަށާއި،
ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ް
ށ
އ ް
ބޖެޓްގެ ގޮތުގައި  5.5މިލި ަ
ފޮނުވުމަށާއި ،މިސިޓީގައި  2016ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލަށް ަ
މފަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ލިބިފައިވާއިރު އެ ޢަދަދަށްވުރެ  0.6މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުކޮށް ި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސީލިންގ އެއްދެއްވާ އަންގަވާފައިވާތީ މިއަހަރު ދެއްވާފައިވާ ސީލިންގ
މޖައްސަވައިފިނަމަ ކައުންސިލުން
 4.9މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޢަދަދަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހަ ަ
ކ
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވި ކައުންސިލް ހުއްޓިދާނޭ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމާއެ ު
ގ
އހަރު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ެ
އހަރުގެ ބަޖެޓް  2016ވަނަ ަ
މިކައުންސިލްގެ  2017ވަނަ ަ
ފ
އވަރުގެ ޢަދަދަކަށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޢަދަދާ އެ ް
ފިނޭންސް

އެންޑް

ރ
ޓްރެޜަ ީ

ގައާއި،

ރައްޔިތުންގެ

ޖލީހުގެ
މަ ި

އިދާރާގައި

މށް
ދެންނެވު ަ

މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  14ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާ ފައެވެ.
ލ
ށހަޅާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟި ް
ހ ަ
މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  14ވަނަ ޖަލްސާއަށް ރިޔާސަތުން ު
ވރު ދޯނީގެ ކެޕްޓަނެއްގެ މުސާރަ
ކށަ ަ
ޢދު ކުރަށްވާފައިވާ ގޮތަށް ަ
މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ތާ ީ
މަހަކަށް 9000/-ރ ( ނުވަހާސް ރުފިޔާ ) އ .ކެޕްޓަނެއްގެ މުސާރަ މަހަކަށް 8000/-ރ (
އަށްހާސް ރުފިޔާ )

ފަޅުވެރިއެއްގެ މުސާރަ މަހަކަށް 6000/-ރ ( ހަހާސް ރުފިޔާ ) މީގެ

އިތުރުން ދަތުރުގައި އުޅޭ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ކޮށްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް
ވެސް ދުވާލަކަށް 120/-ރ

( ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ ) ދިނުމަށް މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ

ކށްފައި ވެއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ޮ
ފުލިދޫކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު  15 ( 357/235/2016/05އޯގަސްޓް  ) 2016ސިޓީން
ކަށަވަރުދޯނި
ބރު25:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

ހޯދުމަށް

ލއްވާފައިވާތީ
އެދި ަ

މިކަމުގައި

ބރުންގެ
މެމް ަ

މެދުގައި

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މަޝްވަރާ

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

ށވެސް
ފުލިދޫ ކައުންސިލަ ް

ނ
ށ  30އޯގަސްޓް  2016ވަ ަ
ކަށަވަރު ދޯނި ދޫކުރުމަ ް

ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
31

1

މައްސަލަ:
.1

ފުށިފަރު ދޯނި އެހެލުން:

ބޑު ޢީދުގެ ކުރިން މާލެ އަތޮޅު
ށ ޮ
ގ "ފުށިފަރު ދޯނި" އެހިލުމަ ް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ
އ
ތށް މިކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ  14ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފަ ި
ފނުވާގޮ ަ
އހިލަން ޮ
ހިންމަފުއްޓަށް ެ
ށ
ހންމަފު ީ
ވަނިކޮށް ޢީދުގެފަހުން  18ސެޕްޓެމްބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު އެހިލަން ފޮނުވުމަށް ި
ރ
ހން ކުއްލިއަކަށް ފަސްވަޅު ނުލިބޭކަމަށާއި ،މިހާރު އެހިލާފައިހު ި
ބޯޓްޔާޑުން ކުރިން ބުނެފައި ފަ ު
ނ 3
ބނަންއެގޭ ީ
ވނީ އަދިވެސް  5ވަރަކަށް ދުވަސްފަހުންކަމަށާއި ،ޔަޤީންކޮށް ު
ދޯނި ބޭލޭވަރު ާ
ޅ
ލ އަތޮ ު
ނތީ އިތުރު ފަރާތެއް ބެލިއިރު މާ ެ
ބޓްޔާޑުން ބު ާ
މފުށީ ޯ
ދުވަސްވަރު ފަހުންކަމަށް ހިން ަ
ގުޅީގައިހުންނަ ބޯޓްޔާޑްގައި މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އެފަރާތާގުޅާ
އެފަރާތުގެ

ކޯޓޭޝަން

ހޯދިއިރު

އަގުހެޔޮވެފައި

ވަގުތުން

ދޯނި

އެހިލުމުގެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުން ބުނާތީ މިކަމުގައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުން.
ޟލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާ ި
ށ
ކައުންސިލްގެ "ފުށިފަރު ދޯނި" އެހިލުމަށް ބޮޑު ޢީދުގެ ކުރިން މާލެ އަތޮޅު ހިންމަފުއްޓަ ް
ނސިލްގެ މިއަހަރުގެ  14ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައި ވަނިކޮށް
އެހިލަން ފޮނުވާގޮތަށް މިކައު ް
ނ
ބޓްޔާޑު ް
މފުށީ ޯ
ފނުވުމަށް ހިން ަ
ހލަން ޮ
ޢީދުގެފަހުން  18ސެޕްޓެމްބަރ  2016ވަނަ ދުވަހު އެ ި
ލއަކަށް ފަސްވަޅު ނުލިބޭކަމަށާއި ،މިހާރު އެހިލާފައިހުރި ދޯނި
ކުރިން ބުނެފައި ފަހުން ކުއް ި
ނތީ ،އަދި މާލެއަތޮޅު ގުޅީގައިހުންނަ
ބޭލޭވަރުވާނީ އަދިވެސް  5ވަރަކަށް ދުވަސްފަހުންކަމަށް ބު ާ
ބޓްޔާޑަށްވުރެ އަގުހެޔޮވެފައި ފަސޭހަތަކެއް ހުރުމާއި،
ހންމަފުށީ ޯ
ހލުމުގައި ި
ބޯޓްޔާޑަށް ދޯނި އެ ި
ޚަރަދުގެގޮތުންވެސް ހިންމަފުއްޓަށްވުރެ ގުޅީގައި ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ފެންނާތީ ،އަދި ދޯނި
ނތީ އަވަހަށް އެހިލޭ ދިމާޔަކަށް
މން ދާ ެ
ނޭހިލާ ގިނަދުވަސްވީ ވަރަކަށް ދޯންޏަށް ގެއްލުންލިބެ ު
ތށް
ޅ ބޯޓްޔާޑަށް " ފުށިފަރު ދޯނި" މިފަހަރު އެހިލަން ފޮނުވާގޮ ަ
އެހިލުމުގެގޮތުން މާލެއަތޮޅު ގު ީ
ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން އެފަރާތާ ވާހަކަދައްކާ މާދަމާ  19ސެޕްޓެމްބަރ
ނވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
2016ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދޯނި ފޮ ު
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް
އިބްރާހިމް އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް ދޯނި އެހިލުން މާބޮޑަށް

ބރު26:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އަދި

ލަސްވެއްޖެކަމަށެވެ.

ކުރިން

ހިންމަފުށިން

ނދިޔަ
މ ް
ދައްކަ ު

ވާހަ

ދިމާނުވާކަމަށާއި،

ށވުރެ އަވަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް
މ ް
ދުވަހެއްގެކޮޅުން ފަސްވަޅު ލިބިގެން ދޯނި އެހިލަން ބޭއްވު ަ
ށ
ފ ީ
ވރި ކަމަށެވެ .އަދި ހިންމަ ު
ލން ބުއްދި ެ
ހދައިގެން ދޯނި އެހި ު
އެހިލެވޭ ދިމާއަކުން ފުރުސަތު ޯ
ނ
ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުގައި އަގުހެޔޮވެފައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަސްވަޅު ލިބެންއޮތުމު ް
މާދަމާ  19ސެޕްޓެމްބަރ 2016ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދޯނި ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް އެދެއްކެވި ވާހަކައަށް އަޅުގަނޑުވެސް ތާއީދު ކުރާކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް
ދޯނި އެހިލުން

މބޮޑަށް
ާ

އެނިންމުމަށްވުރެ
ނުދެކޭކަމަށާއި،
ހިންމަފުށިން

ސ
ލސްވެއްޖެކަމަށެވެ .ކުރިން ޖަލްސާއަކުން ނިންމާފައިވީނަމަވެ ް
ަ

އ
ރަގަޅުގޮތެ ް
އަބަދުވެސް

ނ
ކުރި ް

ފެނުމުން

ގތަކަށް
އެ ޮ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ

ދައްކަމުންދިޔަ

ވާހައާއި،

ބދަލުކުރުމަކީ
ަ

ޚަރަދުކުޑަ
މިހާރު

ގޯސްކަމެއްކަމަށް

ރަގަޅުގޮތަށްކަމަށެވެ.

ދައްކާވާހަކަ

އަދި

ދިމާނުވާކަމަށާއި،

ށވުރެ އަވަހަށް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް
މ ް
ދުވަހެއްގެކޮޅުން ފަސްވަޅު ލިބިގެން ދޯނި އެހިލަން ބޭއްވު ަ
ށ
ފ ީ
ވރި ކަމަށެވެ .އަދި ހިންމަ ު
ލން ބުއްދި ެ
ހދައިގެން ދޯނި އެހި ު
އެހިލެވޭ ދިމާއަކުން ފުރުސަތު ޯ
ނ
ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑުގައި އަގުހެޔޮވެފައި މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފަސްވަޅު ލިބެންއޮތުމު ް
މާދަމާ  19ސެޕްޓެމްބަރ 2016ވާ ހޯމަ ދުވަހު ދޯނި ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ.
ނިންމުންތައް
ނ އެހިލުމުގައި ހިންމަ ފުށީ ބޯޓްޔާޑަށް ދޯނި އެހިލުމަށް މި
މިކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯ ި
ރ
މން ނިންމިއި ު
ވނިކޮށް އެނިން ު
ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ  14ވަނަ ޖައްސާގައި ނިންމާފައި ަ
ނ
ދނިއެހިލު ް
ސވަޅު ނުލިބިގެން ޯ
ކދައްކާފައިވާގޮތާ ޚިލާފަށް ފަ ް
ކަންކުރުމަށް ދެފަރާތުން ވާހަ ަ
ޔޑްގައި އަގުހެޔޮވެފައި ވަގުތުން
ނމަފުށީ ބޯޓްޔާޑަށްވުރެ ގުޅީ ބޯޓް ާ
ލަސްވަމުން ދިއުމާއި ،އަދި ހި ް
ރ
ހ ު
ދނި " މިފަ ަ
އންސިލްގެ " ފުށިފަރު ޯ
ނތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާތީ މިކަ ު
ފަސްވަޅުލިބި އެހިލުމުގެ އި ް
އެހިލާ ތަނަކީ ގުޅީ ބޯޓްޔާޑައް ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ކޯޑިނޭޓިން ބައްދަލުވުމުގައި
ނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ބައިވެރި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
32

1

އވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް
އމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ހުށަހަޅު ް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުހަ ް
ލ
ނސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނި އެހެ ާ
ދ ކުރަށްވަފައި ވާގޮތަށް މިކައު ް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ތާޢީ ު
ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ކުރުމަށް 249002.50ރ ( .ދެލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ދެރުފިޔާ
ފަންސާސް ލާރި ) މިކަމަށް ހިނގާނޭ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
މ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި
ރޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ި
ި
މށް
މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވު ަ
މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ .މި ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވީ
ލ
އންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ލ ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،ކަ ު
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
އޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.
މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަ

ބރު27:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
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ގ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކައުން ސިލަރ އަލްފާޟިލް
މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން ެ
ވ
ށހަޅާފައި ާ
ތން ތައްޔާރުކޮށް ހު ަ
ދ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އިދާރީގޮ ު
އބްރާހީމް ތާއީ ު
ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ި
ކަރުދާހުގައިވާ އުސޫލު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކުރަށް ވާފައެވެ.
ވ .ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ރަޝީދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން
އެ ބޭފުޅާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ވާޖިބުތަކުން ދުރުވެ އެކަހެރިވެފައި ވާކަމަށާއި ،އަދި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޙާޟިރުނުވާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާކަމަށްބުނެ ރަކީދޫ ކައުންސިލުން
ލޯކަލް ގަވަރ މަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ޢަބުދުﷲ ރަޟީދާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންފެންނަނަމަ އެ
ފިޔަވަޅެއްއަޅާ އެކަން އެންގުމަށް އަންގަވާފައިވާ މައްސަލާގައި (  06ނޮވެމްބަރ  ) 2016ގައި
ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ  20ވަނަ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުންގެ މެދުގައި
މަޝްވަރާކޮށް " ލާމަރުކަޒީޤާނޫނުގެ  119ވަނަ " މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތީން ވ.ރަކީދޫ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ތިޔަ
އޮތޯރިޓީގައި ދެންނެވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި().
ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނައި ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
ގ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސްކޮށްފައެވެ.
މބަރުން ެ
ގޮތުގެމަތީން ގަތުމަށް މެ ް
މހާރު
ށފަރު ދޯނިން ި
ލގޮތަށް ފު ި
އ ޭ
މވައްޒަފުންގެ ހައްޤުތައް ނުގެ ް
އތިބި ު
މިހާރު ފުށިފަރު ދޯނީގަ ި
މިކުރާ

މަސައްކަތައްވުރެ

ރަގަޅު

މަސައްކަތެއް

ކުރުމަށްޓަކައި

ފުށިފަރުދޯނި

ވިއްކާލުމަށް

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ފއިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި އޭގެ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 2017ން 2021އަށް އެކުލަވައިލައި ަ
އފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން
މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވައިލަ ި

ނ
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަ ީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.
ކަށަވަރު

ދޯނި

އައުޓްސޯސް

ކުރުމަށް

އިދާރީގޮތުން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގެ

 ،7،14،15،21މި  4މާއްދާ ،ތިރީގައި އެވާގޮތަށް އިސްލާޙްކުރުން.
މާއްދާ  :7ދޯންޏަށް ޠަބީޢީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ މަރާމާތުކުރާނީ ދެފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށް
ޚަރަދު ޙިއްޞާކޮށްގެންނެވެ .މިފަދަ މަރާމާތެއް ކުރަންވާނީ އެކަމުއަގާ މެދު ކައުންސިލާ
ނ
ބ ު
މަޝްވަރާކޮށް ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .އަދި އެގެއްލުމަކީ ޠަބީޢީ ގޮތުން ލި ު
ނ
ނންމާ ީ
ި
ލބުނު ގެއްލުމެއްކަން
ި
ގެއްލުމެއްކަން ނުވަތަ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން
ކައުންސިލުންނެވެ.
މާއްދާ  :14ދޯނި ހިފާ ފަރާތުން މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އަހަރު މަހަކު
އހަރު މަހަކު
(ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ) ،ދެވަނަ ަ
ބރު28:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

10000.00ރ.

ނ
ވ ަ
12000.00ރ( .ބާރަ ހާސް ރުފިޔާ) ތިން ަ

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އަހަރު މަހަކު

ލ
14000.00ރ( .ސާދަ ހާސް ރުފިޔާ) ކައުންސިލަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .މި ކު ި

ވ
ދައްކާނީ ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ 10ކުރިންނެވެ .މަހެއް ހަމަނު ާ
ގ
ވހު ެ
ގއްލީމާ އަންނަ ޢަދަދު ދު ަ
އދަދަކީ މަހެއްގެ ކުލި 30ން ެ
ދުވަސްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭނެ ަ
ޢދަދެވެ.
އަދަދުން ގުނަކުރީމައި އަންނަ ަ
މާއްދާ  :15ޢާއްމުކޮށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރާ މަރާމަތަށާއި ފަރުވާއަށް

ދޯނި އެހެލައި

މށް ދާ ޚަރަދު ދެ ފަރާތް ހަމަހަމަ ވާގޮތަށެވެ .މީގެ އިތުރުން
ބޭލުމުގެ ކަންތައް ކުރާނީ އެކަ ަ
ޖނަމަ އެކަމެއް ކުރާނީ ދޯނި ހިފާ ފަރާތުންނެވެ.
ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެލަންޖެހިއް ެ
މާއްދާ :21މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ ތިން އަހަރެވެ.
ނ
ލ އެއްބަސްވުމާއި ،ކަށަވަރު ދޯ ި
މި  4އިޞްލާޙާކާއެކު ،މި ކަމަށް އިދާރީ ގޮތުން އެކުލަވައި ި
ދުއްވުން އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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1
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ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމަށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ  7ވަނަ
ކ
މއްދާ އިސްލާޙު ކުރުމާއި ،ދެމާއްދާ އިތުރުކޮށް އެ ދެމާއްދާއަ ީ
ވނަ ާ
މާއްދާއާއި ަ 14،17،18
އުސޫލުގެ  19،20،21ވަނަ މާއްދާ ކަމުގައި ހަމަޖައްސާ އޭގެ ތިރިއަށްހުރި މާއްދާތައް
ނ
ލން އިޢުލާނުކުރުން .މިގޮތަށް އިޢުލާ ު
ދަތުތީބުކޮށް ކުރިން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަ ު
ކން އެންގުމަށާއި ،ދޯނި ކުއްޔަށް
ކުރާއިރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ަ
ދިނުމުގައި

ޕޮއިންޓް

ދޭނޭ

އުޞޫލާއި،

މިނޫންވެސް

މތު
މަޢުލޫ ާ

އިޢުލާނުގައި

ށ
މ ް
ހިމެނު ަ

ކރެއްވިއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ު
އބްރައީސް
ހމް ހުށަހަޅުއްވާ ނަ ި
އބްރާ ި
ޟލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ި
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާ ި
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ފށިފަރު ދޯނި ވިއްކުމާގުޅޭގޮތުން
ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުމަށް މެމްބަރުންނަށް އެއްބަސްވެވޭތީ ު
ވ
ޓއެއް ޢައްޔަން ކުރަންބޭނުން ާ
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް 5މެމްބަރުންގެ ކޮމި ީ
ކަމަށާއި ،މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭނީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް،
ދ
ލ އަޒުވަރު ޢަލީ ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީ ު
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު
ރ
ބދުﷲ ޢަލީ ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކުރިއަށްއޮތް  10ދުވަހުގެ ތެ ޭ
ލ ޢަ ު
ދޯނީ ކެޕްޓަން އަލްފާޟި ް
ޢލޫމާތު އެއްކުރައްވާ ރިޕޯޓެއް ކައުންސިލަށް ކުށަހެޅުއްވުމަށާއި،
ކޮމިޓީން މިކަމަށްބޭނުންވާ މަ ު
ފުށިފަރުން މިހާރު މިކުރާ މަސައްކަތަށްވުރެ ރަގަޅު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،އަދި ދޯނީގެ

ބރު29:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މުވައްޒަފުންނަށް ރަގަޅުގޮތެއް ހޯދާދިނުމަށްޓަކައި ފުށިފަރު ދޯނި ވިއްކާލުމަށާއި ،އަދި ކޮމިޓީގެ
އ
ނކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ ް
މންޖެހޭ ކަ ް
އގައި އިތުރަށް ނިން ަ
ނބޭވޭ ޖަލްސާއެ ް
ރިޕޯޓަށްފަހު ދެ ް
ރންގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ނިންމާނީކަމަށް މެމްބަ ު

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ގ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ،އުމުރާނީގޮތުންނާއި ،އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅު ެ
އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީއެއް
ތ ބަލާ
ތއް ޝަރުތު ހަމަވޭ ޯ
ތ ަ
ނށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ލ ަ
ޢދަށް ޯ
ކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާ ި
ބނުމަ ީ
އޮވެއެވެ .މި ކޮމެޓީގެ ޭ
އޅާ ފާސްކުރުމެވެ.
ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަ ަ
ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

2

ނ
ލޣަ ީ
އަބުދުލްމަޖީދު އަބުދު ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަބުދުއްސަމީޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ނ
ނނާ ު
އަބުދުލްހަ ް

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

5

މ
މަރީނާ އިބްރާހީ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

ނ
އިބްރާހީމް ޝަބީ ް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

7

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

9

ޢަލީ އިޙްސާން

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޝ
 10ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 12އަޙުމަދުރަމީޒު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 13ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 14ނާސިރާ ހަސަން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 15އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17އަލީ ސަލީމު

މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 16އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

ބރު30:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 17ޢަބުދުއްﷲ އަލީ

ނެވި

 18ޙަސަން ޔާސިރު

ފަޅުވެރި

 19އަޙްމަދު ޤާސިމް

ފަޅުވެރި

 20ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

 21އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު

 22ނާދިރާ

ގ
ޝީޓްމާ ެ

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ނ
ހންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ދއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ި
ދނީ އިދާރީ ާ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެން ަ
ހ
ނބެ ޭ
ދ ތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ާ
ލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ނަމްބަރު 7/2010 :ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވި ް
ރ ގޮތުގައި ގާތުން ފޯރުކޮށް
ނތެ ި
ޖހޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނު ް
ތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ީ
ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.
މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ށ ވަނީ
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަ ް
ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ށ
މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަ ް
ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ .މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
އވެ.
ނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެ ް
ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ު

ބރު31:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ނމަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުންނާއި އަދި ކުއްލި
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނި ް
ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.
އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
ނުވެއެވެ.
މާލީ އޯޑިޓް

ފއި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނި ަ

ނުވެއެވެ.
ފއި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
އިދާރީ އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނި ަ
ނުވެއެވެ.
އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 9އޮކްޓޯބަރ  2014ން  17އޮކްޓޯބަރ  2014އަށް މިކައުންސިލްގެ  2013ވަނައަހަރުގެ ހިސާބްތައް
އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އޯޑިޓް ކުރެއްވިއެވެ .އޭގެފަހުން އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާ
ތއް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި މަސައްކަތްތައް
ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަ ަ
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކަންތައްތައް

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މާލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ .އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލަށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި ،މި
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އިދާރީކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރަކަށްވުމުންނާއި ،އިދާރީ
ބރު32:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ށފައިވާ
ލތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ނން ކައުންސި ު
ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫ ު
އެއްވެސް އެއްޗެސް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި
ނުވުން .އަދިހަމަ އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
ބެލުމުގެދަށުން

ކުރީގެ ސަރުކާރަކުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ

ށށް ފައިސާ ގެންނަވާ ޕަބްލިކު
ނންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަ ަ
ރޓީގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް ފި ޭ
ނޓަރީ އޮތޯ ި
މަ ި

ނ
ރމުން އެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭގި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުމު ް
ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކު ު
ނންވީ
ވ ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭ ު
ނން ީ
އމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭ ު
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ަ
ނހިންގިއެވެ.
މިންވަރަށް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ ު

ބދުލްޣަނީ
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަ ް

މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް

ނނަ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހު ް

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

(ބަދަލުގައި)

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

 2016ވަނަ

 2016ގެ

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ

 2016ގެ ލިބުނު

 2015ވަނަ

ލ
ޞ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފް ީ

ޚަރަދު

ޚަރަދު

ޓ
ބަޖެ ް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4603500.33

2313874.16

5046617.00

4575166.54

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

32525.00

9487.00

52800.00

82181.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

4636025.33

2323361.16

5099417.00

4657347.54

ބރު33:
މ ަ
ޞަފްހާނަ ް

 2016ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3578440.72

3700536.00 1857202.89

3690151.82

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ
 213މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

168039.18

84022.54

189823.00

176089.84

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

62032.00

33408.00

82000.00

54930.50

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

46382.56

18786.66

140097.00

57273.39

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

456481.12

256893.24

644764.00

518364.61

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

18300.00

18300.00

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

270644.75

45260.83

289397.00

73151.78

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި،
 228ސަބްސިޑީޒް

421

3180.00

-

-

5204.60

4603500.33

2313874.16

5046617.00

4575166.54

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
ކުރާ ޚަރަދު

9487.00 32525.00

52800.00

82181.00

9487.00 32525.00

52800.00

82181.00

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1355539.22 2713414.72

2861736.00

2834063.73

501663.67 865026.00

838800.00

856088.09

1857202.89 3578440.72

3700536.00

3690151.82

ނިންމުން
ނވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެން ެ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު
ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
އއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް
ނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާ ެ
ބރު ލުމެކެވެ .މިގޮތު ް
ހތެރިކަމާ އެއް ާ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެ ީ
ތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި
އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަން ަ
މވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު
ވ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުނ ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެ ެ
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައި ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
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ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ށ
ވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮ ް
ގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާ ެ
އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ެ
ނުދެވުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ނތް ޝުކުރު
ށ ހިފެހެއްޓުމެއް ެ
ނނަ ް
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރި ް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާ ި
ދަންނަވަމެވެ.
ވ
ކދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއް ި
ފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަ ީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއިު ،
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް
މޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ،ކާ ި
" އާމީން "

މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްރައީސް
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