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2            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

c 

 

 

 ތަޢާރަފު 

ގެ ފުރަަތަމ  ވަނަ އަހަރު 2016ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނން ނަްނބަރ: މިރިޕޯޓަކީ 

ދުވަހުގެ ފުރަމަ ހަމަސްމައްޗަށްބަލާ ދިޔަ ގޮތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެހަމަސްދުވަހު 

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ އެކުލަވާލާފަ  ގޮަތށްމަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ތެރޭގައި ހިންގުނު ކަންތައްތަކުގެ 

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަްށ ހިންގި  ،މި ރިޕޯޓުގައި ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަ

 ހިަމނާފައި  ލޫމާތުއުމަ  ހިންގުން ހަމަެޖހިފައިވާޮގތުގެކައުންސިލުގެ ިއދާރީ، ަހރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި، ހަރަކާތްތަކާއި

ކުރެވުނު  ފެލިދުއަތޮޅު އަޮތޅުކައުންސިލުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުއަހަރުވަނަ  2016ވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

ރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް މާލީ ތަފްސީލު އަދި ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީމަސަ

 ފައިާވނެއެވެ.އިލެވިބަލާދަތިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި



 

3            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުންސ

 ކަށް ހެދުން. އިދާރާއަ

 ިރުވުން. ، މަދަނިއްޔަތުކުރިއެ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައ 

  ިކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއ

  އުފެއްދުންމަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް

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

ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ 
 ބަޔަކަށްވުން"



 

4            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ސުބްޙާނަޫހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަާނ ަދންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި هللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

 ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަާވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައިهللاމާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާ

ނޑިވަލުގަިއ  ރިޕޯޓް އެކުލަވާަލމުންދާމިކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ  ގެ ފުރަތަަމ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 މި ދަ

ނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީއަޅު ކައުންސިލް  ކައުންސިލަރުންނާއި، ވާގި ގަ

 ދެންނެވުމެވެ.  ޝުކުރުއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ޤަޞްދުކުރި ބައެއް ކަްނތައްތަްއ  ފުރަތަމަ ަހމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016

ކައުންސިލުން  ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016ންކަން ނުކުރެވި ދިޔަ ކަމުގައި ވިއަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަ

ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭމަސައްކަތްކުރިއަށް ސްކީމެއް ހިކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގަިއ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާްތ ބޭއްުވމާއި ދޫފަ

  ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. 

ނޑުގެ   މަގު އުްނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެއއްބާރުލުން ދެއްވައި ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައެދުމަކީ އެންމެހާ  އަޅުގަ

 ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ

  وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

                                       
 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                       

 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

5            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

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

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

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ 

ޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮ 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. 

ވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެ

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

  ރަށްތައް  މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި 

 
 

 ރަށް
 
 

 އޮންނަ ރަށް
 ސަރަޙައްދު 

 

 ބޮޑުމިން
 ހެކްޓަރ

ބާވަތް  ރަށުގެ  
 ރައްޔިތުން ރަށުގެ
 ކުރާ ތެއްގައިމައިގަޑުގޮ

 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            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ފެލިދޫ

J-3 

 ތިނަދޫގެ
 ދެކުނުން
 ކެޔޮދޫއާއި

 ދޭތެރޭ

 

12 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން އަތޮޅުގައި
 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
 އަތޮޅުގައި
 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

 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ ދުރުގައި

 

 މީހުން އަތޮޅުގައި 
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

 ރަށް ކުޑަ

/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ

 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 

 

ބޮޑުމިން  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ސަރަހައްދު  ރަށްއޮންނަ  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
 ންވާއެކުލެވިގެ

 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 އްގިރިދި
 ނޯޓިކަލް 4.64އުތުރުން
 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 އިގެއާދަ
 ރަށެއް

  



 

8            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 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

 އި ޑިގްރީގަ

 

    

، ފޮއްތެޔޮ
 ބޮޑުފުށި 

 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 

 ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް 



 

9            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 

 

 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 5 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 8 ންގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހި

 10 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ 

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް   ނޑުދަ  10 ލަ

 29 މާލީ ޚުލާޞާ

 30 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

ނޑު(   32 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 44 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 46 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން ރައްޔިތުންގެ 

 47 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 49 ނިންމުން 



 

10            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

o  ްފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައ 

  2016ޤުރުއާން މުބާރާތް  ވަނަ  5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ފުލިދޫގައި ވ. އަތޮޅު މިައތޮޅު  2016ޤުރްއާން މުބާރާތް ވަަނ  5ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްދުވަހު ހުކުރު  2016އޭޕްރީލް  22
ނޑިޔާރެއްކަމުގައިވާ  މަދަރުސާގައި ބޭއްވުނެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ިކޔަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވީ މިމުބާރާތުގެ ފަ

ނޑިޔާރުން މާކުސްދިނުމުގައާއި، ފަހު މުބާ ގެ ކިޔެވުމަށްއަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ އެވެ.  ރާތުގައި ފަ
ނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ އުޞޫ ނޑިޔާރުންގެ  ތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާ ގުޅޭގޮތުންލްފަ ފަ

ނޑިޔާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްފޯރ އަލްޤާރީ އަލްއު ސްތާޒު ޢަލީ ފަރާތްޕުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މި މުބާރާތުގެ އިސްފަ
އަތޮުޅ ދާނޭޮގތުެގ ކުރު ތަޢާރަފެއް  ގެ ވާހަކަ ފުޅަށްފަހު މުބާރާތް ހިނގަުމންރަޙުމާނެވެ. ެއމަނިކުފާނު ވަޙީދު ޢަބުދުއް

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

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

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

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

 ގައެވެ.21.30
 

ނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަ ޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން ވ. މި މުބާރާތުގައި ފަ
މާގެ / ބ. ކެންދޫ ޔާ ޝާމިލާ އިދްރީސް ހިރުދުއެދުރުވެހި، އަލްޤާރީ ސުހައިލް ޢަލީ ސައިމާވިލާ / ފ. ދަރަނބޫދޫ،  އަލްޤާރި

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

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

މަޮކށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑ. ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަޢުބދުއްސައްތާރު އަޙުމަދެވެ. ނަންބަރ ފުރިހަ
ސަވާދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ނައިބް ރައީްސ އިނާމުތަކާއި، ސެޓްފިކެޓްތައް ބައް

ސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުްލޢަޒީްޒ މެމްބަރ ޢަލީ އި އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު،
އިބްރާހިމް، ފުލިދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒް، ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

އްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްެގ މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮްށދެޢަލީ، ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. 
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ށުގެ އަހަރުވީއިރު މި މުބާރާތަށް ރަށްރަށުން ިލބެމުންތާ ތަުރޙިބައްޓަކައި އެ ރަށްރަ 5އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވަުމންގެްނދަވާތާ 
ކައުންސިލްތަކަށާއި، ސްކޫލްތަކުެގ ވެރިންނަށް އަިދ މުބާރާތުގަިއ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްދެއްވާ ބެލެނިވެރިންަނށް ޝުުކުރ 

ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  6ގެ ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅުކައުންސިލް 2017އަދާކުރެއްވިއެވެ. ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަންނަ 
މިޖަލްސާގައި އަދި ވަނީ އިޢުލާން ޮކށްދެއްާވފައެވެ. އިކަމަށް ނިންމަފައިވާނީ ވ. ފެިލދޫގައުންސިލުން އަތޮޅުކަބޭއްވުމަށް 

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



 

11            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
ނޑައަޅު ނޑުތަކެއް " އުޞޫލުތަކެްއ ކަ އްވާފައެވެ. " މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވަނަ ޮހވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުންވަނީ މިންގަ

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

 ސްކޫލެއްވެސް ނުހޮވުނެވެ. 

 ގެ އާޢިމަރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. އަތޮޅުކައުންސިލ

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

ރޫމުގައި މިކަމަށް . އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިން ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ 2016މާރޗް  30ޒަމީރުއާ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން 
ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 
މަނިކެވެ. މަސައްކަތާ ޙަވާލުވާ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒަމީރެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ބިޑް 

މި މަސައްކަތް  ލެއްވިއެވެ. ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީގޮތުން މިމަސައްކަތް ހިންގަވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ އެވިއުލޭޓްކުރި 
އޭޕްރީލް  24މަސައްކަތް ިނންމާފައިާވތީ އެފަރާތާ ަވނަދުވަހު  2016އޭޕްރީލް  17 ދުަވހު ފަށާ ވަނަ 2016އޭޕްރީލް  03

ނޑައެ 2016  ވެއެވެ. ރ ވަނީ ހަވާލުކުރެވި ފައ30000ެ/-އިވާ ޅިފަވަނަދުވަހު 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 ފެލިދޫގައި އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 2016ބުރުއަރީ ފެ 28ން ތަޢާރަފްކުރު

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

އެންރޫ އާއި، އެބޭފުޅުންގެ އަިރހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ފެިލޫދގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 
ބާ ދެންނެވުމުގައި މި ކައުންސިލްގެ ވަރަށްހޫނު މަރުޙަވާއެއް އެބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ. މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަ

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 މަތް ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދު 

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

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

 ކަށަވަރުގެ ދޯނީގެ އާމްދަނީގެ ތަފްޞީލް 

 % 2016 ލިބުނު  2015   ލިބުނު  ތަފްޞީލް  #
 ދައްވުމެއް 0.403 23 57 މުލަ ދަތުރުގެ ޢަދަދުކުރެވުނު ޖު 1
 ދައްވުމެއް 2.457 221177.00 543621.11 ޖުމުލަ ލިބުނު ޢަދަދު  2
  ދައްވުމެއް 3.57 466.00 1664.00 އުފުލި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު 3



 

12            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

  އިތުރުވުމެއް 1.80 30647.00 16955.90 އަހަރު ނިމުނުއިރު އަރަނި 4
 ދައްވުމެއް 31.244 159894.40 496615.00 ޖުމުލަ ޚަރަދު  5

 

 ލޯނު ދޫކުރުން.

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

ބައެްއ ވެ. ފަރާތަކުންނެ 11މިހާރު ފައިސާ މިހާތަނަށް ނުިލބި ވަނީ  ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވއެވެ.
އެފަރާތް ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ތަރަށްޤީގެ ވެއެވެ. އި ފޮނުވިފަ ހުށަހެޅުމަށްޓައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސައްލަ އަލުން ކޯޓަށްތަކުގެ މައްސަލަވެސް 
އެވެ. ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާގެ  1050234.05ން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ ފަންޑު

އެވެ.  ރ74500.00ރ އެވެ. ލޯނު ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ވަްއދާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލިބިފަިއވަނީ 730835.11ޖުމުލައަކީ 
ށް ިލބިފައިވަީނ އި ގުޅިގެން ދޫކޮށްަފއިވާ ލޯނަ. ސުނާމީއާއެވެ ރ259043.65ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަީކ 

 ރ104142.59ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  ކަމަށް ދައްކާމަހުގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިވާ މެއިވަނައަހަރުގެ  2016ރ އެވެ. 140369.29
 ރިޕޯޓްތައް ބަރާބަރަްށ ވަނަ އަހަރުގެ މެއި ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައިަވނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިެބން ޖެހޭ 2016އެވެ. 

  ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ.

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން 

ގަމުްނގެންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުްނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިން
މަހުގެ ނިޔަލަށް  މެއިވަނައަހަރުގެ  2016ހިންގިފައި ވެއެވެ.  އަހަރުވަނަ  2016ކީމްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ސް

ވަނަ  2016އެވެ.  ރ266200.50ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ  އެވެ. ބާކީ ލިބެންވާ 611197.00ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ލިބިފައިވަނީ 
 ވާތީއެވެ. ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލްތަުކން ލިބެން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބަާރަބރަށް ލިބިފައި ނު މެއިއަހަރުގެ 

 2016ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 ފައި ވެއެވެ.އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުެގ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެމި ވަދުވަހު  2016މެއި  10
 ފައި ވެއެވެ. އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެ ކައުންސިލްއެދުވަހުގެ ހަރަކާތް ތަކުގައި 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި 
ނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއްވެެއވެ. މިގޮތުން މައިބެލެހެއްޓުްނ ހަވާލުކުރެވިފައި  ވަނަ ދުވަހު  2014މާރޗް  5ވުމަށް  ގަ

 ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

  ްނައިބްރައީސް އަލްފާޟިްލ މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއާއި ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުނ 
  ޫކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުން މެްމަބރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލްގުޅޭ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާފެލިދ 
 ީލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލ 
  ުކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރ 



 

13            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީްނތަކުގައި ަބއިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.އަތޮޅުކައުންސިލް އި

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

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

ގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީ"ފެލިދެއަތޮޅު  ،އެކައުންޓާއި 7709402200001ފާމަސީ" ގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ 
އެކައުންޓާއި  7709130118103ނަްނބަރ  ،އެކައުންޓާއި 7709130118002ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ނަންބަރ  ގެފަންޑު"

)ތިނެއް( އެކައުންޓް އުވައިލުމަށާއި މި ތިން އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފީ ގެގޮތުގައި އުވައިލާ ކޮންމެ  3މި 
ސް ރުފިޔާ( އެ އުވައިލާ އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ުހރި ހުރިހާ ފައިސާ "އަތޮޅު ރ. )ަފްނސަވ25.00ީއެކައުންޓަކަށް 

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

 އެވެ. ފާސްކޮށްފަވަނީ ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  6ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ 
 

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

ށް ޖަާމކުރެވެމުންދާނީ އަތޮޅުގެތަރައްޤީއަށާއި، އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ބޭނުްނތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލަްށ ހުޅުވާފައެވެ. މިއެކައުންޓަ
 ވެސް ފައިސާއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެކި ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާ
 އެވެ. ރީން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެކަމަށް އެމިނިސްޓްމިއެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެ

                                   

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ބަޖެޓްގެ ސަރުކާރުގެ  ވުމާއެކު މަދުންކަމަށް ވަރަށް ލިބިފައިވަނީ ފައިސާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ވަނައަހަރު 2015 ކައުންސިލަށް
 ންސިލްގެ އުކަ ިލިބފައިނުވާތީ ފައިސާ ކަންކަމަށްއެހެން 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

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

 ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ

 ފުން.ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހި 



 

14            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

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

 ރ500000/-        ޗަރު ފަރުނީ
 ރ150000/-       އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު

 ރ 10000/-        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 ގެން އަދި މާބޮުޑ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ބޭނުން ހިފައި

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

 
 ސާ ހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާ ރި މުދަލާއި، އެ އުންސިލްގައި ހު ކަ 
 
  

 އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

 

 ފުށިފަރު ދޯނި 

 

 ކަށަވަރު ދޯނި

 
 



 

15            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ 

 
 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރަށް 
 ދޫކުރެވިފައި 

 
 
 
 

 
 ނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެ

 
 ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ކަުއންސިލް ހިންގުމަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ  1
ތުރުކުރުމަށާއި، ދޯނި ައތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮުޅކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަމިފުށިފަރުދޯނި -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 
    ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އަތޮޅަްށ ގެނައުމަށެވެ. 

 ވޭލަރު -4 
 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. 15ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 
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 މަތީްނނެވެ.ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ގެ ޤަވާޢިދާއި،ފައިވާ މިކައުންސިލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެުކލަވާލެވިމިޤާނޫނު
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 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 
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 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 އްމަދު އަހްމަދުަމނިކްއަލްފާޟިލް މުހަ

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
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 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް 

 އިބްރާހީމް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ރުންގެކައުންސިލަ

 
 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

 
 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 :ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެއަތޮޅުފެލި
  ްއާއި މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކްއަލްފާިޟލް  ނައިބްރައީސް ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުނ 
 ްބެލެހެއްޓެވުން މެްމބަރ އަލްފާިޟލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތ 



 

18            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމްތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެވުން ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދ 
 ީލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލ 
  ުކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރ 
 
 
 ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  ވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއް  

 

ޖަލްސާގެ  #
 ނަންބަރ

 ނިންމުން 

1 1  

1 
 

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

ދުއަތޮޅު ވަނައަހަރު ފެލި 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
ޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި، ގުޅިގެން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަން

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

 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  1ނަ އަހަރުގެ ވަ 2016މިކައުންސިލްގެ 

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

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

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

 ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

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

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



 

19            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ނޑައެޅުމަށް  ކަމުގައި(  ރުފިޔާ  ފާސްކޮށްފީމެވެ. ސާއިންވަނަ ޖަލް 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 
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

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

ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ޚިޔާލާއި، ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ެކޔޮދޫން ދޫފަހީގެ 
ވަނަ ަޖލްސާއިން  2ވަަނ ައހަރުގެ  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، ޔުނިވަރސިޓީ 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 އެފައިސާއެއް ފައިސާއެއްވާނަމަ

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

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

 .  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ 3

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

ެގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިންބޭރުގެ ދެީމހުން ގެނައުމަށާިއ، މި މީުހްނ ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިން 1 4
ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާއި، ގުޅިގެން 
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 

ސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ސަނިއްޔާެގ ރާރުގައިވާ މިކައުންޤަ



 

20            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

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

 ވަނަ  ޖަލްސާ އިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 4ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  2016ގެ މިކައުންސިލް

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

 ން ފާސްކޮށްފީމެވެ.ވަނަ ޖަލްސާއި

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

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

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

އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫ ބްރާންޗްގައި ފެލިދެ 1 6
 5ވަނަ އަހަރުގެ  2016ޤަރާރު މިކައުންސިލްގެ  އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ

  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

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

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

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

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

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

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

ދެއަހަރުދުވަހުެގ ތެރޭގައި އަގުދައްކާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް މުއްދަތު ދިގުކުރުމާއެުކ  -2ވިއްކާލުން. 
 10ގަތް އަގަށް %  -3މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ނެގުން.  1ންޓްގެ ގޮތުގައި ޑައުންޕޭމަ

ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016އިތުރުކޮށް ވިއްކާލުން: މިކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.



 

21            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑުގައި އާއްމުފަާރތްތަކުން ބަހައްޓަްނ ޭބނުްނވާ  2 7
ރ، 150/-ދުވަހަކަށް 30ރ، 100/-ދުވަހަކަށް  20ރ، 50/-ދުވަހަހަށް  10ހާރުތައް އިސްތި

ވަނަޖަލްސާއިން  7ވަނައަހަރުެގ  ރަސްމީ  2016ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުަމށް މިކަުއންސިލްގެ 
 ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

ންސިލްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑީސަލް ވިއްކާނޭ ބަޔަކު އިޢުލާންކޮށްގެން  ހޯދުމަށް މިކައު 3 7
 ވަނަޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ. 7ވަނައަހަރުގެ  ރަސްމީ  2016

 

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

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.   9ގެ ވަނަ އަހަރު 2016

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

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

އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުާއން މުބާރާްތ، ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެިހފައިވާ ރަށަކަށް ދިނުަމށް ކުރިްނ  3 9
ރ.  2000.00%އަށް ވާ 25 ޢަދަދުގެ ރ. ގެ ބަދަލުގައި އ8000.00ެހަމަޖެހިފައިވާ 

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

އައިލެންޑް ލައިފް މޯލްޑިވްސް އިން ފުށިފަރުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންެޖޭހ  1 10
ން މިހާތަަނށް ުނލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގަިއ، ައތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީެގ ފައިސާގެތެރެއި

ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރާ އުޞޫލުން ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ 
ވަނަ  10ވަނަ އަހަރުގެ  2016ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ފާސްކޮށްފީމެވެ.  ޖަލްސާއިން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފެލިދޫގައި ފާހަގަކުރާއިރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން  2016 2 10
ނޑައެޅުމަށާއި، އަތޮޅުގެ 3000.00ބައިވެރި ވުމަށާއި މިކަމަށް ޚަރަުދކުރުމަށް  ރ. ގެ ބަެޖޓެއް ކަ

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

 ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފީމެވެ.  

)އެކެއް( އެއަރ  1ބީ ޓީ ޔޫ ގެ  18000އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ަތކެތީގެތެރެއިން  3 10
ސް މެޝިނާއި، އިދާރާގެ ކުޑަދޮރުތަކުގައި ތޭރި ޖެހުމަށް ބައި )އެކެއް( ފެކް 1ކޮންޑިޝަން އާއި، 

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



 

22            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

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

 ކަމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.
 

 

 
 

 ގެ މަސައްކަތް ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކު ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް
އެއް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 

ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާފޯމް ަނށް އެދި ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ އެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމައޮވެ
ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން ކައުންސިލު އިދާރާގެ 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 4 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 5 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 6 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 7 އަޒްލީފު މޫސާ ވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓްރޭޓި

 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 ންޓްއެސިސްޓެ

 14 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 15 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް



 

23            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 17 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 16 ސިޔާމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 17 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 18 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 19 އަޙްމަދު ޤާސިމް  ފަޅުވެރި

 20 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 21 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 

 

 

 

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ ޒީއުސޫލުނީ އިދާރީ ާދއިރަތަށް ލާމަރުކަދަ ގެން ގަމުންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިން

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަކާގަ 2010/7ނަމްބަރު:  އި، މުވައްޒަފުންާނބެޭހ އި 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 



 

24            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ވަނީ  ށް ތަބައިވެރިނުވާގޮ ނާއި، މުވައްޒަފުން ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންއެއްވެސްކަމެއްގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

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

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

އްލި އަދި ކުތަކުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަމުން ގެންދަނީ 
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

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

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

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެނިަފއި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް   ޑިޓް މާލީ އޯ 
 .ނުވެއެވެ

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

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

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

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާ ނާއި ބައްދަލުކޮށް  ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންއަޑުއެހުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ގެރައްޔިތުން
ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަަތއް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި މަސައްކަތްތައް 

 ވެއެވެ.  ދާރީ ވެވިފައިބުކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލުތަކަށް ޖަވާ

 ތައް ތައް ރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަ 
 



 

25            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 

 ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

 ހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ ލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެމިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މާ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި، ށް ދެއްވުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލަ މި ކަ

ރީ އިދާކަށްވުމުންނާއި، މިންވަރަވަރަށްކުޑަ ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ އިދާރީކަންކަމަށް ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން 
ޤާނޫުނން ކައުންސިުލތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ 

ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް އެއްޗެސް 
ން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރަކު  ގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނުވުން. އަދިހަމަ އެއާ

ޕަބްލިކު ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަަށށް ފައިސާ ގެންނަވާ  މާކޮށްފައިވަނިކޮށްއޮތޯިރޓީގައި ޖަ ބެލުމުގެދަށުން  މަިނޓަރީ
ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުމުްނ ފައިސާ މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަށް ވީނުވީއެއްނޭގި އެފައިސާބޭންކް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކުުރމުން 
ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭުނންވީ ޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭުނންީވ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ައމާ

 ވަނީ ުނހިންގިއެވެ. މިއަހަރުތެރޭ  މިންވަރަށް

 

 

 

          

 ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު        ހީމް ނިޔާޒްއިބްރާ

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ                                     ކައުންސިލުގެރައީސް      

 މުވައްޒަފު  އިސް ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންަނ އިދާރީ            ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 އި()ބަދަލުގަ           

 

 



 

26            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

ވަނަ  5201
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ލިބުނު ގެ  6201
 ބަޖެޓް 

ގެ  2016
 މަހުގެ 6ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ

ވަނަ  2016
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  ރަދު ޚަ
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް    
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް    
 

 މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް    
 

 

  
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   
 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި،    
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ފައިސާ ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު    

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް    

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް    

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު    

    

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި، އިޝްތިރާކާއި، 
 228 ސަބްސިޑީޒް

      

  
  

 

    

ރުމުދާ ހޯދުމަށް ހަ  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
 421 ކުރާ ޚަރަދު 

      

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ    

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް    

      
 

 ނިންމުން 



 

27            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަތޮޅުކައުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2016 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގަ ތުން މިގޮއި ދެކެމެވެ. ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންެނވުމަކީ އަޅުގަ
މުގެ ތައުފީޤު ހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

 ށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.ގެ ޙަޟުރަތަهللا މާތް  ދެއްވިކަންމައްޗަށް

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

މެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެއަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަންަތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަ
މިއަހަރު އެހެންކަމުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެެމވެ.  ތްބެއްގެ ސަބަބުނއި އުފެދިފައިާވ އިޚުލާސްތެރި ލޯރައްޔިތުންނަށްޓަކަ

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ންކޮށް ، އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒައަޅުގަ
 ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަހަރު ޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި 
 މާެވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްެގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދި

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

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

 ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލުން ދެއްިވ ުފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިނަޫދ، ރަީކދޫގެ ލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، އަތޮޅު ކައުންސި
އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް 

  މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.هللا އެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި، ކާިމޔާބީ

 އާމީން " "

  

 

           

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                         

 ސިލްގެ ރައީސް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުން                                                     

 

 

 


