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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލްގެ 
 

g 
 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި هللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 
ތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާ هللاމާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 

 އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
މީގެތެރެއިން އަހަރެކެވެ.  ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނައަހަރަކީ މިކައުންސިލުން ވަރަށްގިނަ  2018

. މިއަހަރު މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގަިއ ކެވެ.ގެ ތެރޭގައިކުރެވިފައިވަނީ މަދު މަސައްކަތެމަސަދުވަހު  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
ވަނައަހަރަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބުނުއިރު އެބަޖެޓަކީ އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް  2018ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ކަމެއް ކުރުމަށް  26

މަސްދުވަހު މިކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގަިއ  6އެހެންކަމުން މިހިނގައިދިޔަ  އް ކުޑަބަޖެޓެކެވެ.ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ
 ނުކުރެވިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމަފައިވާ މަ

 ލުގައި ހިމެނޭކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ގެ ތާވަވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު 2018
އި އަތޮޅުކައުންސިލުން އްވަމުންގެންދާ ޤުރުއާން މުބާރާތާއަހަރަކުވެސް މިކައުންސިލުން ބާ މުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެ ނުކުރެވިދިޔަ ކަ

ގެ 2018އަދި ފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ހިންގަމުންގެންދާ ދޫފަހި ސްކީމް، ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވި
 މަހުގައި މިކައުންސިލުން މުހިއްކު ނިންމުންތައް ނިންމައި ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.  6ފުރަތަމަ 

 
ދާ މި ޓް އެކުލަވާލަމުންވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މިކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯ  2018

ނޑިވަޅު ނޑުގެދަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  މެހާ ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި،އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެން ގައި އަޅުގަ
 މެވެ. ދެންނެވު  މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ހީވާގި 

 
ނޑުގެ އި މުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމަށް އިސްކޮށްފައިވާ އެންމެހަިއ މިޤައުهللا ހްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަ

ދެމެހެއްޓޭ، ދިމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި ބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި އަމާންކަމާއި ޞުލްހަވެރިކަން ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަސްލަހަތުހުރި، ލާ
  މިންވަރުކުރުމެވެ. އާމީން.هللا ހެޔޮތަޢުފީޤް މާތްއަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭވުމުގެ 

  أنيب وإليه توكلت عليه باهللا إال توفيقي وما
 

  1439ޛުލްޤައިދާ  5
 

 2018ޖުލައި  18
 

 ރާހީމް އިބްޢަބްދުލްޢަޒީޒް 

  މެމްބަރއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފެލިދެ
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   ތަޢާރަފު  .1
 

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/7ން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަްނބަރ: ރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުމި

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ހަމަސްދުވަހު  2018 )ހ( ގައިވާ ވާގޮތުގެމަތިން  109އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

 އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ. އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލައިފެލިދެ

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

ހަރަކާތްތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ަހރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ ިއދާރީ ހިންގުން ހަމަެޖހިފައިވާޮގތުގެ މައުލޫމާތު ހިަމނާފަިއ 

އަތޮޅު އަޮތޅުކައުންސިލުން ކުރެވުނު ވަހު ފެލިދެވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދު 2018އިތުރުން ވާނެއެވެ. މީގެ

އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ފެލިދެމަސައްކަތްތަކުގެ ތަފް

  ލެވިފައިާވނެއެވެ.މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލާއި
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  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

ނޑު ތަޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ
 

 
 

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން   .3
 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 
  .ްއަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުނ 
  ާކުރިއެރުވުން.  ލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި، މަދަނިއްޔަތު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އ 
  ްއަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށ

  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

"ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، 
 އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން" އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި
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  ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ  .4
 ވަނަވަރު އަތޮޅުގެ
ކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮތުން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ވ. އަތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ. ވ. އަތޮޅަ 

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

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2އްޤީކުރެވޭ ގޮތުގައި ތަރަ

ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައެވެ.  10ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

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

އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. 

 ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

 ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް އަތޮޅުގައި މީހުން 
 

 

 ރަށް 

 

 

 އޮންނަ ރަށް
 ސަރަޙައްދު 

 

 ބޮޑުމިން

 ހެކްޓަރ

 ބާވަތް  ރަށުގެ 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި  ރައްޔިތުން  ރަށުގެ 

 މަސައްކަތް  ކުރާ

 ފުލިދޫ 

J-1 
 އަތޮޅުގެ .ވ

 އުތުރު  ހުޅަނގު
 އަތޮޅުގެ   ބިތުގައި
 ދިރިއުޅޭ  މީހުން

 ރަށްތަކާއި
  އޮންނަ  ދުރުގައި

ނޑުދޮށެއް  ރީތި   ގޮ
 އާދައިގެ  ލިބިފައިވާ

 ރަށެއް

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 އޮޑިދޯނިފަހަރު /  ވަޒީފާ ސަރުކާރު 
/  މަރާމާތުކުރުން ބަނދެ

 މަސްވެރިކަން 

 ތިނަދޫ 

J-2 

 ހުޅިދޫގެ . ވ
 ފެލިދޫ  ދެކުނަށް

 ދޭތެރޭ  އާއި

 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށެއް  ދިގު ހަނި 
 ،މާއި ދަނޑުވެރިކަ/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު 

 މަސައްކަތް  މަސްވެރިކަމުގެ
 މިރަށުގައި ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

 .ކުރޭ
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 ފެލިދޫ 

J-3 

 ދެކުނުން  ތިނަދޫގެ
 ދޭތެރޭ  ކެޔޮދޫއާއި

 

12 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން  އަތޮޅުގައި
 އެންމެ  ދިރިއުޅޭ

)  ރަށް ބޮޑު
 އާދައިގެ

 ރަށެއް  ސައިޒެއްގެ
) 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 ،ނޑުވެރިކަމާއި ދަ /  ވަޒީފާ ސަރުކާރު 

 މަސައްކަތް  މަސްވެރިކަމުގެ
 މިރަށުގައި ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

 .ކުރޭ

 ކެޔޮދޫ 

J-4 

 ދެކުނުން  ފެލިދޫގެ

 

 ފިޔަވައި  ފެލިދޫ ހެކްޓަރ 9
 އަތޮޅުގައި
 ދެވަނައަށް

 އެންމެ  ބިމުގެގޮތުން
 ރަށް  ބޮޑު

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 ،ދަނޑުވެރިކަމާއި /  ވަޒީފާ ސަރުކާރު 

 މަސައްކަތް  ވެރިކަމުގެމަސް
 މިރަށުގައި ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް

 .ކުރޭ

 ރަކީދޫ 

J-5 

 ބޮޑުމުހޮރާގެ.ވ
 ދެކުނުން  ހުޅަނގު
 މީހުން  އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ

 ރަށްތަކާއި
  އޮންނަ  ދުރުގައި

 މީހުން  އަތޮޅުގައި 
 އެންމެ  ދިރިއުޅޭ

 ރަށް  ކުޑަ

 ،ދަނޑުވެރިކަމާއި /  ވަޒީފާ ސަރުކާރު 
 އްކަތް މަސަ މަސްވެރިކަމުގެ

 މިރަށުގައި ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް
 .ކުރޭ

 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 
 

ބޮޑުމިން  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު  ރަށް 
 ހެކްޓަރ

 ރަށް  ރަށުގެ ބާވަތް 
ލިޔުއްވާފަ 

 ފަރާތް  އިވާ 

 ރަށުގައި 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް  ކުރެވޭ 

 ވަށުގިރި 
 ފުލިދޫގެދެކުނުން

 ،ރީގައިޑިގް 0.07

 މޭލް ނޯޓިކަލް 3.93
  ދުރުގައި

 ފަޅެއް ޑަކު 0.30
 އެކުލެވިގެންވާ
 ކުޑަރަށެއް 

ރިސޯޓަކަށް ތަރަށްޤީ  
ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

 ރަށެކެވެ.
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ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ  1.00   ކުނާވަށި 
 ވިގެންވާ
 ކުޑަ އާދައިގެ

 ގާމަތީރަށެއް 

  

 އިރު ފުލިދޫގެ އަލިމަތާ
 ނޯޓިކަލް 6.97އުތުރުން
 137.36،  ގައިމޭލް

 ޑިގްރީގައި

 

 ފަޅު 6.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ  މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 އިރު ފުލިދޫގެ ދިއްގިރި 
 ނޯޓިކަލް 4.64އުތުރުން
 117.02،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި

 

 ފަޅު 2.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ  މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 ހުޅަނގުން  ތިނަދޫގެ އާރަށް
 ގައިމޭލް  ނޯޓިކަލް 0.76

 ޑިގްރީގައި 321.83، 

 

 ފަޅު 0.50
 އެކުލެވިގެންވާ

 ކުޑަ އާދައިގެ
 ރަށެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
މަސައްކަތަށް 
 ދޫކުރެވިފައި 

 ހުޅަނގުން  ތިނަދޫގެ ހުޅިދޫ 
  ،މޭލްގައި ނޯޓިކަލް 0.39

 ޑިގްރީގައ317.14ި

 

 ޑަފަޅެއްކު 1.80
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ  މެދު
 ރަށެއް

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ 
 ށްމަސައްކަތަ
  ދޫކުރެވިފައި
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 އުތުރުން  އިރު ރަކީދޫގެ ބޮޑުމޮހޮރާ
 ،ގައި ނޯޓިކަލްމޭލް 3.27

 ޑިގްރީގައި 59.29

 

    

ފޮއްތެޔޮ، 
 ބޮޑުފުށި 

 12.40 އިރުން ކެޔޮދޫގެ
،  މޭލްގައި ނޯޓިކަލް

 ޑިގްރީގައި 91.94

 

 ބޮޑު ވަރަށް  7.00
 ފަޅެއް

 އެކުލެވިގެންވާ
 ދިގު ހަނި

 ރަށެއް

 އްޞަ ހާ ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ  ކުރެވެމުން

 

 ގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލް
 .ފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެވައިކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައް
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ މެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހި  2018

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

ސްވެރިކަމުގެ އަހުލުވެރި، މަ  އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް 
  ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

 00% 
 މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިން. ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު

2 
 

ބޭނުންކުރާ  ކަށަވަރުވެފައިވާ، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް   ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

0% ޭމުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން. އަތޮޅުގައި ހުރި ޞިއްޙީޚިދުމަތްދ 

 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ރިޕޯރޓްކުރުން  ކޮންމެ މަހަކު 

3 
  ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން. ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ  

60% 
 ހާތަންތަން ނައްތާލުން މަދިރި އުފެދޭ އެންމެ

4 
 އޮތުން. ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް 

0% 

 ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 

5 
  އަމާން ވެއްޓަކަށް ހެދުން  ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން 

0% 

 ން ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ތައް މެދުވެރިކޮށްގެތްފަރާ ކަމާބެހޭ

6 

އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި، ދުންފަތުގެ  ދުންފަތުގެ 
                                                                         ވިސްނާދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ނުރައްކާތެރިކަން 

0% 
 އަތޮޅުގާ ހިންގުން  ތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހޭލުން

 މައުލޫމާދީ ހެލުންތެރިވެ  ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮށް

7 

 އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން. ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް 

0% 
 ހިންގުން  ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް

އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ  އުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ޤަ
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 ވަޞީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން.

8 

 ތަރައްޤީކުރުން. ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 
  

0% 
 މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަކުރުން  ތަޢުލީމީ

9 

 ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  ލީމާއި ހުނަރު ފުރިހަމަ ތަޢު 

0% ްމަސައްކަތްކުރުން. ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެނ 

 ފުރުޞަތުތަށް ތަޢާރަފްކުރުން  ތަޢުލީމަށް ހުރި

10 

  ފަހިކޮށްދިނުން. ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގުން  އައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެންތައުލީމާއިބެހޭ މު
0% 

 ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

11 
  

                       ދެމެހެއްޓުން. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން 

0% 
 ން ބަދަހިކުރު އަތޮޅުގެ ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުން

އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި
 ބާރުއެޅުން

12 

ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ 
 އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.

0% 

 ހަރުދަނާކުރުވުން  ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް  

13 
ދައުރު އިތުރުކޮށް  އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 

 0% ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

 މަސައްކަތްކުރުން  މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް

14 

 ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.

0% 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ  ޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އަތޮ 

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް
 ތާންގިތައް ޗެކްކުރުން 

15 

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަ
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި،
0% 

 ކުރުުމގައި އެހީތެިރވެ މޮނިަޓރ ކުރުން. ރަށުކައުްނސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންީފޒު

16 

ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި  އްގައި ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެ 
 ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް  ގާއިމްކުރުމާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 

0% 
 ހެދުން. ނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް އަތޮޅަށްޤާ

 ސާވޭއެއްކުރުން 
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17 

 ތަކުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަށައި ރަށުކައުންސިލް  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ރަށްވެހިކަމުގެ 
  .މޮނިޓަރުކުރުން  އެހީތެރިވެ  ހިންގުމުގައި  ޕްލޭން 

0% 
 އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން. ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޭން ހިންގުމުގައި

18 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން. އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި 

0%  ްކުރުން.އިސްތިހާރު އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަނ 

 ހޯދާ ހައްލުކުރުން  އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް

19 
 މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން. އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 

0% 
 ތަޢާރަފް ކުރުން. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލިދޫ ބްރާޗް އާއި ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއް

20 

ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ  ރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅުވަނަ އަހަ 2018
 ތަނަކަށް ހެދުން. ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ 

0% 
 އައި ޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

 ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ އާލާތްތައް ބަދަކުރުން 

21 

އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި  މަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ މޫސު
 އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން.

0% ިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  ހޭލުންތެރ 

 ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ވ. އަތޮޅު ހެދުން. ތިމާވެށީގެ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ގަސް އިންދުމުގެ

22 

 އާލާކުރުން. ތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކޮށް ނެތެމުންދާތަކެތި ދިރޭތަކެ 

0% ިޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަވާޢިދާއ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

23 

 ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުން  އަތޮޅުގެ ބިމާއި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި 

0% ިޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދާއ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

24 
އެއްގަމާއި، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އަންނަން އޮތް 

  .ޖީލުތަކާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 
 ންގުން ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހި  ޅަފަތުގެ

0% 

25 

ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް، ކައުންސިލަރުންނާއި  ކައުންސިލް ތަކުގެ 
 0%  މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން. ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން 

                   ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދިނުން. ތަޖުރިބާ  

26 

 އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް  ރަށްތައް  އަތޮޅާއި 
 ހަރުދަނާވެގެން ބަދަހިވެންދިއުން.

0% 

 މުއަށްސަސާތަކާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންބަދަހިކުރުން. ސަރުކާރުގެ
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އިން ފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެހިންގަން ރާވާގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގެ ތެރެއިން ހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުވަނައަ 2018
 މަދުކަމެއް ނޫނީ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 
 
 
 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2018

 ރ5341150.00 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އިދާރީގޮތުން ބަޖެޓް ންސިލްގެމިކައު ލަފާކުރާ ވަނައަހަރަށް 2018
 ވޯޓްދެއްވުަމށް  ކައުްނސިލަރުން ފެނިލައްވާ ާފސްކުރުމަށް ބަޖެޓްކަމުގައި މިަކއުންސިލްގެ ވަނައަހަރު 2018 ކީއަ

 މެމްބަރުންގެ  3 ޖަލްސާއިން ވަނަ 2 މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވެވި  ވަހުވަނަދު 2018 ޖެނުއަރީ 9 ހުށަހެޅުމުން ރިޔާސަތުން
  ފާސްކޮށްފީމެވެ. އިއްތިފާގުން

 
  މުބާރާތް ބޭއްވުން  ޤުރުއާން  2018

 ބުރާސް ފަތި  2018ޖޫން  28  
ވަަނ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ުކރަންޖެހޭ މުހިންުމ  7އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 15.30ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު 
ސިލްގެ ރައީސާއި، ފަރާތުން ކެޔޮދޫއަށް ދަތުރު ުކރެވުނެވެ. މި ދަތުރުގައި ކައުން 

މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ ޓީމެއް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ. މި ޓީމުގެ 
މެމްބަރުން ކެޔޮދުއަށްގޮސް މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ުމހިންމު ތައްޔާރީތައް 

ނޑިޔާރުން ކެޔޮދޫއަށް ގައި މުބާ 12.30ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި، ސްކޫލާއިގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ. އަދި މިއަދު މެންދުރު  ރާތުގެ ފަ
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފުލިދޫގެ ދަރިވަރުންނާއި، އޮފިޝަލުންނާއި، ވެރިން މިއަދު 

ްށ ގައި ކެޔޮދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. މި ފަރާތްތަކަށް ކެޔޮދޫން ކިޔާފައިވަނީ ރަތްދޫލައިގެ މަޜުޙަބާއެކެވެ. ޓީމުތަކ16.00ަ
މަރުޙަބާ ދެއްނެވުމަށް ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، މެމްބަރުންނާއި، ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރު އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، 
ޢާއްމުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ޭބފުޅުން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. މި ފަރާތްަތކުން މި ޓީމުތަކަށް ވަަރްށ 

 ބާއެއް ކިޔާފައިވެއެވެ. ހޫނު މަރުޙަ
 

ނޑު  7އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ގައި ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައި 21.30ވަނަ ުޤރްއާން މުބާރާތް ެފށުމުގެގޮތުން ާބއްވާ ބައްދަލުވުން ރޭގަ
ނޑިޔާރުންނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ަރއީސުންނާއި، ސްކޫލްތަކުގެ  ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ައތޮޅު ކައުންސިލާއި، ފަ

މުބާރާތް ކޮމިޓީއާއެކު ޭބއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި މަންދޫުބްނނާއި، ަރްށަރުށްނ ަކނަޑައާޅަފިއާވ ، ޕްރިންސިޕަލުންނާއި
ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާްތ އިންތިާޒމު ކުރެވިފައިވާގޮތާއި، މުބާރާްތ ހިގަމުންދާނޭ ގޮތާިއ، މުބާާރތް ޭރވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު 

ދެއްވިއެވެ. އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާިޢދާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް މަުޢލޫމާތު މުބާރާތް ކޮމިޓީގެ ފަރާުތްނ ރައީސް ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް
ނޑިޔާރުންނާއި، ގުޅޭގޮތުްނނާިއ،  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަޢބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަީނ ދެއްވިއެވެ. ފަ

ނޑިޔާރުކަން ނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ. މުބާރާތާގުޅޭ ގުޅޭގޮތުން މަކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ  ފަ ޢުލޫމާތު ދެއްވީ އިސްފަ
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ގައި މުބާރާތް ފެށޭނޭކަން ިއޢުލާށނު ކުރެއްވީ އަތޮޅު  8.45ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  2018ޖޫން  29މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ 
 ގައެވެ. 23.30ނިމުނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟީލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. މި ބައްދަލުވުން 

 
 ހުކުރު  2018ޖޫން  29
ޤުރްއާން މުނާރާތް ފެށުނު ދުވަހެވެ. މި މުބާރާތް މިއަދު ހެނދުުނ ވަނަ  7މިއަދަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   2018ޖޫން  29

ނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ. ޤު 8.45 ރްއާނުގެ ގައި ފެށިފައިވާއިރު މުާބރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަ
ނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތަްއ  ނޑިޔާރުްނ ފަ ބަރަކާތުން މުބާާރތް ފައްޓަާވ ދެއްވުމަށްފަހު ފަ

އަހަރުން ދަށުގެ  11ކިޔާދެއްވިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދެރެއިން ފުރަތަމަ ކިޔަވާފައިވަނީ 
މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީގެ  ގައެވެ. 11.15ވުން ނިންމާލެވުނީ މުބާރާތުގެ މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެއެވެ.  ރުފުރަފޮތުންކިޔެވުމު

ދަރިވަރުންނެވެ. ހިތުްނ  28ަގއެވެ. މުބާރާތުގެ ފޮތުންކިޔެވުުމގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާފައިވަނީ 14.00ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 
ދަރިވަންނެވެ.  16ބާާރތުގައި ފުލިދޫން ބައިވެރިކޮށްފަިއވަނީ ދަރިވަރުންނެވެ. މު 18ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާފައިވަނީ 

 ދަރިވަރުންނެވެ.  15ދަރިވަރުން، ކެޔޮދޫން  15ފެލިދޫން 
މާއި، ފާޅުކުރުވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމި ނަތީޖާ  7އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ދުވަހަކީ ހޮނިހިރު 2018ޖޫން  30

މިޖަލްސާ ޭބއްވިފައިވަނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫްލ ގައި 9.00މިއަދު ެހނދުނު ގޮތުން ބޭއްވުުނ ދުވަހެވެ. މިއިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 
މިނިސްްޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ަފރާތުން މި ސަރަޙައްދަްށ މި ޖަލްސާގެ ަޝރަފުވެރި މެހުމާނަކީ . ހޯލުގައވެ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްުމހައިމިނު ަނޞީރެވެ.  ވާހަކަފުޅުގައި ވ. އަތޮޅު  ންގެމެހުމާ ޝަރަފުވެރިކަ
އަހަރުގައި މި މުބާރާތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހިންގާފައިވާކަމީ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް  7ކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ 

ޅު ޚާއްޞަކޮށް ޤުރްއާނަށް ދެއްވާ އަހުމިއްޔަތު ކަންކަމަށާއި، އެހެންަކމުން މިއީ ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަވާ ވަރަށްރަގަ
މުބާރާތެއްކަމަށާއި، އެކަމަްށޓަކައި ދިވެރި ސަރުކާރާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަންަނާވ 

ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި  ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހިމް ނިޔާޒްކަމަށެވެ. 
އްާވފައިވާ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްަހމަނުޖެހުނުކަމަށާއި، ކުރިއަށްޮއތް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލުްނ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަންކުރަ

ބަދަލުތަކެއް ގެްނނަން ޖެހިާދޭނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ވަރަްށބޮޑު ޚަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށާއި، 
ރ. ) ފަންަސވީސް ހާސް ރުފިޔާ (ގެ 25000.00މަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ރަށްރަށުން ދަރިވަރުން މުބާރާަތްށ ތައްޔާރު ކުރު
ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާނޭކަމަށް ބަލާފާކަަމށެވެ. ނަމަވެސް ރަށްރަށުްނ  25އެހީއެއް ދިންކަމަށާއި، އެއީ ކޮންމެ ރަށަކުން 

ސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި، ބައިވެރިކުރި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުން މި މުބާރާތް ބޭްއވުމަށް އަތޮޅުކައުން
ކުރާހޭދަ ދިމާނުވާކަމަށާއި، ުމާބރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަުދ އޮޅިގެން ހިގައްޖެކަމަށްވެސް ވިދާުޅވިއެވެ. ކުރިއަށްއޮތްއަހަރު 

ޤައްރަރަށާއި، އަހަރު ބޭނުންކުރި މު 6މުބާރާތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 
މިއަަހރު ގެނެވިފައިވުމުން މިމަޤުަޞދު ޙާޞިލުވާކަމުގެ ސިގުނަްލ މި މުބާރާތުްނ ފެނިެގްނ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުތަކެއް 

ހިގައްޖެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުންނާއި، ސްކޫލްތަުކން ދެއްވާ އެއްބާރުލުްނ 
ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް  8ތްތަކަށް ުޝކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަންނައަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފާހަގަކުރައްވާ އެފަރާ

 ބާއްވާނީ ފުލިދޫގައި ކަމަށް އިޢުާލނު ކުރެއްވިއެވެ. 
ވަރު ވ. މާކްސް ހޯދައިގެން ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރި 82ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަީނ  1މި މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން 

މާކްސް ހޯދައިގެން ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ  80ވަނަ ދަރިވަރަކީ  2ކެޔޮދޫ ވީނަސް ސްޓާރ  ނަޙުޒާނު އަޙުމަދު ޙުސައިނެވެ.  
މާކްސް ހޯދައިގެން ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ  78ވަނަ ދަރިވަރަކީ  3ދަރިވަރު ވ. ކެޔޮދޫ މާފޮޅޭގޭ ޙުސައި ޝާއިފް ޝަމީމެވެ. 

ގޮފީގެ  2ދަރިވަރުންނަކީ މި މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ  3ނައުރާ މުޙައްމަދު މޫސާ އެވެ. މި ދަރިވަރު ވ. ކެޔޮދޫ ފެހިވިލާ 
ވަނަ ދަިރވަރަކު މިފަހަރު ހޮވޭވަރަށް  1ދަރިވަރުންނެވެ. ހިތުްނ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  3ތެރެއިން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮީފގެ 

ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ކެޔޮދޫ  2އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް މާކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ގޮފިން 
ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ވ. ފުލިދޫ  3މިނިވަން އަސްރޭރި/ ޙުސައިން ކިނާން އަޝްރަފެވެ. 

 ހުވަނދުމާއާގޭ މުޙައްމަދު ޒައިން ޒާހިރެވެ. 
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ވަނަ ސްކޫލަކަށް  2އިންޓާއެކު ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެވެ. ޕް %69ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  1މި މުބާރާތުގެ  
މާކްސްއާއެކު ވ. އަތޮޅު  61ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ % 3މާކްސްއާއެކު ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލެވެ.  %65.5ހޮވިފައިވަނީ 

 މަދަރުސާއެވެ. 
 
 
 
 

 

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ  2018 .7
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ތެރެއިން ކުރިއަށް 

ހިންގަން ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ ގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގެ ތެރެއިން ހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުވަނައަ 2018 :1ޙަރަކާތް 
  ނީ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މަދުކަމެއް ނޫއިން ތެރެ

  ސަބަބު/ދަތިތައް:
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮންމެއަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ  މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމާއި،

ވިޔަފާރީގެ ފަރާތުން ހިންގަމުންގެންދާ  ލްގެ ކައުންސިޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އަތޮޅު
އިވާ ވަނަ އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގަ 2018ން މަސައްކަތްތަކުގައި އަވަދިނެތި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބު

 މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ނުވަނީއެވެ.
  

  : 2ޙަރަކާތް 
  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

   ވިޔަފާރި ނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި އާމްދަ ކައުންސިލުން  -8
 

  ދޫފަހި ސްކީމް 

މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި  6ދޫފަހި ސްކީމް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  
ފަރާތަކަށް ވަނީ ިމ  37ގެ ނިޔަލަްށ  2018ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. ޖޫން 
ރ. ގެ މުދަލެވެ. ިމ  409931.10ވެއެވެ. އެއީ ސްކީމްގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރެިވފައި 

 މި ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކަށް  އިރުމަސް ނިމުނު 6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
 ރ. ވަނީ ލިބިފައެެވ. 392573.05

 

 ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް 
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ގެ ފުރަތަމަ  2018ވެ. ކެމިއީވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކީމެ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް މި ވިޔަފާރީގައި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މުދާ މަސް 6

ލިބިފައިވަނީ  މަސް ނިމު އިރު 6ގެ ފުރަތަމަ 2018ހޯދާދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 
ރ.  12917.42މިހާ ހިސާބަށް ނުިލވި ރ.  އެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން 8665
 ވެއެވެ.
 
 
 
 
 
 

 ސުނާމީ ލޯނު އަދާކޮށް ނިންމުން 
ގެ ފައިސާ ލޯނު  ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް  30 މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ގުޅިގެން ސްނާމީއައި

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތްތަކުންވަނީ ދައްކާ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018
 ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މަކަށް ސްކީމް މިހާހިސާބުން ނިމު ޚަލާސްކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މި

 
 

 

 މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  06ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  .9
 

ގެ  2018
ހުރި  ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ފައިސާ 

ގެ  2018
މަހުގެ  6ފުރަތަމަ 

 ޚަރަދު 

ގެ ލިބުނު  2018
 ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 3645587.00 1901384.25 1744202.75

 
0 

0 

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 1597000.00 311472.56 1285527.44

   
  

 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ  5242587.00 2212857.00 3029730.00

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 ވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުމު 2762024.00 1481888.09 1280135.91

80681.42 62975.58 143657.00 
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  35000.00 26656.00 8344.00
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 މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނު  53250.00 5160.00 48090.00

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 616656.00 324704.58 291951.42

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު 0.00 0.00 0.00

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 35000.00 0.00 35000.00

 ޖުމްލަ  3645587.00 1901384.25 1744202.75

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  0.00 0.00 0.00

 ޖުމްލަ 0.00 0.00 0.00

        

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު       

 އްވައިދިނުން ޤައުމީއިދާރާތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތައްބާ 80000.00 0.00 80000.00

 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޙައިރާތުގެގޮތުން  2018 60000.00 0.00 60000.00

 ކަށަވަރުދޯނި ވިއްކާލުން  800000.00 4500.00 800000.00

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އައުއިމާރާތް ކުއްޔަށްދީެގން ލިބޭ 96000.00 0.00 96000.00

 ސްކީމް މުދާވިއްކައިގެން ދޫފަހި  450000.00 306972.56 143027.44

 ކުޅިވަރު މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރ 03ކައުންސިލްތަަކށް އަމާޒުކޮށްގެންބާއްވާ  15000.00 0.00 15000.00

 އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެ ފަޅުކުއްޔައްދީގެން 80000.00 0.00 80000.00

 އް ކުއްޔައްދީގެންއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތިން ބަޔެ 16000.00 0.00 16000.00

 ޖުމްލަ: 1597000.00 311472.56 1285527.44

 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް  2018 .10

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 މިންވަރު 

1 

އަހުލުވެރި، މަސްވެރިކަމުގެ  އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނަކީ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމަށް 
  ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން.

    0% 

 މަސްވެރިންނަށް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކޮށްދިން. ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު

2 
 

ބޭނުންކުރާ  ފައިވާ، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ކަށަވަރުވެ   ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން 
 އަތޮޅަކަށް ހެދުން.

    0% 

 މުއަށްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދިއުން. އަތޮޅުގައި ހުރި ޞިއްޙީޚިދުމަތްދޭ
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 އެއްފަހަރު ކައުންސިލްތަކުން ރިޕޯރޓްކުރުން  ކޮންމެ މަހަކު 

3 
  ކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން.ފަދަ ބަލިތައް  ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ  

    60% 
 މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލުން 

4 
 އޮތުން. ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރި މުޖުތަމައެއް 

    0% 

 ކަސްތަރު ކްލާސްތަކެއް ހިންގުން 

5 
  ން ވެއްޓަކަށް ހެދުން އަމާ  ޑްރަގާއި އެހެނިހެން މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން 

    0% 

 ތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ހޭލުންގެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން ތް ފަރާ  ކަމާބެހޭ 

6 

އިސްތިޢުމާލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމާއި، ދުންފަތުގެ  ދުންފަތުގެ
                                                                         ވިސްނާދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުން. ނުރައްކާތެރިކަން 

    0% 
 އަތޮޅުގާ ހިންގުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް 

 މައުލޫމާދީ ހެލުންތެރިވެ  ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތައް މެދުވެރިކޮށް

7 

 .އަތޮޅުގައި އުފެއްދުން  ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ހަރުދަނާ ދުޅަހެޔޮ ޒުވާނުންތަކެއް 

    0% ްހިންގުން  ޒުވާނުންނަށް ހާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއ 

އުފެއްދުމަށް އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރު ކުޅެޥޭނެ  ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން 
 ވަޞީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން.

8 

 ތަރައްޤީކުރުން. ފަށާތަޢުލީ ދިނުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް 
  

    0% 
 މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް ބަލާ މޮނިޓަކުރުން  ތަޢުލީމީ

9 

 ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.  ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު

    0% ްމަސައްކަތްކުރުން. ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެނ 

 ފުރުޞަތުތަށް ތަޢާރަފްކުރުން  ތަޢުލީމަށް ހުރި

10 

    ފަހިކޮށްދިނުން. ވާ ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ހުނަރު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުން  

 ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރާމް ހިންގުން  ތައުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން
    0% 

 ފުރުޞަތުތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

11 
  

                       ދެމެހެއްޓުން. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އޮތް ހަމަހަމަކަން 

    0% ްބަދަހިކުރުން  އަތޮޅުގެ ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި އޮންނަގުޅުނ 

އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް  ރަށުކައުންސިލްތަކުން ޖެންޑަ ސެކްޝަނާއި
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 ބާރުއެޅުން

12 

ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ  އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ 
 އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.

    0% 

 ހަރުދަނާކުރުވުން  ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް  

13 
ދައުރު އިތުރުކޮށް  އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ 

     0% ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

 މަސައްކަތްކުރުން  މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް

14 

 ން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.ބޯ 

    0% 
ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.

ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ  އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް
 ތާންގިތައް ޗެކްކުރުން 

15 

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

    0% 
  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން  ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި،

 ރުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.ކު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒު 

16 

ކުނިނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އަތޮޅުގައި  ތިމާވެއްޓާއި ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި 
 ހެދުން  ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް  ގާއިމްކުރުމާއި، ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 

    0% 
 ހެދުން. ނޫނާއިގުޅޭގޮތުން ޤަވާއިދެއް އަތޮޅަށްޤާ

 ސާވޭއެއްކުރުން 

17 

 ފޯރުކޮށްދިނުމަށައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  ޚިދުމަތްތައް  އެހެނިހެން  ރަށްވެހިކަމުގެ 
     0%  .މޮނިޓަރުކުރުން  އެހީތެރިވެ  ހިންގުމުގައި  ޕްލޭން 

 އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން. ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޭން ހިންގުމުގައި

18 

 އަތޮޅަކަށް ހެދުން. ންނަށް ފަހި އިންވެސްޓަރުން ހިތްހަމަޖެހޭ އިންވެސްޓަރު 

    0%  ްއިސްތިހާރުކުރުން. އަތޮޅުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަނ 

 ހޯދާ ހައްލުކުރުން  އިންވެސްޓަރުން ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތައް

19 
 މަގު ތަނަވަސްވެފައިވުން. އަބުރުވެރި މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ 

    0% 
 ތަޢާރަފް ކުރުން. ދޫ ބްރާޗް އާއި ގުޅިގެން ލުއިލޯނުތަކެއްބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް ފެލި 

20 

ކައުންސިލް އަކީ ޒަމާނީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން، އަތޮޅު  2018
 ތަނަކަށް ހެދުން. ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަވަސް ކަމާއެކު ޚިދުމަތްދޭ 

    0% 
 އައި ޓީ ދާއިރާއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުން 

 ދުވަސް ވީ ބައު އަދި ބޭނުންކުރަން އުނދަގޫ އާލާތްތައް ބަދަކުރުން 

21 
އަސަރުތައް ކުޑަކުރެވި  މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރާ 

     0% އަމާން ތަނަކަށް ހެދުން.

 ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  ހޭލުންތެރި
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 ވ. އަތޮޅު ހެދުން. ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށް ތިމާވެށީގެ

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން ގަސް އިންދުމުގެ

22 

 އާލާކުރުން. ދިރޭތަކެތީގެ ނަޞްލު ހިމާޔަތްކޮށް ނެތެމުންދާތަކެތި 

    0% ިޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގަވާޢިދާއ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

23 

 ބޭނުން ހިފަމުން ގެންދިއުން  އި ފަރުތައް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތެއްގައި އަތޮޅުގެ ބިމާ 

    0% ިޚިލާފްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަވާޢިދާއ 
 އެއްބާރުލުން ދިނުން 

24 

އެއްގަމާއި، ކަނޑާ، ފަރު އަދި ފަޅުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އަންނަން އޮތް 
     0% . ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޖީލުތަކާ 

 ކުދިންނަށް ތިމާވެށީގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުން  ޅަފަތުގެ

25 

ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް، ކައުންސިލަރުންނާއި  ކައުންސިލް ތަކުގެ 
     0%  މަސައްކަތް ކުރާނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން. ސިވިލްސާވަންޓުންނާއި ގުޅިގެން 

                   ދަތުރުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ކޮށްދިނުން. ތަޖުރިބާ  

26 

 ރަށްތައް އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ގުޅުންބަދަހިވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް  އަތޮޅާއި 
     0% ހަރުދަނާވެގެން ބަދަހިވެންދިއުން.

 މުއަށްސަސާތަކާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންބަދަހިކުރުން. ސަރުކާރުގެ
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 ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  .11
 

 25: އަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ  ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ
 

 9 ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު:
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް  ރުވި ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 1 ވަޖަލްސާ  1
  އްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމައެވެ. އެނިންމުން: މިޖަލްސާގއި  -1

 () ކޯރަމަ ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 3 ވަނަ ޖަލްސާ  2

 މިކުންސިލްގެ  ލަފާކުރާ ވަނައަހަރަށް 2018ނިންމުން ވަނަ  1
 ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  ތަްއޔާރުކޮށް އިދާރީގޮތުން ބަޖެޓް

 ގެމިކައުންސިލް ވަނައަހަރު 2018 އަކީ ރ5341150.00
 ކައުންސިލަރުން  ފެނިލައްވާ ފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓްކަމުގައި
 2018 ޖެނުއަރީ 9 ހުށަހެޅުމުން ރިޔާސަތުން ވޯޓްދެއްވުމަށް

 3 ޖަލްސާއިން ވަނަ 2 މިކައުންިސލްގެ ބޭއްވެވި ވަހުވަނަދު
 ފާސްޮކށްފީމެވެ. އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ

 

2 3 

 ވީ  1439 ޞަފަރު  20، 2017 ނޮވެމްބަރ 9 ވަނަ ނިންމުން. -2
 2017 މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު ގައި 9:30 ދުވަހު ބުރާސްފަތި

 ލެއްވި  ބައިވެރިވެ ޖަލްސާގާއި ރަސްމީ ވަނަ 19 އަހަރުގެ ވަނަ
 އިންޓަނެޓް  ފާސްކޮށްފައިވާ  އިއްތިފާގުން  ސިލަރުންގެ ކައުން 2

 ހަމަވާ  މެމްބަރުން 3 ޤަރާރު އެދޭ ޚިދުމަތައް ބޭންކިންގެ
 މިޚިދުމަތް  އިއްތިފާގުން ބަރުންގެ މެމް 3 ޖަލްސާއަކުން
 މޯލްޑިވުސްއަށް  އޮފް  ބޭންކު ފާސްކޮށް ޤަރާރު  ބޭނުންވާކަމަށް

 އަލުން  ފާސްކުރަން ޤަރާރު އެ  ވިދާޅުވާތީ ޖެހޭކަމަށް  ހުށަހަޅަން 
 ބޭއްވި  ވަނަދުވަހު 2018 ޖެނުއަރީ 9 އެޖެންޑާކޮށް މިމައްސަލަ

 ބަރުންގެ މެމް 3 ޖަލްސާއިން ވަނަ  2 ރަސްމީ  މިކައުންސިލްގެ 
 ބޭނުންވާކަމަށް  ޚިދުމަތް  ބޭންކިންގެ އިންޓަނެޓް އިއްތިފާގުން 

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ
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3 2 

 ތަކާބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރި ހިންގަމުންގެންދާ އަތޮޅުކައުންސިލުން
 މަސައްކަތް  މިހާރު ކޮށްފައިވާގޮތަށް ތައްޔާރު އިދާރާއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ފެނިލައްވާ  ފާސްކުރުމަށް ހެޅިފައިވާގޮތަށްހުށަ ބަދަލުކޮށް އުޞޫލް ކުރަމުންދާ
 ޖެނުއަރީ 23 މުންހުށަހެޅު ރިޔާސަތުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ކައުންސިލަރުން

 ޖަލްސާގައި  ވަނަ 3 މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވެވި ވަނަދުވަހު  2018
  .ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ  2 ބައިވެރިވެލެއްވި

3 2 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ތައްޔާރުކޮށް މިކަމާބެހޭގޮތުން އިދާރާއިން އަތޮޅުކައުންސިލް
 ވޯޓްދެއްވުމަށް  ކައުންސިލަރުން ފެނިލައްވާ ފާސްކުރުމަށް ކަރުދާހުގައިވާގޮތަށް

 ބޭއްވެވި  ވަނަދުވަހު 2018 ޖެނުއަރީ 23 ހުށަހެޅުމުން ރިޔާސަތުން
 ންގެ ކައުންސިލަރު  2 ބައިވެރިވެލެއްވި ޖަލްސާގައި ވަނ3ަ މިކައުންސިލްގެ 
 .ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ އުޞޫލް  މި އިއްތިފާގުން
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4 3 

  ގުޅޭގޮތުން. ސިޓީއައި(  2018 ފެބުރުއަރ5ީ
 ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޖަމުއިއްޔާއެއް ގެނަމުަގއި ވާވު ކުލަބު ސިޓީގައިވާ

 ކައުންސިްލގެ އަތޮޅު.ވ ބެހޭގޮތުން  މައްސަލައާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
. ވ މީ  ވާވު ކުރެވިފައިވަނީ ވަރާަމޝް ޖަލްސާގައި ވަނަ 4 ރަސްމީ
 ދާއިރާތައް  އިދާރީ ނަމެއްކަމަށް ބުރޭންޑް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ފެށިެގން  ހިސާބުން އުފެދުނު ކައުންސިލްތައް އުސޫލުން ރުކަޒީލާމަ
 މެއިލް އީ މިއަތޮޅުގެ އެގޮތުގެމަތީން. ފައެވެ ހަމަޖައްސާ ވަނީ

 ޓްރަސްޓް ރުނަމުގައިވާ ބޭނުންކުރުމާއި ކަމް.ވާވު އެޑްރެހެއްކަމަށް
 ،ހިންގުމާއި ވިޔަފަރިއެއް ނަމުގައި ދޫފަހި . ވާވު ހިންގުމާއި ފަންޑެއް
 ނޫނެކޭ ކޮތަޅަށް ޕްލާސްޓިކް އަތޮޅަކީ.ވ ނަމުގައި ވުވާ ސާފް

 ނަމުގައި  އެވޯޑް. ވާވު ،ޕްރޮުގރާމަކާއި ހެދުމުގެ ބުނާއަތޮޅަކަށް
 ރަށްގިނަވަ މިކަހަލަ މިނޫންވެސް ،ކުރުމާއި ތައާރަފް އެވޯޑެއް

 ގެންދާތީ  ކުރަމުން މިކައުންސިލުން ބޭނުންކޮށްގެން  ވާވު ކަންތައްތައް
 ފުޫށއަރާ  ވަރަށްބޮޑަށް ސިޔާސަތުތަކާއި މިކައުންސިލްގެ ނަމަކީ އެ

 ކުލަބު  އެއްވެސް ބޭނުންކޮށްެގން ވާވު ،ވާތީއާއި ނަމަކަށް
 ފަރާތަކުން އެއްވެސް މިކައުންސިލާއި އުފެއްދުމަށް ޖަމުއިއްޔާއެއް

 ބޭނުންޮކްށގެން މިގޮތަށް ވާވު ނުވާތީވެ  ކޮށްފައި މަޝްވަރާ
 ާވވު މިކައުންސިލުން ކޮށްދީފިނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ޖަމުޢިއްޔާއެއް
 އެކިކަަހލަ ކަންކަމަށް ުކރަމުންދާ އަތޮޅުގައި ބޭނުންކޮށްެގން
 އޮޅިގެން ކަންތައްތައް ވަރަށްބޮޑަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންތައްއަރާ

 4 ރަސްމީ  ވަނައަހަރުގެ 2018 ތޮޅުކައުންސިްލގެއަ ހިނގައިދާނެތީވެ
 އިއްތިާފގުން  ގެމެމްބަރުން 3 ކައުންސިލް ބައިވެރިވި ޖަލްސާގައި ވަނަ
 ކޮށްދިނުމަށް  ރަޖިސްޓްރީ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ބޭނުންކޮށްެގން ވާވު

 ދެްނނެވުަމށް އެފެއާޒުގައި ހޯމް ޮއފް މިނިސްޓްރީ  ނުފެންނަކަމަށް 
  .ފާސްކޮށްފައެވެ ވަނީ
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4 3 

 މުބާރާތް އަތޮޅުޤުރުއާން ބާއްވަމުންގެންދާ ކޮންމެއަހަރަކު މިކައުންސިލުން
 ފެބުރުއަރީ 13 ގޮތުން  ނިންމުމުގެ  ދުވަހެއް  ބާއްވާނެ މިއަހަރު  2018
 ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކޮށް  ޖަލްސާގައި ބޭއްވުނު ވަނަދުވަހު 2018
 ފަހުން އިދުޤަވާ ،މުގައްރަރާއި މުބާރާތުގެ އަތޮޅުޤުރުއާން ނިންމެވީ

 ފައިވާ ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހި މިއަހަރު  އަދި. ހުށަހެޅުއްވުމަށެވެ ޖަލްސާއަކަށް
 މިގޮތުން . ނިންމުމަށެވެ ތާރީޚް ބާއްވާނޭ  މުބާރާތް ޤުރުއާން

 3 މަޝްވަރާކޮށް  ބެހޭގޮތުން މިކަމާއި މެދުގައި ކައުންސިލަރުންގެ 
 ފަހުކޮޅުގައި މަހުގެޖޫން މިއަހަރުގެ  އިއްތިފާގުންނިންމެވީ ކައުންސިލަރުންގެ 

 .ބޭއްވުމަށެވެ މުބާރާތް  ޤުރުއާން

5 2 

 ނިންމެވީ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މެދުގައި  މެމްބަރުންގެ  ބެހޭގޮތުން  މިކަމައި
 ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ ބެހޭގޮތުން ފަޅުހޯދުމައި ދެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް

 ނިސްޓަރާއި މި  އަދި ،ފޮނުވުމަށާއި ސިޓީއެއް އެގުރިކަލްޗަރަށް އެންޑް
 މިކަމައި މާލެގޮސް  އިގެންހަމަޖައްސަ މެންޓެއް  އެޕޮއިންޓް  ބައްދަލުކުރުމަށް

 2018 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާކުރުމަށް  ދައްކައި ވާހަކަ  ބެހޭގޮތުން 
 2 ބައިވެރިވެލެއްވި  ޖަލްސާގައި ވަނަ  5 ރަސްމީ ވަނައަހަރުގެ

 .ފާސްކޮށްފައެވެ ވަނީ  އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ

5 2 

 މިކަމައި ފަހު ބެލުމަށް ކޮށްފައިވާގޮތް ކަންތައް މިފަދަ އަތޮޅުތަކުގައި އެހެން
 ހުށަހެޅުމަށް ޖަލްސާއަކަށް އެހެން ތައްޔާރުކޮށް  ކަރުދާހެއް ބެހޭގޮތުން 
 އިންތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ 2 ޖަލްސާއިން ވަނަ 5 އަހަރުގެ 2018

  .   ނިނންމާފައިވެއެވެ

6 3 

 ފަންޑުގެ  ތަރައްޤީގެ ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު. ވ އޮންނަ ންޗްގައިބުރާ މުލީ. މ
 އެކައުންޓް : ނަމްބަރު 7709130118102 ހުޅުވާފައިވާ ނަމުގައި
 ޖަލްސާއަކަށް  ދެންއޮންނަ  މަޝްވަރާކޮށް ބެހޭގޮތުން  އުވާލުމައި

 ތަފްޞީލާއެކު  އެނގޭގޮތަށް  ޢަދަދު  ފައިސާގެ  ހުރި  އެކައުންޓްގައި 
 ބައިވެރިވި  ޖަލްސާގައި ވަނަ  6 ރަސްމީ އަހަރުގެ  ނަވަ  2018 މަށް ހުށަހެޅު

  .ފާސްކޮށްފައެވެ  ވަނީ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރުންގެ 3

6 3 
 ތަފްޞީލާއެކު ޖަލްސާއަށް އޮންނަ  އާދީއްތަދުވަހު  ވާ 2018 މާރޗް 4

 3 ޖަލްސާއިން  ވަނަ 6 އަހަރުގެ 2018  ހުށަހެޅުމަށް ޤަރާރު
  .  ވެއެވެ ނިންމާފައި އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ

6 3 

 ވަނަ  7 މިކައުންސިލްގެ އޮންނަ އާދީއްތަދުވަހު ވާ 2018 މާރޗް 4
  ކުރުމަށްފަހު  އިސްލާހު ޤަވާއިދު މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން  ޖަލްސާއަށް
 3 ޖަލްސާއިން  ވަނަ  6 އަހަރުގެ ވަނަ 2018  ހުށަހެޅުމަށް

 .   ވެއެވެ ނިންމާފައި އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ
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7 3 

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ) 2010/07 ނަމްބަރ ޤާނޫނު
 އަތޮޅު ކުރީގައި  އުފެދުމުގެ  މިކައުންސިލް ދަށުން  ގެ (ގާނޫނު  ހިންގުމުގެ
 ނަންބަރ ހުޅުވާފައިވާ  ބްރާންގައި މުލީ މޯލްޑިވްސް  އޮފް ބޭންކް ،އޮފީހުން

" ޑުފަން  ތަރައްޤީގެ ރައްޔިތުންގެ ފެލިދެއަތޮޅު"  7709130118102
 ފީ  ބޭންކުން  އުވައިލުމަށްޓަކައި އެކައުންޓް މި  އުވައިލުމަށާއި އެކައުންޓް
 އެކައުންޓަކުން  މި( ރުފިޔާ ފަންސަވީސް. )ރ25.00 ނަގާ  ގެގޮތުގައި
 ގެ "ކައުންސިލް އަތޮޅު ފެލިދެއަތޮޅު " ފައިސާ  ހުރިހާ ހުރި ބާކީ އުނިކޮށް
 އެކައުންޓަށް  7730000086486 ނަންބަރ ހުޅުވައިފައިވާ ނަމުގައި

ނޑައަޅައި ބަދަލުކުމަށް  ވީ  1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 16، 2018 މާރޗް 4 ކަ
 ވަނައަހަރުގެ  2018 މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވި  ގައި 9:30 ދުވަހު އާދީއްތަ
 ކައުންސިލަރުންގެ  3 ޤަރާރު  މި އިން  ޖަލްސާ ވަނަ  7 ރަސްމީ

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ އިއްތިފާގުން

7 3 

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް އިދާރީ) 2010/07 ނަމްބަރ ޤާނޫނު
 އަތޮޅު  ކުރީގައި އުފެދުމުގެ މިކައުންސިލް ދަށުން ގެ(ހިންގުމުގެގާނޫނު
 ފައިދާ  ގެ  ޙިއްޞާ  2880 މޯލްޑިވްސްގެ އޮފް  ބޭންކް   އޮފީހުންގަނެފައިވާ 

 ،އާއިފައިސާ  ފައިދާގެ ޙިއްޞާތަކުގެ މި  ނުވާތީ ލިބިފައި މިވީހާތަނަށް
 އަތޮޅު ފެލިދެއަތޮޅު" ފައިސާ ފައިދާގެ ޙިއްސާގެ  ލިބޭ ގައިއޮތްތަކު ކުރިއަށް

 7730000086486 ނަންބަރ ހުޅުވައިފައިވާ ނަމުގައި  ގެ "ކައުންސިލް 
 ދެންނެވުމަށް މޯލްޑިވްސްގައި އޮފް ބޭންކް  ޖަމާކުރުމަށް އެކައުންޓަށް
ނޑައަޅައި  އާދީއްތަ ވީ  1439 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  16، 2018 މާރޗް  4 ކަ

 7 ރަސްމީ  ވަނައަހަރުގެ  2018 މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވި ގައި 9:30 ދުވަހު
 އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލަރުންގެ  3 ޤަރާރު  މި އިން ޖަލްސާ ވަނަ

 .ފާސްކޮށްފީމެވެ

8 2 

 މުބާރާތް  ޤުރްއާން އަތޮޅު  އަހަރުގެ ވަނަ  2018 ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު
 ފާސްކުރަން ން ކައުންސިލު މުޤައްރަރު ކުރެވުނު ތައްޔާރު އަލަށް ބޭއްވުމުގައި
 ގޮތަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޖަލްސާއަށް މި ތައްޔާރުކޮށް  އިދާރީގޮތުން ބޭނުންވާތީ
 ބައިވެރިވެލެއްވި ޖަލްސާގައި އެއްސެވުމުން ވޯޓަށް ފާސްކުރުމަށް މުޤައްރަރު

 .  ފާސްކުރައްވާފައެވެ  ވަނީ މުޤައްރަރު މި  އިއްތިފާޤުން ކައުންސިލަރުންގެ 3
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8 2 

 ދަށުން ޕްރޮގުރާމްގެ  ދޫފަހި  ރުސްދީ  އިބްރާހީމް  މަންޒިލް   ތިނަދޫ . ވ
 ދިމާވި ދަނިކޮށް  ކުރަމުން ބޭނުން  އޭނާއަށްލިބި  ލެޕްޓޮޕް ނަގާފައިވާ
 ވާތީއާއި ބައިވެރިވެފައި އަތޮޅުކައުންސިލް ހައްލުކުރުމުގައި މައްސަލަ
 ހަދާނިމި ލޮޕްޓޮޕް  ،ލިބިފައިވާތީ އެފަރާތައް އަންބުރާ  ހަދާނިމި  ލެޕްޓޮޕް
 ފެށިކަމުގައި  ފައިސާދައްކަން ފެށިގެން  ލިބުނުހިސާބުން  ތައްވެރިފަރާ

 އަހަރުދުވަސް 1 ފެށިގެން ހިސާބުން ކުރެވުނު  މެންޓު އެގުރީ ވީނަމަވެސް
 އެންގުމަށް އެފަރާތަށް ކުރުމަށް  ދައްކާހަލާސް ފައިސާ ކުރިން  ހަމަވުމުގެ 

 ވަނަ 8 ންސިލްގެމިކައު ބޭއްވި އަހަރު ވަނަ  2018 މިކައުންސިލްގެ 
 .ވެއެވެ ފައި ފާސްކޮށް އިއްތިފާގުން  ކައުންސިލްގެ 2 ބައިވެރިވި ލްސާގައިޖަ

9 2 

 މުބާރާތުގެ  ޤުރުއާން  ބާއްވާ  އަތޮޅުކައުންސިލުން އަހަރު  ވަނަ 2018
 2 ބައިވެރިވެލެއްވި  ޖަލްސާގައި  ތަކާއެކު އިސްލާހު ބައެއް ޤަވާޢިދު 

 9 އހަރުގެ  ވަނަ 2018 މިކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރުންގެ
 .ވެއެވެ ފާސްކޮފައި ޖަލްސާއިން ވަނަ

9 2 

 ގެނެވިފައިވާ  ޤަވާއިދަށް ސްކީމުގެ ދޫފަހި  ކޮށްފައިވާ ތައްޔާރު ގޮތުން އިދާރީ
 2  ލެއްވި  ބައިވެރިވެ މިޖަލްސާގައި ތަކާއެކު  އިސްލާހު ބައެއް

 9 އހަރުގެ  ވަނަ 2018 މިކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރުންގެ
 .ވެއެވެ ފާސްކޮފައި ލްސާއިންޖަ ވަނަ

 

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
މަސްދުވަުހގެ ތެރޭގަިއ އަތޮޅުކަުއންސިލަށް ބަދަލެއް  6ވަނަ އަހަުރގެ ުފރަތަމަ  2018

 ުނވެެއވެ.  އައިްސފަެއއް

 

 ނިންމުން  .12
 

 ރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވީ މަސް ދުވަހަކީ މި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ކު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2018
ނޑައޅާފައިވާ  2018މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަސް ދުވަހެވެ.  6  ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓް ިލބުނުއިރު ތާަވލުަގއި ކުރަން ކަ

ގަިއ ކަންކަމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމާއި، ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ގިނަ ކަންކަން ކުރަންޖެހުމަކީ މަސައްކަތު ތާވަލު
ނޑައަޅާފައިވާ ގިނަ ވާކަންކަން އެ މުއްދަތުގައި ހިންގުމަށް އެޅުނު ހުރަހެކެވެ.   އެހެންކަމުން މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރަން ކަ

 ކަންތައްވަނީ ނުކުރެވިއެވެ. 
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ނޑައަޅަފައިވާ ގިނަކަންކަން ނުކުރެވި ީވނަމަެވސް އަތޮޅު ކައުންވަނަ އަހަރުގެ މަސައްަކތު  2018 ސިލްގެ ތާވަލުގައި ކަ
ދޫފަހި ވިޔަފާރިއާއި، ލޯން ސްކީމާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި، ސްނާމީ ލޯނުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރްއާން މުބާރާތާއި،  2018

  .މަސައްކަތް ކާމިޔާބް ކަމާއެކު ހިންގިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެ  ވުމަކީ އަޅުގަ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު 

 ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ޙަމްދާއި ގެ ޙަޟުރަތަށްهللا ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް 

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ ކައުންސިލް ހިންގު  މުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
ނެތް ޙާލުގައިވެސް އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ފައިސާކުރާނޭ ާބރު ލުމެކެވެ. މިގޮތުން ކަންކަން ކޮށްލަންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާ އެއް 

ން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައިާވ ކަންތައްތަކެއް ރައްޔިތުންނަްށޓަކައި ކައުންސިލު
ނަޑްށ މެނުވީ ނުދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން ކައުކަމުގައި އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަުބން ންސިލްގެ އެންެމހާ މެމްބަރުން އަޅުގަ

 އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް  ނުހަނު

ދަގުލުގަިއ މިއަހަރު ުކރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ. ނޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންިސލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ުނހަނު އު
ތިތައް ޙައްލުކޮްށ އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްެގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާެވފައިވާ ދަ

ނުދެވުމާއި، ކައުންސިލްގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް މުވައްޒަފުްނގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު 
ގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަްށ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންެދވި 

ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާގި 
 މުވައްޒަފުންނާއި، ވެރިންނަށް ިހެފހެއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު ދަންނަަވމެވެ. 

ނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި، ކާމި  ޔާބީއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި އަޅުގަ

ــــــآمـ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ. هللا ދުވަސްތަކެއް މާތް  ــ   ينـ

 

 1439ޛުލްޤައިދާ  05
 

 2018ޖުލައި  18
 


