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3         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

c 

 

 

 ތަޢާރަފު 
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ގުމުގެ ޤާނޫން ނަްނބަރ: ހިންއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން މިރިޕޯޓަކީ 

ގެ ފުރަތަމަ  ހަމަސްދުވަހު ވަނަ އަހަރު 2017 )ހ( ގަިއވާ ވާގޮތުގެމަތިން  109ގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުން ހިންގުމު

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ ލަވާލާފައެކުމައްޗަށްބަލައި ިދޔަ ޮގތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލް ިއދާރާގެ

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުަމްށ ހިންގި  ،މި ރިޕޯޓުގައި ނުޑދަ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުަދނިޑތަކާއި ލަ

 ހިަމނާފައި  ލޫމާތުއުމަ ކައުންސިލުގެ ިއދާރީ ހިންގުން ހަމަެޖހިފައިވާޮގތުގެ، ހަރަކާތްތަކާއި ރޭވިފަިއހުރި، ހަރަކާތްތަކާއި

ކުރެވުުނ  ފެލިދުއަޮތޅު އަޮތޅުކައުންިސލުން ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްުދވަހުއަހަރުވަނަ  2017ރުން ވާނެއެވެ. މީގެއިތު

ހަރުދަނާ ކުރުމަްށ ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުންިސލް މާީލ ތަފްސީލު އަދި ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަްފސީމަސަ

 ފައިވާނެއެވެ.އިލެވިބަލާދަިތތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި



 

4         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 
 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުްނތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ަޒމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަަސއްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުްނސ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

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

  ިކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްިޔތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެްއ އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ކައުްނސިލާއ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ، އިސްލާމްީދނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ފެލިދެ"
ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި 

 ަކންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަަކށްވުން"ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާން



 

5         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ގެ ކައުންސިލް
 

އި ޘަނާ ަދންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި ުސބްާޙނަޫހ ވަތަޢާާލއަށް ހަމްދާهللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

ޢަލަހި ވަސައްލަމަައށް ޞަލަާވތާ ސަލާުމން ވެދުން ކުރަމުެއވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި هللاމާތްނަބިްއޔާ މުޙައްމަދު ޞަްއލަ 

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާިމލުކުރަމެއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާ

ނޑިވަލުގަިއ  ރިޕޯޓް އެކުލަވާަލމުންދާ މިކައުންސިލް ހިނގާފަިއވާ ގޮތުގެ  ހަމަސްުދވަހު ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 މި ދަ

ކައުންސިލް  ކައުންިސލަރުންނާއި، ަގނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުްނިސލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި އަޅު

 ދެންނެވުމެވެ.  ކުރުޝުއިދާރާގެ މުވައްޒަުފންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

ފުރަތަމަ ަހމަސްދުވަހަކީ އައު ކައުްނސިލްެގ އިންތިާޚބު ބާއްވައި ކައުންސިްލތަްއ ވަނަ އަހަރު 2017

މަހެވެ. ުވމާއެކު ކައުންސިލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްަތއް މަޑުޖެހިލާަފއި ވާކަްނ  6ހުވައިކޮށް މަސައްކަތާިއ ޙަވާުލވި 

މަސް ކައުންސިލް ހިންގައިފައިވާަކްނ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017ދައިގެގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެން ނަމަވެްސ އާ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި ކައުންސިލުްނ މުހިއްކު ނިންމުންތައް ނިންމައި ތަްނފީޒުޮކށްފައިވާކަން ވެސް ާފހަގަކުރަމެވެ. 

 މަގު ގެ ަމސައްކަތްތަަކށް އެއްބާރުލުން ެދއްވައި ފަރާތްަތކަކުންވެްސ ކައުންސިލުތަކުއެދުމަކީ އެންމެހާ  އަޅުަގނޑުެގ 

 ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ

  وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

                                       

 މް ނިާޔޒް އިބްރާހީ                                                       

 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުަކއުންސިލުގެ ރައީސް                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ  
ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަީފ ގެ ގޮުތން ދެ އަތޮޅުގެ މަްއޗަށް އެކުލެިވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެީއ ވ. އަޮތޅުގެ މައި އަޮތޅާއި ވައްަޓުރ 

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

 ރަށްވެސް ހިމެެނއެވެ.  2ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ަތރައްޤީކުރެވޭ 

ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ  ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ 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. 

ސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަ

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

  ރަށްތައް  މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގައި 
 
 

 ރަށް
 
 

 އޮންނަ ރަށް
 ސަރަޙައްދު 

 

 ބޮޑުމިން 
 ހެކްޓަރ

ބާވަތް  ރަށުގެ  
 ރައްޔިތުން ރަށުގެ

 ރާކު މައިގަޑުގޮތެއްގައި
 މަސައްކަތް 

 ފުލިދޫ
J-1 

 އަތޮޅުގެ.ވ
 އުތުރު  ހުޅަނގު
  ބިތުގައި
 މީހުން  އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ

 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ  ދުރުގައި

 

ނޑުދޮށެއް ރީތި   ގޮ
 ލިބިފައިވާ
 ރަށެއް އާދައިގެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 އޮޑިދޯިނފަހަރު /  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
/  މަރާމާތުކުރުން ބަނދެ

 ން މަސްވެރިކަ

 ތިނަދޫ 

J-2 

 ހުޅިދޫގެ . ވ
 ފެލިދޫ  ދެކުނަށް

 ދޭތެރޭ އާއި

 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށެއް ދިގު ހަނި 
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނުޑވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި



 

7         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ފެލިދޫ

J-3 

 ތިނަދޫގެ
 ދެކުނުން
 ކެޔޮދޫއާއި

 ދޭތެރޭ

 

12 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން އަތޮޅުގައި
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

)  ރަށް ބޮޑު
 އާދައިގެ

 ަސއިޒެއްގެ
 ( ރަށެއް

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނުޑވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެެވސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ކެޔޮދޫ 

J-4 

 ފެލިދޫގެ
 ދެކުނުން 

 

9 
 ހެކްޓަރ

 ފިޔަވައި ލިދޫފެ
 އަތޮޅުގައި
 ދެވަނައަށް

 ބިމުގެގޮތުން
 ރަށް  ބޮޑު އެންމެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނުޑވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެެވސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ރަކީދޫ

J-5 

 ބޮޑުމުހޮރާގެ.ވ
 ހުޅަނގު
 ދެކުނުން
 މީހުން އަތޮޅުގެ

 ރިއުޅޭދި
 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ  ދުރުގައި

 

 މީހުން އަތޮޅުގައި 
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

 ރަށް  ކުޑަ

/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
ނުޑވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ

 ވަރަކަށް ކޮންމެެވސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 
 

 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 
 

މިން ބޮޑު  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު  ރަށް 
 ހެކްޓަރ

 ރަށް  ރަށުގެ ބާވަތް 
ލިޔުއްވާފަ 
 އިވާ 
 ފަރާތް 

 ރަށުގައި 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް  ކުރެވޭ 

 ފުލިދޫގެދެކުނުން ވަށުގިރި
،ޑިގްރީގައ0.07ި  

 މޭލް ނޯޓިކަލް 3.93
  ދުރުގައި 

 ފަޅެއް ޑަކު 0.30
 އެކުލެވިގެންވާ
 ކުޑަރަެށއް 

 ރަނގަޅު  



 

8         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ  1.00   ނާވަށިކު
 ވިގެންވާ
 ކުޑަ އާދައިގެ

 ގާމަތީރަށެއް

  

 އިރު ފުލިދޫގެ އަލިމަތާ
 ނޯޓިކަލް 6.97އުތުރުން
 137.36،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި

 

 ފަޅު 6.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް  

 އިރު ފުލިދޫގެ ދިއްގިރި 
 ނޯޓިކަލް 4.64ންއުތުރު

 117.02،  މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައި

 

 ފަޅު 2.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް  

 ހުަޅނގުން ތިނަދޫގެ އާރަށް
 ނޯޓިކަލް 0.76
 321.83،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި

 

 ފަޅު 0.50
 އެކުލެވިގެންވާ

 ކުޑަ އާދައިގެ
 ރަށެއް

  

 ހުަޅނގުން ތިނަދޫގެ ހުޅިދޫ 
 ނޯޓިކަލް 0.39

  ،މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައ317.14ި

 

 ޑަފަޅެއްކު 1.80
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ހާއްޞަ ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 އުތުރުން އިރު ރަކީދޫގެ ބޮޑުމޮހޮރާ 
 ނޯޓިކަލްމޭލް 3.27
 59.29 ،ގައި

 ޑިގްރީގައި

 

    



 

9         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

، ފޮއްތެޔޮ
 ބޮޑުުފށި 

 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 
 ފައެއް ނުވެއެވެ.  އަޮތޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިުކރައްވައި އަދި އަންގަވާ



 

10         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 

 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 
 

 

 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ 
o  ްފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައ 

 ގެ އާޢިމަރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. އަތޮޅުކައުންސިލް
މާއި، ފެންލައިޓްަތްއ ބޮޑުދޮރުފަތްތައް ަހރުކުރުއިދާރާގެ އާޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލް 

ަބޔަކާއި ޙަވާލުކޮށް ކުރެވެމުން އައި މަސައްކަތް ނިމިފައިވަީނ ކަރަންޓްވައިރުކު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  އި،ހަރުކުރުމާ
 ގެތެރޭގައެވެ.ރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުމިއަހަރުގެ ފު

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 ދޫފަހި ސްކީމް 
މަސް ދުވަހުެގތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. ޖޫން  6ދޫފަހި ސްކީމް ވަރަށް ކާމިާޔބު ކަމާއެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ރ. ގެ  251946.74ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެއީ ދަށުން މުދާ  ފަރާތަކަށް ވަނީ މި ސްކީމްގެ 25ގެ ނިޔަލަށް  2017
 ރ. ވަނީ ލިބިފައެވެ. 192364.03މަސް ނިމުނު އިރު  6މުދަލެވެ. މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް  
ނީ މަސް ނިމު އިރު  ލިބިފައިވަ 6ގެ ފުރަތަމަ  2017މިއީވެސް އަތޮޅު ކައުްނސިލުން ުކރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެވެ. 

 ރ. އަދި ލިބެންޖެއެވެ.  28210.00ރ.  އެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 703971.00
 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 
 ޙަރަކާތްތައްނާއި އަޮތޅުކައުންިސލްެގ އެކިއެކި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ މެމްބަރުން

ނޑު މަސައްކަްތތައް ޙަވާލުކުރެއްބެެލހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައި  ވަނަ ދުވަހު  2017 ޖޫން 21ވުމަށް  ވެއެވެ. މިގޮތުން މައިގަ
 ވަަނ ޖަލްސާއިން ާފސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  14ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ 

 ނާއިބްރައީސް އަލްފާިޟލް މުޙަްއމަދު އަޙްމަދު މަނިކު   -މިން، އައި ޑީ ޔޫ އެޑް
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްުދލްޢަީޒޒު އިބްރާހީމް   -ބަޖެޓް، ޕްލޭނިން 

 

  ތައްޔާރުކުރުން އި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ފަސް އަހަރުގެ ޕްލޭނާ
 ފޮނުވިފަިއ ވެއެވެ.  ވަނީއްޔާރުޮކށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށްއަތޮޅުގެ ޕްލޭން ތަ ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރަށް ލަފާުކރާ ވ.

 



 

11         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 އާކައުންސިލް ހުވާކުރުން 
 އަލަށް އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ކައުންސިލްތައް ޤާޫނނީ ހުވާކުރުން ޭބއްވުނު ދުވަހެވެ. މިގޮތުން  ވަނަދުވަހަކީ  2017ޖޫން  3  

ހުވާ  ވަނަ ދުވަހުވަނީ 2017ޖޫން  3ރުންވެސް ވަނީ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ ެމމްބަ 5ރަށުގެ  5މިއަތޮޅުގެ 
 ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިަފއިވާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ކުރައްވާފައެވެ. މިއަތޮޅުގައި 

 ގައި.11.00ވާުކރުމުގެ ދަރުބާރު ފުލިދޫ، ރަކީދޫ ކައުންސިލް ހު
  ގައި.14.00ކުރުން ލާިއ، އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ ހުވާފެލިދޫ ކައުންސި

  .ގައ16.00ިތިނަދޫ ކަުއންސިލް ހުވާކުރުން 
 ގައި. 21.30ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް ހުވާކުުރން 

މީގެ ތެރެއިން ފުލިދޫ ކައުްނސިލްގެ މެމްބަރުްނނަށް ހުވާލަިއދެއްވީ ފުލިދޫ މެޖިސްޓްޭރޓް ޯކޓްގެ ސީނިއަރ މެޖިްސޓްރެްޓ  
ދޫ، ތިނަދޫ، ެފިލދޫ އަދި އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މެންަބރުންަނށް ހުވާ ލައިދެއްވީ އަލްފާޟިލް ޢަޙުމަދު ޝަރީފެވެ. ރަކީދޫ، ކެޔޮ

 ކެޔޮދޫ ކޯޓްގެ އިސް މެިޖސްޓްރްޭޓ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްަޣފޫރު މުަޙއްމަދެވެ. 
 

   ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސްކުރުން   
ކައުންިސލުގަިއ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް  ކަށަވަރު އައުޓްސޯސް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުޮކށް އެއަށް

 އަދި މި ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އެ އިސްލާުހތައް ިލއުމަށްގެނެވި ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 

ރުއަރީ ފެބު 09 ފަރާތުންނަާގްނ ހުށަެހޅި ފަރާްތތަކުގެ ތެރެިއން އެންމެމަތީ މާުކސް ިލބުުނ ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްަޔށް 
ގައި ކައުންސިލާ ބައްދަުލކުރުމަށް އަންނާތީ މިކަން އިންިތޒާމު ކުރުމަށާއި، އެގްރިމެންޓްެގ ދެލިކޮޕީ ފުރިހަމަކޮށް މި 2017

އެބޭފުޅުްނ ގައި  1.30މިއަދު މެންދުރުފަހު ތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްުވމަށާއި، ބައްދަލުވުމަށް ހުށަެހޅުމަށް އިާދރީގޮ
މަށާއި، އެމީހުްނ އަންނައިރަށް މިކަންކުރެވޭގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރުަމށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަ ވަޑައިގްނަވާ

 ވިދާޅުވިއެވެ. 
 

އެކު ޕްރައިވެރޓް ލިމިޓެޑާިއ، ކަުއންސިލާ MNHDފަރާތް ކަުމގައިވާ  ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށްނަާގފައިވާ
ިމ ބައްދަލުވުން އޮތީ ކަުއންސިލްެގ އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުުމގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.

ދަތުރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރުމާއި، އޯޑަރު ދިނުމުން އެފަރާތަކަށް ފަހުން ފައިސާ  1ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ހަފުތާއަކު 
 1އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމާއި،  MNHDން ކައުންސިލާއި، މަހު 6މަހުން  6ދައްކާގޮތަށް މުދާ ގެނެސް ދިުނާމއި، 

މަސް ވާންދެން ދޯނީގެ ަދތުރު ސެޑިއުލް އަޮތޅު ކައުންިސުލން ރަށު ކައުންސިލަށާިއ، ވިަޔފާރި ވެރިންނާއި، މުހިންުމ 
ވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ފޮނުވައި ދިނުނުމާއި، ދެފަރާތް ގުޅިގެން ަމސައްކަތް ކުރުމާމެދު އެއްަބސް ވެ   SMSފަރާތްތަކަށް 

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުްނސިލްގެ ރައީސް އަްލފާޟިލް ިއބްރާހިމް ނިާޔޒް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަީލ 
އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާީޟލް ޢަބުުދލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަީނ، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 

ގެ ފަރާތުން ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަޞީރާއި، ފައިނޭްންސ  MNHDސަނިއްޔާ ބައިވެރިވިއެވެ. ފާތުމަތު 
 27ކަށަވަރު ކުއްޔަށް ނެގިަފރާތާއި އެކު ލެއްވިއެވެ.   ލް މޫމިން އިސްމާޢީްލ ބައިވެިރވެޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ެހޑް އަލްާފޟި 

 ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ވަނަދުވަހު އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއި 2017ފެބުރުއަރީ 
 

 ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް ތައްޔާރުކުރުން 
ޖުލައި  2017މޭއި މަހުގައި ފަށައި  2017ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްްސގެ މަސައްކަތް  2016މި ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޯލކަލް ގަވަރ މަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވިފައެވެ.  24މަހުގެ 



 

12         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

                             

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 
ެގ  2017  

މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 
 ނިޔަލަްށބާކީ 

ގެ 2017  
މަސް  6ފުރަތަމަ 

  ދުވަހުގެ ޚަރަދު

 ގެ  2017
 ލިބުނު ބަެޖޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަްފޞީލު 

 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 4028587.00 2029471.62 1999115.38
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 61050.00 59620.01 1429.99
 

 މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 4089637.00 2089091.63 2000545.37
 

 
 

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3225722.00 1710648.99 1515073.01

ނަށާއި އަދި ވަކި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނާއި، 164375.00 79427.20 84947.80
 213 ފައިސާ  ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 46000.00 10170.00 35830.00
221 

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 53000.00 13180.83 42171.83

 223 ދުމަތުގެ ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި  އޮފީސް 510990.00 204162.88 284444.10

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 28500.00 11881.72 36648.64

- 

 228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި، އިޝްތިރާކާއި، ސަބްސިޑީޒް  - -

1999115.38 2029471.62 4028587.00   
 

 
  

 

1429.99 
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 61050.00 59620.01

1429.99 59620.01 61050.00  
 

 
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު    

1121165.99 
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 2405031.00 1283865.01

393907.02 
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 820691.00 426783.98

1515073.01 1710648.99 3225722.00  
 

 

 



ނޑު ) ރޭވިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތް  ކައުންސިލުގެ   (އޮނިގަ
 

 
 

  

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް އެޓޯލް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ1 
 . އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ2

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1
 . އ. އެކައުންޓެންޓް 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ2
 ޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއ. އެ -3
 . ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 4
 . އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 5
 . މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ6
   ފަޅުވެރި  -8. ޑްރައިވަރ / ނެވި  .7
 ފަޅުވެރި 10         . ފަޅުވެރ9ި

 . މަސައްކަތ12ު. މަސައްކަތު      11
 . މަސައްކަތ14ު. މަސައްކަތު      13
 
 
 

 

 

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

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

 ރކައުންސިލަ 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 އިންފްާރސްޓަރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 އިންފޮޭމޝަން އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 
 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 

 

 އަލްފާޟިލް  ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ނިާޔޒް  އިބްރާހީމް

ނާއިބް ރައީސް ކައުންސިލްގެ 
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުަމނިކް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ަޢީޒޒް އިްބރާހީމް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ 
 

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  މާތަކާއިޒިން ކައުންސިލަރުންގެ
 :ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެއަތޮޅުފެލި
 

  ެއަލްފާޟިލް  ނައިބްރައީްސ ބެލެހެއްޓެުވން މަސައްކަްތތައް  އެޑްމިން ުޔނިޓާއި އިކޮނިމިކް ޑިެވލޮޕްމެންޓް ޔުނިްޓގ
 ހަާވލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  އިއްމަދު އަޙްމަދު މަނިކާމުހަ

  ެމަސައްކަްތތައް ބެލެހެއްޓެވުން ކައުްނސިލަރ  މަސައްކަތްތައް ބެލެހެްއޓުން ފައިނޭންސް ޔުިނޔާއި ޕްލޭނިން ުޔނިޓްގ
  ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ޟިލް ޢަބްދުލް ަޢީޒޒް އިްބރާހީމާއިއަލްފާ

 

 އިވާ ކަންތައްތައް ފާސްކުރެވިފަ  ވާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއް  
 

 ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް 

-ވަނަ އަހަރަށް މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ އިން އަޮތޅުަކއުންސިލަށް ދެއްވާފައިާވ ބަޖެޓަކީ  2017  .1
-ރ އާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ެއކިއެކި ހަރަކާތުން ލިބޭނެ ކަަމށް ލަފާކުރާ ބަެޖޓަކީ 4089637/
ވަނަ އަހަރު  2017ބެހޭގޮތުން މެްމބަރުންގެ މެދުގަިއ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  ރ ކަމަށެވެ. މިކަމައ299000ި/



 

15         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ރ ކަމުގައި މެމްބަރުްނގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި ވެއެެވ.4388637/-އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ބަެޖޓަކީ 

ޒުވަރު ަޢީލ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ުހށަހަޅުްއވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަ   .2
ތާޢީދު ކުރަށްވަފައިވާގޮަތށް މިކަުއންސިލުްނ ހިންގާ ދޫފަހި ޕްޮރގުރާމުގެދަށުން މުދަާލތަކެތި ަނންގަާވ ފަރާތްތަކުްނ 
ހުަށހަޅާ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ މުދަުލގެއަގު ޢަދާކުރުމަށް އެފިހާރައަކަށް ދިއުމުން އެފިހާރައަކުންދޭ ޑިސްކައުްނޓު، 

ޕްރޮގްރާމުން މުދާހޯދަންއެޭދ ފަރާތުގެ އެއްޗެއް ނޫންކަަމށާއި، އެއީ  ހަދިޔާ ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ޫދަފހި
ވަނަ ޖަލްސާގައި  03ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  2017އަތޮޅަކައުްނސިލަށް ލިބޭ އެއްޗެްއ ކަމުގައި ކައުންސިލްގެ 

 ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންެގ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސް ޮކށްފަެއވެ.

ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަިނކު ހުށަހަޅުއްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަީލ ކައުންސިލްގެ ނައިބް  .3
ަވނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުްނސިުލން ބާއްވާ އަތޮުޅ  2017އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތާޢީދު ުކރަށްވާފައި ވާގޮތަށް  

މުގައި ހަޖެއްސުމަށާިއ، ބަލައިގެްނ ކަ 25ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ރަށަކުން  ބައިވެރި ކުރާ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ 
ކަމަށާއި، ނުބަލާކިޔަވާ ކުިދންގެ ބައިގައި  15ކިޔަވާ ކުދިންގެ ބައިގައި ބައިެވރި ކުރާ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ 

ވަނައަހަރު  2016ކަމަށެވެ.  އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަކަށް  10ރަށަކުން ބައިވެރި ކުރެވޭނެ ކުދިންގެ ޢަދަދަކީ 
ވަަނ  04ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްީމ  2017ރ ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ 10000/-ޢަދަދު  ފުލީދޫއަށް ދިން

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކަުއންސިލަރުންގެ އިްއތިފާގުން ވަނީ ފާސް ކޮށްފައެވެ.

ީލ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަިނކު ހުށަހަޅުއްވާ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ  .4
އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ތާޢީުދ ުކރަށްވާފައި ވާގޮތަށް ައތޮޅުަކއުންސިލްގެ ކަށަވަރު ޯދނި އައުޓް ސޯސްކުރުމަްށ 

ޕަެސންޓް މާކުްސ  99.78ފަރާތުގެ ތެރެއިން ިބޑްއެވެލިޭއޓްކުރި ކޮމެޓީއިން  5ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް ކުރިމަިތލީ 
ވަަނ  2017ންއަހަރަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ކައުްނސިލްގެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެަޑށް ތި M.N.H.Dލިބިފައިވާ 

 ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުނިްސލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީާފސް ކޮށްފައެވެ. 04އަހަރުގެ ރަސްމީ 

ބޭއްވި އަތޮޅުކައުންިސލްގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަިއ  9:30ވަނަުދވަހު ހެނދުނު  2017ފެބުރުއަީރ  22  .5
ލްރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަސްވެވިފައިވާ ގޮތަށް ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިުތންގެ މެދުގައި ކީރިިތ ކައުންސި

ޤުރުއާން ހިތުަދސް ކުރުމަށް ޯލިބ ޖެއްސުުމގެ ގޮތުން އަޮތޅު ކަުއންސިލުްނ އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ކީރިތި 
-ފޮތް ހިތުދަސް ކުރުމުްނ ދިނުމަށް ަހމަޖެހިފައިވާ  3މަ ޤުރުއާން ހިތުަދސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމުގައި ފުރަތަ

ރ ދިނުމަށާއި، މުޅިޤުރުއާްނ 1000/-ރ ދިނުމަށާއި، އެއަށްަފހު ހިތުދަސްކުރާ ކޮންމެ ޮފަތކަށް 3000/
ރ ދިނުމަށާއި، އިންޓަރ ސްކޫްލ 60000/-ރ އާއި އެކުޖުމުލަ 30000/-ހިތުދަސްކުރުމުން އެއްފަހަރާ ދޭ 

މިއަހަރު ވ. އަތޮޅު ތަމްސީލް ކުުރމަށް މާލެދިއުމަށް ހޮވިފައިވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އަތޮުޅ  ޤުރުއާން މުބާރާތަށް
ަވނަ ޖަލްސާަގިއ  10ަވނަ އަހަރުގެ ރަސްީމ  2017ރ ދިނުމަށް ކައުންިސލްގެ 1500/-ކައުންސިލުން 

 ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަރުންެގ އިއްތިފާގުން ވަނީފާސް ޮކށްފަެއވެ. 

ްނސިލްގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަްނ ކިއުމަށްޓަކާ ނެގިފައިވާ ލިްސޓްގައިވާތަކެިތ އަތޮޅުކައު  .6
ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  2017ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތް ވާގޮތުގެމަތީްނ އިޢުލާން ކޮށް ނީލަން ކިއުމަްށ ކައުންސިލްގެ 

 ގުން ވަނީފާސް ކޮްށފައެވެ.ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިެވލެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާ  10



 

16         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ބައްދަލުވުމައި މަޝްވަރާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭއްވި ގައި  9:30 ހެނދުނު ވަނަދުވަހު  2017 މާރޗް 21  .7
 މޯލްޑިވްސް އޮފް ޭބންކް އޮފީހުން، އަތޮޅު ގޮތަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ މަޝްވަރާކުރެވި  މެދުގައި ކައުންސިލަރުންގެ

 ހުޅުވާފައިވާ  ނަމުގައި ގެ" ދޯނީގެ  ކަށަވަރު" ތެރެއިން ތަކުގެ އެކައުންޓް ވާ ުހޅުވާފައި ބްރާންޗްގައި މުލީ
 ފީ ބޭންކުން އުވައިލުމަށްޓަކައި އެކައުންޓް މި އުވައިލުމަށާއި އެކައުންޓް 7709402200002 ނަންބަރ
 ފައިސާ  ހާހުރި ހުރި ބާކީ އުނިކޮށް އެަކއުންޓަކުން އުވައިލާ( ރުފިޔާ ަފންސަީވސް. )ރ25.00 ނަގާ ގެގޮތުގައި

 އެކައުންޓަށް 7709130118102 ނަންބަރ ުހޅުވައިފައިވާ  ނަމުގައި ގެ"ފަންޑު  ތަރައްޤީގެ ގެރައްޔިުތން އަތޮޅު"
ނަޑއަޅައި ބަދަލުކުރުމަށް  މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވި  ގައ9:30ި ހެނދުނު ދުވަހު ހޯމަ   2017 މާރޗް 27 ކަ

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ ރުޤަރާ މި އިން ޖަލްސާ ވަނަ 11 ރަސްމީ ވަނައަހަރުގެ 2017

ފެލިދުއަޮތޅު އަޮތޅުކައުންިސލުން ބަިއވެރި ވުމައި ބެހޭގޮތުންމަޝްވަރާޮކށް ނެގިވޯްޓ  މުބާރާތުގައި ޤުރުއާން ޤައުމީ  .8
 އެއްވަރު ވެފައިވާތީ އެއްވެސް ކޮަޅކަށް ފާހެއްުނވި.  

މުބާާރތް ބާއްާވނެ ތާރީޚްއަީކ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ަޖލްސާއިން އަތޮޅު ކައުނިްސލްގެ ޤުރުއާން 2017ޖޫން  14  .9
 ދެދުވަސް  ކަމަށް ދެ މެމްބަރުންގެ އިްއތިފާގުން ވަނީ ާފސްޮކށްފައެވެ.  15، 14ޖުލައި މަހުގެ 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ައތޮޅުަކއުންސިގެ ގޯިތ  14ވަނަ ދުވަުހ ބޭއްވި މިކައުނސިލްގެ  2017ޖޫން  21  .10
ގޮތަށް ހުރި ރުްއ ކަނޑާުލމަށް ކައުންިސލްގެ ައގުލަބިއްޔަތުްނ ތެރޭގައި ވ. ފެލިދޫ ކެނެރީވިާލއަށް އުނދަގޫވާ

 ފާސް ކޮށްފައެވެ. 
 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 
ތުން އަޮތޅުެގ އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން އަޮތޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަްތތައް ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮ

އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެިވފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީއެްއ 
އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމަީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަްށ ލޯަނށް އެދި ފޯމް ހުށަަހޅާ ފަރާްތަތއް ޝަރުތު ހަމަވޭޯތ ަބލާ 

ނަޑައޅާ ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކު  ރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 

 ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން 
 ބަޖެޓް  މުއްދަތު ޙަރަކާތް 

-އޮގަސްޓް  ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ައލުން މުރާޖަޢާކުރުން
 އޮކްޓޫބަރ

- 

 39000 ޖުލައި ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

 5000 ނޮވެމްބަރ  ރާމެއް ހިންގުންއަތޮޅުގައި ދީނީ ނަޭޞޙަތް ދިނުުމގެ ޕްރޮގް

ނުޑގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަްނސް ދިނުމުެގކަންތައް ފެށުން  - ޑިސެމްބަރ  ކަ



 

17         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 75000 ސެޕްޓެމްބަރ ކަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސްކޫލްތަކަށް އެހީއެއް ދިުނން ގެ ޤުރްއާނު

 5000 އޯގަސްޓް  ަދތުރެއްކުރުންއަތޮޅުތެރެއަށް 

 5000 ސެޕްޓެމްބަރ ދަތުރެއްކުރުންމާލެއަށް 

 2500 ނޮވެމްބަރ ޕިކްނިކް ދަތުރެއް ނުވަތަ މަސް ދަތުރެްއ ކުރުންމުވައްޒަފުންގެ 

  

 މުވައްޒަފުން ކައުންސިލު އިދާރާގެ 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 ދުްލޣަނީ އަބް ދުލްމަޖީދުއަބް ޑިރެކްޓަރ

 2 ައޙުމަދު  ދުއްސައްތާރުއަބް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ދުއްސަމީޢު ޢަބް އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮިފސަރ

 4 ދުލްހަްނނާނު އަބް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 5 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮިފސަރ

 6 އަޒްލީފު ޫމސާ  އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮިފސަރ

 7  ަސނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 8  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 9 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮިފަސރ

 10 އިސްމާއީލް މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 11 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 12 އަބުދުލް އަީޒޒު  ނާދިރާ ެއޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އޮިފސަރ އެސިސްޓެންޓް

 13 ނާސިރާ ހަަސން   އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 14 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު ެއޑްމިިނސްޓްރޭިޓވް އޮފިސަރ  ޓެންޓްއެސިސް

 15 އަލީ ސަލީމު   މެއިންޓެނަސް އޮިފސަރ

 16 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 17 ޙަސަން ާޔސިރު ފަޅުވެރި 

 18 އަޙްމަދު ޤާސިމް  ފަޅުވެރި 

 19 ިސޔާމް  އިބްރާހީމް މަސައްކަތު 

 20 ފާތިމަތު މޫސާ  މަސައްކަތު 

 21 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު 

 22 ނާދިރާ މަސައްކަތު 



 

18         ޕޯޓްރި ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަޮތޅުކައުން މަސްދުވަހު 6ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2017 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ނިންމުން 
ަމސް  6ގެްނ ދިަޔ ާޔތުގައި އައު ޞަްފޙާއެްއ ހުޅުވިމަސް ދުަވހަކީ ކައުްނސިްލގެ ޙަ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަަމ  2017

އައު ކައުންސިްލ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. އެއީ ކައުންސިލަރުންގެ ޢަދަދު މަދުކުރުމަްށ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިޞްލާހާެއއްގޮތަށް 
މެމްބަރުންގެ ކޯރަމާއެކު  4މެމްބަރުންގެ ތިއްބަވާއިރު  6މަހެވެ. އަދި ކުރިން  6މަސައްކަތަކަށް ަފަށއިގަނެވުނު  އިންތިޚާބުވެ

ެމމްބަރުން ތިއްބަވަިއ އެންމެ ދެ މެމްބަރުންގެ ކޯރަާމއެކު ރަސްމީ ޖަްލސާތަްއ  3ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަިއސް މިހާރު 
ޙަލާއަށާިއ މަސް ދުވަސް އިންތިޚާަބށާއި އިންތިޤާލީ މަރު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުތަރަމަ  2017މަހެވެ.  6ފެށުނު ބާއްވަން 

 6މަހަކީ ކާމިޔާުބ، ނަތީޖާ ހާިޞލްކުރާ  6މަޤާމަށް ޙަވާލުވެ ަމސައްކަތް ަފށައިގަތުމަށް ިދޔަ ނަމަެވސް ކުރިއަށް އޮތް 
 މަސްކަމަށް ވުމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ. 

ނަޑށް ެއހީތެރިކަން ދެއްވާ ކައުނިްސލް މެމްބަރުންނަށާއި މުވައްަޒފުންނަށް ޝކުކުރު ކައުންސި ލްގެ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަ
 އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ހެޔޮކަންކަމަށް ތަުއފީޤް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. هللا ދަންނަވަމެވެ. އަޅުަގނޑުގެ ދުޢާައކީ މާތް 

 އާމީން " "

  

 

           

 އިބްރާހީމް ނިާޔޒް                                                          

 ފެލިދެއަތޮޅު ައތޮޅުކައުްނސިލްގެ ރައީސް                                                      

 

 

 


