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c 
ތަޢާރަފް 

 ވަނަ އަހަރު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ 2016މިރިޕޯޓަކީ 
. މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ،މި ރިޕޯޓުގައި ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ  ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަ
. ޙަރަކާތްތަކާއި، ރޭވިފައިހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި، ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ

 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ 2015މީގެއިތުރުން 
. ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ

 ކައުންސިލްގެ ވިޝަން
 ،އިޤުތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، ޢުމުރާނީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ، ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި

 .ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއްކަމުގައި ހެދުން

 ކައުންސިލްގެ މިޝަން
  .ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމާއެކު ބިނާކުރަނިވި މުޖުތަމަޢަކަށް އަތޮޅު ހެދުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 
ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިންސާނުން ކުރަންޖެހޭ 

އަދި ދުނިޔެ އާރާސްތުކޮށް . ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ސަނާ ދަންނަވަމެވެهللا ކަމެއްގެގޮތުގައިލެއްވި  ގަދަކީރިތިވަންތަ 
ޢަލައި هللا ޞައްލަهللا ދުނިޔޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެއްވި މާތްރަސޫލާ މުޙައްމަދު ރަސޫލު

އަދި ހަމައެހެންމެ މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ . ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ
 .އާލުންނާއި އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ

ގެ ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްދިނުމާއި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެގޮތުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ދިވެހިރާއްޖޭ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގެވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކައުންސިލްތައް އުފެއްދި ނަމަވެސް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިބުނާގޮތަށް ބަޖެޓަށް 
ފައިސާ ނުލިބުމާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުވައްސަސާތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި 

.  ބުނާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުހިންގޭކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ
 މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގެކައުންސިލްމި

 ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މިއަތޮޅުގެގޮތުގެމަތިން 
މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި 

. ންފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލު
 ކައުންސިލެއްގެ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އަދިލާމަރުކަޒީ

  ކުރުމާއި ތައްޔާރު ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، ބަޖެޓް  ބޭނުންވާ  ތަންފީޛު ކުރުމަށް  ހިމެނޭ ކަންތައްތައް  އިޚްތިޞާޞްގައި 
 ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އަތޮޅު ންދާގޮތް ބަލައިތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޒު ކުރަމު

އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި އިދާރީ ދާއިރާގައި 
 .ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމެވެ
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ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށް  މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ މިއަތޮޅުގެ ވުމާއެކު
ކުރިމަގަށްޓަކާ  .ތަރައްޤީގެ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފާހަގަކޮށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްލޭނެކެވެބަލައިގެން 

 ށް 2021 ން 2017ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތައްޔާރުކުރެވުނު މިޕްލޭނަކީ  ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަޞީލަތްތަކެއް ޤާއިމު
ނޑިތައް އެކުލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ ނޑުދަ ނަމަވެސް މިޕްލޭނު ތަންފީޒުކުރުމަށްހުރި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ . ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަ

ނަމަވެސް މި . ސަބަބުން ޕްލޭން ގައިވާ މުހިންމު ގިނަ ކަންތައްތައް އަދި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ
ނޑުމެން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ ވުމާއެކު ލޯކަލް . ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް އަޅުގަ

ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުން 
.  ކަމުގައިދަންނަވަމެވެ

އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް .އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ.އަޅުގަޑުގެ ދުޢާ އަކީ ފ
 .މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ

 

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މޭލު ދުރުގައި އަރިއަތޮޅުގެ ދެކުނުން ރާއްޖޭގެ  70 މިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާއި

ނޑަކަށް. އަތޮޅެކެވެ ދެކުނުދުނީގައި އޮންނަ ގަށް ނއަދި އިރުން ހުޅަ، މޭލު 16¾ މިއަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ އުތުރުން ދެކުނަށް ގާތްގަ
ނޑަކަށް   .ދެމެދުއެވެ 20-'03° އާއި 03-'03° ޢަރުޟުން އަތޮޅުއޮތީ އުތުރު. މޭލެވެ 14½ ގާތްގަ

. ދަރަބޫދޫ އަދި ނިލަންދޫއެވެ، މަގޫދޫ، ބިލެއްދޫ، އެރަށްތަކަކީ ފީއަލީ .ރަށުގައެވެ 5 މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ
ނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި މިއަތޮޅުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ، އަދާކުރުމާއި ވަޒީފާ، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަ

މާފުއްޓަކީ ޕިކްނިކް  މިއަތޮޅު .އެއީ ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ. ރިސޯޓެކެވެ މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އެންމެ. މަސައްކަތެވެ
ފަޅުރަށެއް ކަމުގައިވާ  މިއަތޮޅުގައި ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މިހާރު. ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަށެކެވެ އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި

. ހިމިއްޗަކީ ރިސޯޓެއްހެދުމަށް ވަރަށްއެކަށީގެންވާ ރަށެކެވެ

 ނަމަކަށް ކިޔާ އާޘާރީ" ފޯއްމަތި"ނިލަންދޫގައި . ނިލަންދޫއާއި ހިމިއްޗެވެ ރަށްރަށަކީ މިއަތޮޅުގައިހުރި ތާރީޚީ 
ވަނަ ޤަރުނުގެ ތަނެއްކަން ސައިންޓިފިކް ހޯދުންތަކުން  06 ނިލަންދޫގައިވާ އާޘާރީ ތަނަކީ މީލާދީ ސަނަތުގެ. ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ

މިސްކިތްތައް  ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ 1153 މީލާދީ ސަނަތުން  .އެނގިފައިވެއެވެ
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  ނިލަންދޫގައިހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ .ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫ ހިމެނެއެވެ
 .ކަމުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ ރަސްކަލުން

އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ މީހުން . ރަށެކެވެ އާ ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި 1970 މެއި 14 ހިމިއްޗަކީ
 . އެރަށުން ފައިބާ އެރަށް ފަޅުވެފައިވަނީ މިދެންނެވި ތާރީޚުގައެވެ މީހުން 23 އެރަށުގައި އެންމެފަހުން ތިބި އެކި ރަށްރަށަށް ހިޖުރަކޮށް

އިސްމާޢީލް ނުވަތަ هللا ތާރީޚުގައި މަޝްހޫރު ޢަބުދު ހިސާބު ޢިލްމާއި ނިޔަމިކަމުގެ ޢިލްމަށް ރާއްޖޭގެ
ލައިބުރަރީއެއް  އިސްމާޢީލްގެ ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުގައިهللا ޢަބްދު. ހިމިތީ ބޭފުޅެކެވެ އިސްމާޢީލްކަލޭފާނު ތުއްތަކީވެސް

މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައި އަތޮޅުވެރިކަން ކުރިއިރު ލައިބްރަރީ . ސަރުކާރުންނެވެ އެތަންބަލަހައްޓަވަމުން ދަނީ. ބިނާކޮށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ
  .ގައެވެ 2000 ޖޫން 07 ލައިބުރަރީ މަގޫދޫން ނިލަންދޫއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ. މަގޫދޫގައެވެ ހުރީ

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުޅިއަތޮޅަށް އެވޯޑް 1983 އިސްމާޢީލްގެ ހަނދާން ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުންهللا ޢަބްދު 

. ނިމެންދެން ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ކިޔަވައި ދެމުން ދެއެވެ 12 އިމްތިޙާނެއް ބާއްވައި އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ހޯދާ ކުއްޖަކަށް ގްރޭޑް
 1995 މިގޮތުން. ސަރުކާރުން ދެއްވައެވެ ބޭނުންވާ ފޮތް ފަންސުރުފަދަ ތަކެތީގެ އިތުރުން ޔުނީފޯމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ކިޔެވުމަށް

 02 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު 1996 .ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އަހަރަކު އެއްކުއްޖަކަށެވެ ވަނައަހަރުގެ
 .  ނަމަވެސް މިއެވޯޑް މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.ކުދިންނަށްކިޔަވައިދެމުންގެންދެއެވެ

ބިލެތްދޫއާއި ނިލަންދޫގައި  . ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެމުން ދެއެވެރަށުގައިރަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާމި
.  މަތީސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދެއެވެ

. މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ޤާއިމްކުރެވި ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ދެއެވެ

. މިއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ ނިލަންދޫގައެވެ

. ނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދެ ނިލަންދޫ ފިޔަވައި މިއަތޮޅުގެ
 . ނިލަންދޫގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދެނީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ނިލަންދޫ ކައުންސިލުންނެވެ

 .  ފިރިހެނުންނެވ3071ެ އަންހެނުންނާއި 2935އެއީ .  މީހުންނާއި ކުދިންނެވ6006ެމިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ 
 

 އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް
ނޑުމޫނުފުށި     .01  އެނބުލުފުށި. 13މަޑިވަރުހުރާ   . 07ކަ

ނޑިދުށްފުށީ ފިނޮޅު. 14ދިގުވަރު    . 08  (ކުރިން މީހުން އުޅުނު ރަށެއް)ހިމިތި  .02  ބަ

 މަގޫދޫ ބޮޑު ފިނޮޅު. 15ޖިންނަތުގައު   . 09    މިނިމަސްގަލި .03

 (ރިޒޯޓެއް)ފިލިތެޔޮ . 10 މަކުނުއެރި     .04

 ފިލިތެޔޮ މާވަރު ހުރާ. 11    ވިލިގިލިވަރު ފިނޮޅު .05

އަނދަންގައު . 12   (ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއް)މާފުށި  .06
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: ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަޙައްދު
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

އަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދުކަމަށް . ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓްގައި ފ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދެވެ  .ކަ

. ތިރީގައި އެވަނީ މިއަތޮޅުގެ ސަރަޙައްދު އެނގޭނޭ މިއަތޮޅުގެ ޗާޓެވެ

 
 
 
 

 



 

 :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ: ފުރަތަމަ ބައި

 ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު

 ނިޔަލަށް ހާސިލުވީ މިންވަރު  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސެންބަރުގ2016ެ

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 %100     .ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުން 1

 %100     .ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ކަންކަމުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން 2

 %33     .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 3

 %100    . ޕީ ގެދަށުން އަތޮޅުގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހެޅުން.އައި.އެސް.ޕީ 4

    .ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 5
 100% 

   .  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދެކައުންސިލް ދެމެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން. ރ 6
 100% 

 %100     .މިއަތޮޅު އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ މަތީޑެގު ހެދިފައިވާގޮތުން ދަތިވާތީ ޑެގު ތިރިކޮށް ސްޓޯރުގެ އެތެރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން 7

 %100     .ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން 8

 %100    . ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން" ފާފު އެންމެ ސާފު"ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ޞިއްޙީ ޢާއްމުން  9

.  ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އެއްއުޞޫލަކުން ގެންދިއުމަށް އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން 10
    100% 
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ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 %100     .އަތޮޅު ސްޓޯރު ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން 11

ނޑުދޮށާއި މޫދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 12  %60    . ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށްރަށުގެ ގޮ

. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 13
    

100% 

. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން މަގޫދޫގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 14
    

100% 

 .އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބުކުރުން 15
    

100% 

އަތޮޅުގައިތިބި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަންބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް ޤަޥާޢިދުން އެހީލިބެމުންދޭތޯބަލައި އެކަން  16
 .ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

    
100% 

ނިކަމެތިންނަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން  އެކަނިވެރި މައިންނާއި  އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއ65ިސަރުކާރުން އެހީދެއްވާ ޢުމުރުން  17
 .ލިބެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 

    
100% 

ކުނިނައްތާލުމާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމަށް އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް  18
 .ހިންގުން

    
100% 

 . ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުނ2015ްފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  19

 

    
100% 

 ކްލަބް އާއިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 20
 .ންޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރު

    
100% 

ފީއަލީގެ ބިމުގެ ކުރުމާއި ފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކް 21
 .ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން

 

    
100% 

.  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ، އިޖްތިމާޢީ، ޞިއްޙީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާ ގުޅިގެން  22
    

100% 

.  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން. ފއެފާއި ގުޅިގެން .ޑީ.އެން.އެމް 23
    

100% 
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ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް# 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު

  
Q1 Q2 Q3 Q4 

 

 .ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 24
    

100% 

 . ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް. ނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ފ 25
    

100% 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން 2015ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  26
 . ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުންއާއިއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

    

100% 

 .ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުންރުމާއި ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކު 27
    

100% 

. ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ގުޅިގެން  28
    

100% 

  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުން، 2015މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  29
    

100% 

 ކްލަބް އާއިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 30
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

    
100% 

. ރުމާއި ބިމުގެ ދަފުތަރު ޗެކްކުރުންމަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކު 31
    

100% 

.  ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 32
    

100% 

 .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 33
    

100% 

 .ދަރަނބޫދޫ ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންނިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން  34
    

100% 

  ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރުން،2015ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ،  35
    

100% 

 ކްލަބް އާއިތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 36
 . ންޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރު

    
100% 
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ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް# 
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 .ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުންކުރުމާއި  ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްބިލެތްދޫ 37

 

    
100% 

. ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިޔާދޭ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 38
    

80% 

. ނިލަންދޫގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުން 39
    

100% 

. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި މި އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން 40
    

100% 

 އަހަރު ދުވަހަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ، އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ތަރައްޤީގެ 5 އަށް ކުރިޔަށް އޮތް 2022 އިން 2017 41
 .ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

    100% 

42 
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބަޖެޓް ސެކްޝަނަށް ލަފަޔާއި 

 .މަޝްވަރާދިނުން
    100% 

 %100     .މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 43

 . ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުނ2015ްނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  44

 
    100% 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަބް  45
 .ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން

    100% 

ބިމުގެ ދަފްތަރު ރުމާއި ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި، ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކު 46
 .ޗެކްކުރުން

    100% 

 %80     . ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންނާއި  ބެލެނިވެރިންދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދުމަށް ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން 47

ނޑުވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 48  %80     .ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ދަ
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ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު

  Q1 Q2 Q3 Q4  

 %100     .ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 49

 %100     .ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންއަމާޒުކޮށް ޓީމް ބިލްޑިންގ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަތޮޅުގެ  50

 %100     . ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންނިލަންދޫ 51

 %100    .  މި ސަރަޙައްދުގެ ބިޒިނަސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމަށް އިކޮނަމިކް ސާވޭއެއްކުރުން 52

 %100     އަތޮޅުގެ ރަސްމީ މުވައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯކެޑް އެސެންޝަލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 53

 %100    .  އަދި ނިލަންދޫގެ ޕްލޭން ހެދުން. ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 54

ލޯކަލްގަވަރމަންޓޮ އޮތޯރިޓީއާއި އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ގުޅިގެން، ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ  55
.  މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ހިންގާފައިވާ މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު
 

: ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ މަހާސިންތާ އެއް ބޭއްވުން
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވެފައިވާ ޙައްލުކުރަން . ފ

މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރެވެން އަންނަނީ މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ . އެންމެ އުދަނގޫ މައްސަލައަށް މިވަނީވެފައެވެ

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާ ބޮޑުކޮށް އެންމެންގެ 

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގެވެސް ރަށު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ . އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންނެވެ
މަސައްކަތަކަށްވިޔަސް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްކަމުން ރަށުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ 

އެގޮތުން . ކަންތައްތަކުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއެކެވެ

މިމަހާސިންތާއަކީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަސް ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހިންގާ ކެމްޕެއިންގެތެރެއިން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ 

ނޑު މަޤުޞަދަކީ މިކެމްޕެއިންގެ ޝިޢާރު . ޕްރޮގްރާމެކެވެ އަތޮޅު . ގެ ދަށުން ފ" އެންމެ ސާފު. ފ"މިމަހާސިންތާގެ މައިގަ

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކުންޏާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް މިމަސައްކަތުގައި ރަށްރަށުގެ ދާއިރާތަކުގައި ތިއްބެވި އެންމެ 

އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގައި . އިސްފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން އެދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައިވެސް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ފ
 .  އެންމެ ރީތި ތަންތަންކަމުގައި ހެދުމެވެ–ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނަކީ އެންމެ ސާފު 

 

 މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 

.  ގައެވ20:50ެ ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 26 ޖަނަވަރީ 2016މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 
މިރަސްމިއްޔާތުގެ . ނިލަންދޫގައި ހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފ

. ޚަލީލެވެهللا ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދު

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މުޙައްމަދު އަމީތުވެސް ބައިވެރިވެ 
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރި މެހެމާނުގެ ވާހަކފުޅުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު . ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 .މުޙައްމަދުވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ
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 ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި ބައިވެރިން

 

އެބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫމާތު .  ބޭފުޅެކެވ5ެމިމަހާސިންތާގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
 .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަމްރު އާދަމް މޫސާ .1
 ބަޖެޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު މުޙައްމަދު. އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އ .2
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ އާމިނަތު ޝައުފާ މުޙައްމަދު .3
 ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ ފީލްޑް އޮފިސަރ ހާމިދު ފައިސަލް .4

 އިކޯ ކެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކޭޓް ޑިރެކްޓަރ މައީދު މުޙައްމަދު ޒާހިރު .5
 
 
 
 
 
 

 
 

އޭގެ ތެރޭގައި .  ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވ38ެމިމަހާސިންތާގައި މިއަތޮޅުގެ ފަސް ރަށުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް، ތަޢުލީމީ ދާއިރާތައް، ޞިއްޙީ ދާއިރާތައް، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް، ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް، ވިޔަފާރިވެރިން އަދި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިންވެސް ބޭފުޅުން 
 . ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ
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 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުން ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން. ރ

 2016ލާންޗުގައި " އަކުރިސް"އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމު ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތީ ރ. ރ

 4އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ . މި ދަތުރުގައި ރ.  ގައެވ4:30ެހަވީރު  (ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ) ވަނަ ދުވަހުގެ 14އެޕްރީލް 

 މުވައްޒަފުންނާއި ލާންޗު ކައްޕިއަކަށް ގެންނެވި 15 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރާއި އިދާރީ 2މެމްބަރުންނާއި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލާއި 
 .  ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތެވ24ެބޭފުޅަކާއި އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކާއެކު ޖުމްލަ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުން މަރުޙަބާ ދެންނެވީ . ރ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނާއިބް ރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ފ. ފ

މުވައްޒަފުންނާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނާއިބްރައީސް، ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

 .ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނެވެ

 

  

 

 

  

 

ދެކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުން  

ހުކުރު ) ވަނަ ދުވަހުގެ 15 އެޕްރީލް 2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރުން . އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފ.ރ
. މި ބައްދަލުވުމުގައި    ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ.  އަށް، ފ11:30 އިން 9:30 (ދުވަހުގެ

އަތޮޅު .  މެމްބަރުންނާއި ފ4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނާއިބްރައީސް، .  ބޭފުޅުންނާއި ފ23އަތޮޅުން ވަޑައިގެންނެވި 
މި .  ބޭފުޅުން ބައިވެރި ވިއެވ43ެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 8ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 އަހަރު ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ޙަރަކާތްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓެޝަނަކާއި 5އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާއިތުވި . ބައްދަލުވުމުގައި، ފ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޚިދުމަތް .  ގެ ނިޔަލަށް ހިންގާފައިވާ، މުހިންމު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ފ9 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ އަހަރާއި 2015
ނޑު ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބަލާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ޙިއްޞާކުރީމެވެ އަދި      . ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މައިގަ

 . އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެއްވާ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ. ރ
 
 
 
 
 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ފ. ރ

އަތޮޅު . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، ރ. ފ

އަތޮޅު .  އަށް ފ15:50 އިން 14:30 (ހުކުރު ދުވަހުގެ) ވަނަ ދުވަހުގެ 15 އެޕްރީލް 2016ކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން 
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . އަތޮޅުގެ ކައުންސިލަރުން ބައްދަލުކުރެއްވީ ފ. މި ޒިޔާރަތުގައި ރ. ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވ އެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ . މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ފ. ރައީސް، ނާއިބްރައީސް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެވެ

އިސްމާޢީލް هللا އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފަތުޙު. ރ. ޖަލްސާކުރާ މާލަންގައެވެ
ދެކައުންސިލްގެ . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު އާއެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވީ، ފ

އަތޮޅު . މި ބައްދަލުކުރުން ތަކުގައި  ފ. އެހެން މުވައްޒަފުން ބައްދަލުކުރެއްވީ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންނާއެވެ
 . ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވަކިވަކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރެވިފައިވެއެވެ

 
 "ފާފު އެންމެ ސާފު"ޢާއްމުން ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކުރުމާއި 

 :މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް

 
މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިއިދާރާގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނައިގެން މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުލައުންސިލްގެ 

އިދާރާ ތަކާއި ރަށްރަށުގެ އިސްކޫލުތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތައް ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 
މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރަށްރަށަށް ގޮސް އެރަށްރަށުގައިހުރި . ޕްރޮގްރާމެކެވެ

 . ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 :ދަރަނބޫދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް. ފ

 2016 ފެބުރުވަރީ 6

 ވަނަ ދުވަހުގެ 6 ފެބުރުވަރީ 2016މިއަތޮޅު ދަރަނބޫދޫގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ނޑުމެން އެރަށަށް ލެފިއިރު .  މުވައްޒަފުންނެވ25ެ ގައި މިއިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީ ގައި ދަރަނބޫދޫ އަށް ދިޔައީ މިއިދާރާގެ 9:00 އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް  އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޅުގަ
ނޑުމެން އެރަށަށް ފޭބުމާއެކު ކުރުނބާފޮދެއް އެރުވިއެވެ. ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ  . އަޅުގަ

 
 
 
 
 
 
 

: ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 މީހުންނާއި ދަރަނބޫދޫން މި މަސައްކަތުގައި 25ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މިކޮޅުން ބައިވެރިވި 

.  ގައެވ9:30ެމަސައްކަތް ފެށީ .  މީހުން ދެ ބަޔަށް ބަހާލައި އަދި ރަށްވެސް ދެބަޔަށް ބަހާލައި ގެންނެވ46ެބައިވެރިވި 
ނޑުމެން ސާފުކުރީ ރަށުގެ ހޭޅިމަގުގެ އެއްގަމު ކައިރިން ފެށިގެން ހިކިދިޔައިގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބާ ހަމަޔަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ އެތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ އެރަށުގެ ކުނި . ލައްވެފައިހުރި ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަ
ނޑަށެވެ ނޑެއްވެސް ސާފުކުރީމެވެ. ގޮ ނޑީ ސަރަޙައްދަށް . އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުރިން ކުނިއަޅަން ބޭނުންކުރި ކުނި ގޮ އަދި އެރަށުގެ ތު

 ދަރިވަރުން ރަށުގެ 106އިސްކޫލުގެ . ލައްވެފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުނި ނަގައި ކުނިކަހައި ވަރަށް ރީއްޗަށް ސާފުކުރީމެވެ
 . ވަލުތެރޭގައި ފެންހަރުލާގޮތަށް ހުރި އުނބުތައް އެއްކޮށް ކުނި ގޮޑަށް ޖަމާކޮށްފައި ވެއެވެ

.  އަށ15:30ް އިން 14:00އަދި .  އަށ12:00ް އިން 9:30ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ 
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. ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު މިނެރަލް ފެނާއި ތަފާތު ބުއިންތައް ރަށުކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދެވިއެވެ
ނޑާލުމުން ކުރުނބާވެސް ދެއްވިއެވެ މެންދުރުގެ . މެންދުރު ކެއުން ބޭއްވީ އަތޮޅު ދޯނީގައެވެ. އަދި މެންދުރަށް މަސައްކަތް މެދުކަ

 ކޭސް މިނެރަލް ފެނާއި ހަވީރުގެ 3ކެއުމާއި މަސައްކަތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަންގިއާއި 
 .ނާސްތާގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ޚަރަދުގައެވެ

: މަޢުލޫމާތު ދިނުން
އިސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ ކޮމިޔުނިޓީ 

. ހެލްތު އޮފިސަރ އާދަމް ޒަރީރެވެ
  
 
 

 
 
 

. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލި ތަކާއި ޑެންގީ ހުމުގެ ނުރައްކަލާބެހޭ ގޮތުންނެވެ
އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ދައްކައި ކުނި އުކަން .އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން އއ

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނޫނީ ކުނި އުކާނުލުމާއި ކުނީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ މުހިންމު ކަން ސާފުކޮށް 
މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް . އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރީމެވެ. ކިޔައިދެވުނެވެ

 .  އަށެވ22:00ެ އިން 20:30ގެންދިޔައީ ދަރަނބޫދޫ އިސްކޫލުގައި 
 
 :މަގޫދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް. ފ
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 8:00 ވަނަ ދުވަހުގެ 13 ފެބުރުވަރީ 2016މިއަތޮޅު މަގޫދޫގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
 3 މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި 21ގައި މަގޫދޫ އަށް ދިޔައީ މިއިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީ ގައި މިއިދާރާގެ 

 29 މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 4އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ . މުވައްޒަފުންނާއި      ފ
ނޑުމެން އެރަށަށް ލެފިއިރު އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ . މީހުންނެވެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ .  މުވައްޒަފުން އަޅުގަ
 
 
 
 
 
 
 

: ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 މީހުންނާއި މަގޫދޫން މި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި 29ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މިކޮޅުން ދިޔަ 

ނޑުމެން .  ގައެވ9:30ެމަސައްކަތް ފެށީ .  މީހުން ދެ ބަޔަށް ބަހާލައި އަދި ރަށްވެސް ދެބަޔަށް ބަހާލައި ގެންނެވ125ެ އަޅުގަ
ސާފުކުރީ ރަށުގެ ހޭޅިމަގުގެ އެއްގަމު ކައިރިން ފެށިގެން ހިކިދިޔައިގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބާ ހަމަޔަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ ލައްވެފައިހުރި 

ނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ ނޑަށެވެ. ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަ . އެތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ އެރަށުގެ ކުނި ގޮ
ނޑުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ހޭޅީގައި ކުރިން ކުނި ގޮޑަކަށް ބޭނުންކުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރުއްގުޅި ތަކާއި  އަދި ކުނި ގޮ
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ނޑުގެ އެއްކޮޅުގައި . ލަކުޑިތައް ނަގައި ކުނިއަންދަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެޝިނަށް އަޅައި އަންދާލީ އެވެ ފަތް ކުނިތައް ކުނި ގޮ
 . އަންދައި އެ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރީމެވެ

.  އަށެވ15:45ެ އިން 14:00އަދި .  އަށ12:00ް އިން 9:30ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ 
 
 
 
 
 

   
 

. ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު މިނެރަލް ފެނާއި ތަފާތު ބުއިންތައް ރަށުކައުންސިލުން ދެމުން ގެންދެވިއެވެ
މަސައްކަތުގައި އަތޮޅު . އަދި މެންދުރު ކެއުން ބޭއްވީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ޚަރަދުގައި ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެސްޓޯރެންޓުގައެވެ

 ކޭސް މިނެރަލް ފެނާއި ހެނދުނު ސަޔާއި ހަވީރުގެ ނާސްތާގެ ޚަރަދު 3ކައުންސިލުން ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަންގިއާއި 
 .ހަމަޖެއްސީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ޚަރަދުގައެވެ

: މަޢުލޫމާތު ދިނުން
އިސްކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެސިސްޓެންޓް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލި ތަކާއި ޑެންގީ . ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ ޢީސާ ނަބީލު އެވެ
އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް .އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން އއ. ހުމުގެ ނުރައްކަލާބެހޭ ގޮތުންނެވެ

ދައްކައި ކުނި އުކަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނޫނީ ކުނި އުކާނުލުމާއި ކުނީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ 
. އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރީމެވެ. މުހިންމު ކަން ސާފުކޮށް ކިޔައިދެވުނެވެ

 .  އަށެވ22:00ެ އިން 20:30މިބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މަގޫދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުގައި 
 ބިލެތްދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް. ފ
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: މަޢުލޫމާތު ދިނުން

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު . ބިލެތްދޫގައި ފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެވެ
މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް . ދިނީ ރަށުގެ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނާއި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތެރިންނަށެވެ

. މި ބައްދަލުވުމުގައި އއ. ބިލެތްދޫ ސްކޫލު ގައެވެ.  އަށް ފ9:45 އިން 8:30 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 03 މާރިޗް 2016ގެންދިޔައީ 
އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓްރީއެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި 

 .މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ. ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ
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 އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް 5ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގައި ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް .  އަށް ފ15:45 އިން 14:30މިއަދުގެ 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ޑެންގީ ހުމުގެ . މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ

އަދި   .  ނުރައްކަލާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ އާދަމް ޒަރީރެވެ
އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި . އއ

މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ . ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ
 . އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ

. ދެންކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެވެ
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން . ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގައެވެ.  އަށް ފ22:00 އިން 20:30މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ 

ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ޑެންގީ ހުމުގެ ނުރައްކަލާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ ހެލްތު ސްޕަވައިޒަރު 
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އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ އެއް ދައްކައި . އަދި އއ. އާދަމް ޒަރީރެވެ
އަދި ކުނި އުކަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ . ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ

އަދި . ތަންތަނަށް ނޫނީ ކުނި އުކާ ނުލުމާއި ކުނީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ މުހިންމުކަން ސާފުކޮށް ކިޔައިދެވުނެވެ
މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . ކުނި ނައްތާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރީމެވެ

 .އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ
 
 
 
 
 
 
 

 2016 މާރިޗް 5
 8:00  ވަނަ ދުވަހުގެ 5 މާރިޗް 2016މިއަތޮޅު ބިލެތްދޫގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

 3 މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި 19ގައި ފބިލެތްދޫއަށް ދިޔައީ މިއިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީ ގައި މިއިދާރާގެ 
 2 މުވައްޒަފުންނާއި މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ 3 މުވައްޒަފުންނާއި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ 2އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ . މުވައްޒަފުންނާއި ފ

.  މީހުންނެވ32ެ މީހުންނާ އެކު ޖުމްލަ 2މުވައްޒަފުންނާ، މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އާދަމް ޒަރީރާއި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން 
ނޑުމެން އެރަށަށް ލެފިއިރު އެރަށުގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ އަދި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންނަށް . އަޅުގަ
މި ނާސްތާއަށް އިންސާފުކުރުމަށްފަހު . ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއް އެރަށުގެ ހޮޅުއަށީގައި ތައްޔާރުކޮށްފައި ވެއެވެ

 . ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީމެވެ
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 މީހުންނާއި ބިލެތްދޫން މި މަސައްކަތުގައި 31ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މިކޮޅުން ބައިވެރިވި 

.  ގައެވ8:30ެމަސައްކަތް ފެށީ .  ބަޔަށް ބަހާލައި ގެންނެވ3ެ ބަޔަށް ބަހާލައި އަދި ރަށްވެސް 3 މީހުން 185ބައިވެރިވި 
ނޑުމެން ސާފުކުރީ ރަށުގެ ހޭޅިމަގުގެ އެއްގަމު ކައިރިން ފެށިގެން ހިކިދިޔައިގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބާ ހަމަޔަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ އެތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ އެރަށުގެ ކުނި . ލައްވެފައިހުރި ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަ
ނޑަށެވެ ނޑު ސާފުކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގެ އަތިރިމަތިވެސް ވަރަށް 6އަދި އޭގެ އިތުރުން ސާފުކުރި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައިވާ . ގޮ  ގޮ

ރަށުގެ އަވަށުތެރެއާއި ގޯތި ގޯތީގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ފާހަގަކޮށް އެތަންތަން . ރީއްޗަށް ކުނިކަހައި ސާފުކުރީމެވެ
 .   މުދައްރިސުންނެވ35ެ ދަރިވަރުންނާއި 105 އިން މަތީގެ 6ބިލެތްދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް . ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ ފ

.  އަށ15:30ް އިން 14:00އަދި .  އަށ12:00ް އިން 8:30ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ 
ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު މިނެރަލް ފެނާއި ތަފާތު ބުއިންތައް ބިލެތްދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ 

 ސަރަޙައްދެއްގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 3އަދި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީހުންނަށް . މުވައްޒަފުން ދެމުން ގެންދެވިއެވެ
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އަދި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ . މެންދުރު ކެއުން ބިލެތްދޫ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ހަމަޖެއްސަވާ ދެއްވި އެވެ
މަސައްކަތުގައި އަތޮޅު . މީހުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ހަވީރުގެ ސައިވެސް ބިލެތްދޫ ހޮޅުއަށީގައި ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވި އެވެ

 ކޭސް މިނެރަލް ފެނާއި ހެނދުނުގެ ސަޔާއި ހަވީރުގެ ނާސްތާގެ ޚަރަދު 3ކައުންސިލުން ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަންގިއާއި 
 .ހަމަޖެއްސީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ޚަރަދުގައެވެ

 :ފީއަލީ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް
އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު . ފީއަލީގައި ފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެވެ

 ފެބުރުވަރީ 2016މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ . ދިނީ ރަށުގެ ދާއިރާތަކުގެ ވެރިންނާއި ރަށުގެ ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނަށެވެ
. މި ބައްދަލުވުމުގައި އއ.  އަށް ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު ގައެވ9:45ެ އިން 8:30 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 25

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި 
މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް . ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ

 . މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ
 
 
 
 
 
 

 2016 ފެބުރުވަރީ 26
 އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 5އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް .  އަށް ފ15:45 އިން 14:30މިއަދުގެ 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި . އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީމެވެ. ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ފ

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި . އަދި އއ. ޑެންގީ ހުމުގެ ނުރައްކަލާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ
މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި 

 .މި މަޢުލޫމާތުތައް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. އެވެ
މި . ދެންކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެވެ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން . އަތޮޅު މަދަރުސާގައެވެ.  އަށް ފ22:00 އިން 20:30ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ 
އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، . އަދި އއ. ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ޑެންގީ ހުމުގެ ނުރައްކަލާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި 
އަދި ކުނި އުކަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނޫނީ ކުނި އުކާނުލުމާއި ކުނީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ . އެވެ

.  އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރީމެވެ. މުހިންމު ކަން ސާފުކޮށް ކިޔައިދެވުނެވެ
 .މި މަޢުލޫމާތުތައް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ
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 8:30 ވަނަ ދުވަހުގެ 27 ފެބުރުވަރީ 2016މިއަތޮޅު ފީއަލީގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
 4 މުވައްޒަފުންނާއި ކުރިން މިއިދާރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި 18ގައި ފީއައްޔަށް ދިޔައީ މިއިދާރާގެ މާވަށި ދޯނީ ގައި މިއިދާރާގެ 

 2 މުވައްޒަފުންނާއި މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ 4އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ މުވައްޒަފަކާއި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ . މުވައްޒަފުންނާއި ފ
ނޑުމެން އެރަށަށް ލެފިއިރު އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި އެރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ .  މީހުންނެވ29ެމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ  އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ .  މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޅުގަ
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: ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 މީހުންނާއި ފީއަލީން މި މަސައްކަތުގައި 29ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މިކޮޅުން ބައިވެރިވި 

.  ގައެވ8:45ެމަސައްކަތް ފެށީ .  މީހުން ދެ ބަޔަށް ބަހާލައި އަދި ރަށްވެސް ދެބަޔަށް ބަހާލައި ގެންނެވ70ެބައިވެރިވި 
ނޑުމެން ސާފުކުރީ ރަށުގެ ހޭޅިމަގުގެ އެއްގަމު ކައިރިން ފެށިގެން ހިކިދިޔައިގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބާ ހަމަޔަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ  އަޅުގަ

ނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ އެތަކެތި ނަގައިގެން ގެންދިޔައީ އެރަށުގެ ކުނި . ލައްވެފައިހުރި ޕްލާސްޓިކާއި ދަގަ
ނޑަށެވެ ރަށުގެ އަވަށުތެރެއާއި ގޯތި . އަދި އޭގެ އިތުރުން ފީއަލީގެ ބަނދަރު ސަރަޙައްދު ވަރަށް ރީއްޗަށް ކުނިކަހައި ސާފުކުރީމެވެ. ގޮ

 5އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ގްރޭޑް . ގޯތީގައި މަދިރި އުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ފާހަގަކޮށް އެތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ ފ
 .   މުވައްޒަފުންނެވ36ެ ދަރިވަރުންނާއި 112އިން މަތީގެ 

 . އަށެވ15:30ެ އިން 14:00އަދި .  އަށ12:00ް އިން 8:45ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީ 
 

: ނިލަންދޫ ގައި ހިންގި ޙަރަކާތްތައް
 

 2016 މާރިޗް 7
: މަޢުލޫމާތު ދިނުން

އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު . ނިލަންދޫގައި ފުރަތަމަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެވެ
 7 މާރިޗް 2016މި ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ .  އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށެވ6ެއަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް . ދިނީ ފ

.  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ.  އަށް ފ10:00 އިން 8:30ވަނަ ދުވަހުގެރޭ 
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ޑެންގީ ހުމުގެ ނުރައްކަލާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ 

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން . އަދި އއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުނީރާ އިބްރާހީމެވެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓްރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 . މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ. ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ
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އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން . ފ
މި ބައްދަލުވުމުގައި     .  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައެވެ.  ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ފ24 މާރިޗް 2016ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ 

އުކުޅަހު ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކުނި މެނޭޖުކުރުމާބެހޭ ޑޮކިޔުމެންޓރީ އެއް ދައްކައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި . އއ
އަދި ކުނި އުކަން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ނޫނީ ކުނި . ނައްތާލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވި އެވެ

އަދި ކުނި ނައްތާލުމުގައި . އުކާނުލުމާއި ކުނީގެ ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ މުހިންމު ކަން ސާފުކޮށް ކިޔައިދެވުނެވެ
މި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ . ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލު ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރީމެވެ

. ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލެވެ
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ނިލަންދޫގެ މަސައްކަތްކުރީ .  ވަނަ ދުވަހު އެވ26ެ މާރިޗް 2016ނިލަންދޫގައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ 
 60 މީހުންނާއި، ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވި 110ނިލަންދޫގެ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ބައިވެރިވި 



 21 

 މީހުންނާއި އެކު 60މީހުންނާއި، ބިލެތްދޫ، މަގޫދޫ، ދަރަނބޫދޫގެ ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވި 
ނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ .  މީހުން ދެބަޔަށް ބަހާލައިގެން އަދި ސާފުކުރަން އޮތް ސަރަޙައްދުވެސް ދެބަޔަށް ބަހާލައިގެންނެވ230ެޖުމްލަ 

ނޑު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 8:30 އިން 6:30މީހުން ނިލަންދޫއަށް އައުމުގެކުރިން ހެނދުނު   އަށް ނިލަންދޫ ކުނިގޮ
. ގެންދެވިފައި ވެއެވެ

އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްގޮތަށް ނިލަންދޫގެ ވަށައިމަގުގެ އެއްކަމު ކައިރިންފެށިގެން ހިކިދިޔައިގައި ރާޅުޖަހާ ހިސާބަށް 
ނޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ނެޕީ ފަދަ ތަކެތި ނަގައި ސާފުކުރުމުގެ  ލައްވެފައި ނުވަތަ އުކާލާފައިހުރި ދަޅާއި ފުޅިއާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ދަގަ

ނޑިން ފެށިގެން އަތޮޅުގޭ ހުޅަނދު މަގާ ހަމައަށް .  އަށެވ12:00ެ އިން 9:30މަސައްކަތްކުރީ  ނިލަންދޫ ދެކުނު ފަރާތު ވށައިމަގު ތު
.   އަށެވ15:15ެ އިން 14:00ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރީ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ނާއިދަރިވަރުންއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެގެ ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދުމަށް
 : ޕްރޮގުރާމްހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހިންގިބެލެނިވެރިން 

 
 :ތަޢާރަފް

. މިއިދާރާއާއި ފހޭލުންތެރިކުރުމަށް ނާއި ބެލެނިވެރިން  ދަރިވަރުން އިސްކޫލުތަކުގެދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދުމަށް
 . އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާއި އިސްކޫލުތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ

 :މަޤްޞަދު
މިޕްރޮގުރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ދެނެގަނެ އެބަލިތަކުން 
ރައްކާތެރިވެ ތިބުމުގެ މުހިންކަން އިސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގައިދީ އަދި އެ ބަލިތައް ޖެހުމުން ދުރުހެލިވާނެ 

 . ގޮތްތައް އޮޅުންފިލުވައިދީ ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅީގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގި ޕްރޮގްރާމެކެވެ
 : މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބައިތަކަކީ

 .ލޭމައްޗައްދިއުން .1
 .ހަކުރުބަލި .2

 .ކެންސަރު .3
 . ބަލިތައްގެކިޑްނީ .4
 .ހިތުގެ ބަލިތައް .5
 .ނޭވާލާނިޒާމުގެ ބަލިތައް .6

 .ހިތުގެ ބަލިތައް .7
 .ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް .8

މި ޕްރޮގްރާމް ގައި ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިސްކޫލު ކުދިންނާއި 
 . ބެލެނިވެރިންނަށް ވަކިވަކިންނެވެ
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 :ސްޓޫޑެންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 

މިއަތޮޅުގެ އިސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ދަރިވަރުންގެ ހިތުގައި 

ދީނީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުން، އިސްނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ރޫޙު އުފެއްދުން، އަމިއްލަ ހުނަރުތައް އިތުރުކުރުން، ކޮންމެ 

ކުއްޖަކީވެސް ޒިންމާދާރު ކުއްޖަކަށް ހެދުން، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުން، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ 
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރެއިން ކަންކަން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމެވެ އަދި މިކަންކަމުގެ . ކުއްޖަކަށްހެދުން، ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

ނޑުތަކާއި ޚިލާފް ޢަމަލުތަކާއި ކުށްތަކާދުރު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު  ސަބަބުން އިސްކޫލުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކީ ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަ

 . ކުއްޖަކަށްވެގެން ދިއުމެވެ
 
 

 

 
 

  

 :ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަގޮތް
އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް . އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން، ފ. ޑީ އެފާއި ފ.އެން.މި އިދާރާ އާއި އެމް

 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ސްޓޫޑެންޓް 9 އިން 7 އެޕްރީލް 2016 ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް 8،9،10،11

 3އެދުވަހުންފެށިގެން .  ގައެވ4:00ެ ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 7 އެޕްރީލް 2016ޑިވެލޮޕްމަންޓް ލީޑަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓީ 
އަތޮޅު . މި ޕްރޮގްރާމުގައި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި ޕްރޮގްރާމް ފ

އެފް ގެ .ޑީ.އެން.މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އެމް.  ދަރިވަރުން ބައިވެރިވިއެވ79ެ ގެ 8.9.10.11ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 
 .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކޭމްޕް ޖަހައިގެންނެވެ.  ބޭފުޅުން ނިލަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ފ20ފަންނީ 
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: މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވި ބައިތަކަކީ 

 .ދީނާއި އަޤީދާ .1

 .އިސްނަގައިގެން ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން .2
 ހުނަރުތައް އިތުރުކުރުން، .3

 .ޒިންމާދާރު މީހަކަށް ވުން .4
 .ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން .5
 .ޖިސްމާނީ ތަރައްޤީ .6
ނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް .7  .ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ

މި .  ގައެވ17:00ެ ވަނަ ދުވަހުގެ 9 އެޕްރީލް 2016މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ 

 . ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން އޮތެވ79ެޕްރޮގްރާމުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާއި މި ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރި 
 

 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ހިންގި،  ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 

 
 

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުން އިސްނަންގަވައިގެން މުޅި 
 ގައި ނިލަންދޫގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް 2016 ޖޫން 5ރާއްޖޭގައި ގަސްއިދުމަށް ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

މި ޤަރާރުގައި . ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެގޮތުން ޚާއްޞަ ޤަރާރެއްގައި ސޮއިކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ. ހިންގީމެވެ
.  އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތީގައެވެ.  ގައި ފ4:00ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ މިއަދުގެ ހަވީރު 
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. މުވައްސަސާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކޮންމެ މުވައްސަސާއަކުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ
 ގޮފި މިއިދާރާއިން 65 މަގުގައި ކުދި ނިކައިގެ 2އެ . މިއިދާރާއާއި ޙަވާލުކޮށަފައިވަނީ ނިލަންދޫގެ އަމީނީ މަގާއި ކުޑަގނަޑުވަރު މަގެވެ

.    މި ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. އިންދީމެވެ
 

 :ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމު
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނޑު  ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މައިގަ
މަޤުޞަދަކީ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ކާރިސާތަކާއި ހާދިސާތަކަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިޖާބަދިނުމާއި، ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވާ އަރައްކާތަކާއި 

މިގޮތުން އެރަށެއްގައިހުރި . ނުރައްކާތަކުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގައި އެރަށެއްގެ މުޖުތަމަޢު ބާރުވެރިކުރުމުގެ ވިޔުގައެއް ޤާއިމްކުރުމެވެ

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ދެނެގަނެ، އެރަށަކަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމަށް އިޖާބަދިނުމާއި ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި 
 . އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

 ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

 08:10  ވަނަ ދުވަހު 13 ނޮވެމްބަރު 2016ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 
ނިލަންދޫގައި ހުރި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ . ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފ. ގައެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު . މިރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ ފ. ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް . މުޙައްމަދެވެ
ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނާއި މުޚާތަބުކުރައްވައި 

 . ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ
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 ފެސިލިޓޭޓަރުންނާއި ބައިވެރިން

 

އެބޭފުޅުންގެ .  ބޭފުޅެކެވ3ެމިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 
 .މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޯޑިނޭޓަރ މަރިޔަމް ޝިޒްނާ .1
 ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޝައުފާ .2
 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ސްޓާފް ސާރޖެންޓް މުޙައްމަދު ވިޝަ .3

 ރަށުގެ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންވެސް 4މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ނިލަންދޫގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިތުރުން އަނެއް 

 . ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

 
 މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ބައިތައް

 

މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކާރިސީ ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭގޮތުން 
އެކިއެކި . ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި ޕްރެކްޓިކަލް ކްލާސް އަދި އޭގެ އިތުރުން ވަރަށް ޚާއްސަ މޮކް ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ

ސެޝަންތަކަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި ކާރިސާތަކާއި ގުޅިގެން ހެދިފައިހުރި ދިވެހި ބަސްތަކަށް އަހުލުވެރިވުމާއި، 

މީގެ އިތުރުން، . ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިހުރި ކާރިސާތަކާއި އެކިއެކި ހާދިސާތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ

ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ކާރިސާތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި އެދެވޭ އަސަރުތަކުގެ 
މައްޗަށްވެސް ބަލާލައި، އަދި ކާރިސާއެއް ދިމާވުމަށްފަހު އަޞްލު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި މުޅި މުޖްތަމަޢު 

 . މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ އެކަންކަމާއި ކޮބައިތޯބަލައި އެކަމަށް ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ
 

 ކޮންމެ ،ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެގޮތުގައި
ރަށެއްގެވެސް ޤާބިލްކަމާއި ނާޒުކުކަމުގެ ދިރާސާއެއް ހަދައި މޫސުމީ ކަލަންޑަރެއްގެ އިތުރުން އެރަށެއްގެ ތާރީޚީ ވަނަވަރެއްވެސް 

 . އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ

ކާރިސާގެ ވަގުތުގައި އެރަށެއްގައިހުރި ރައްކާތެރި ތަންތަނަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެތަންތަނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ފަސޭހަ 
މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ އެކި މުވައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި . މަގުތަކަކީ ކޮބައިތޯބަލައި އެތަންތަން ދައްކުވައިދޭ ޗާޓުތައް ހެދިފައިވެއެވެ

 . ގުޅުން ޤާއިމްވެފައިހުރި މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ޗާޓުތައްވެސް ހެދިގެންގޮސްފައިވެއެވެ
ކާރިސާއެއްގެ ވަގުތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ޓާސްކްފޯސް ޓީމްތަކެއް ނަގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގެ 

ކާރިސާގެ ވަގުތުގައި ޓީމްތަކުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ތަޖްރިބާއެއްގެގޮތުން މުޅި ރަށަށް . ބައިވެރިން އެކި ޓީމްތަކަށް ބެހިފައިވެއެވެ
ނިލަންދޫ ޕޮލިސް . އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް، ފ. މިޑްރިލްގައި ފ. އަމާޒުކޮށް ވަރަށް ޚާއްސަ މޮކް ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ

 .   ސްޓޭޝަނުންވެސް ވަރަށް އިސް ރޯލެއް އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ
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 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 18 ނޮވެމްބަރު 2016މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ 

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ . އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.  ގައި ފ16:00
މިތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި އެއްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި . ޚަލީލެވެهللا ޢަބްދު. ނިލަންދޫ ދައިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޑރ

ނިލަންދޫގެ ކާރިސީ ހިރާސް ކުޑަކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލެވިފައިވުމާއެކު މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޕްލޭން ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ . ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި . މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށާއި އަދި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ
 . ޝަރަފްވެރި މެހެމާންގެ އިތުރުން ބައިވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް ބައިވެރިއަކު ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ

 

 :ޓީމް ބިލްޑިންގ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
 

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރަސްމީ ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކޮށް އަވަސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުކޮށް އެބައިމީހުންނަކީ ދިމާވާ 
އަދި މުވައްޒަފުންނަކީ . ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލާން ކެރޭ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ

 . މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ

 :ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވި ފަރާތް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން . މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ގދ
އެހެންކަމުން މި ފުރުޞަތުގައި . އޭނާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ހިލޭ ސާބަހަށެވެ. ދީދީއެވެ

 .އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ދީދީއަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ
 

 

 
 
 

 :ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދިން ބައިތައް

  ގަޑިއިރ1ު:     ކޯޕަރޭޓް ލެސަންސް -
 ގަޑިއިރު 2:   (ވާބަލް އަދި ނޮންވާބަލް)ކޮމިޔުނިކޭޝަން  -

  ގަޑިއިރ1ު:     ލިސިނިންގް ސްކިލްސް -
  ގަޑިއިރ1ު  :  ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން -
  ގަޑިއިރ2ު  :   އަޚުލާޤާއި އުޞޫލު -
  ގަޑިއިރ1ު :    ޓެލެފޯނު ސްކިލްސް -
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  ގަޑިއިރ1ު:     ކަސްޓަމާ ސާވިސް -

  ގަޑިއިރ2ު:     ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް -

  ގަޑިއިރު 2 :   އިންސްޕިރޭޝަނަލް ސްޓޯރީސް -
  ގަޑިއިރ3ު:    ޓީމް ބިލްޑިންގ އައުޓުޑޯ އިވެންޓް -

 ުމަވްއޒަފުން އަދި މި އާިދރާއިން           15މި  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި އަތޮޅުގެ އެކި މުވައްސަސާ ތަކުން 
 .  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވ24ެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 9

 ވަނަ ދުވަހުކުރިޔަށް ގެންދެވީ 3.  ދުވަހު ކިޔަވައިދެއްވީ ކްލާސްރޫމުގައެވ2ެމި ޕްރޮގްރާމުގައި ފުރަތަމަ 
 . ކުލާސްރޫމުން ބޭރުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތެވެ

 
 
 
 
 
 
 

ބޭރުގެ ތަމްރީނަށްފަހު، މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ފަރާތްތަކަށާއި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ދީދީއަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ޙަވާލުކުރުމުގެ . ދެއްވި، ގދ

މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް . ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުގޭގައި ބޭއްވުނެވެ
 . މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެރިން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. ޙަމީދު މުޙައްމަދެވެ
 
 
 

 

 .އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯކެޑް އެސެންޝަލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުގެ ރަސްމީ ދާއިރާތަކުން ރައްޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުކޮށް އަވަސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމާއި ހުނަރު އިތުރުކޮށް އެބައިމީހުންނަކީ ދިމާވާ 

އަދި މުވައްޒަފުންނަކީ . ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ދަތިތަކާއި ހުރަސްތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރިމަތިލާން ކެރޭ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ
 . މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ
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 :ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވި ފަރާތް

ސީގެ .ސީ.ޓީ.މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ އެދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރައްވައިގެން ހުންނެވި އެމް

އޭނާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވީ އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި .  ޖާރަލްގޭ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒޫނާއެވެ. އާކިޓެކްޓް، މއ

 .އެހެންކަމުން މި ފުރުޞަތުގައި އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒޫނާއަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ހިލޭ ސާބަހަށެވެ

 .ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި ބައިވެރިން
 .   ބޭފުޅުންނެވ16ެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވި ނަމަވެސް ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވަނީ 21މިޕްރޮގްރާމްގައި  

 :ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްގެންދިޔަގޮތް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .  ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން ފ2މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ 

ދެވަނަ .  އަށެވ12.00ެ އިން 9.00މިގޮތުން ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައި ދެއްވާފައިވަނީ ހެނދުނު . ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ
ނޑު   .  އަށެވ11.00ެ އިން 8.00ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައި ދެއްވާފައިވަނީ ރޭގަ

 ނިންމުން
 ގައި 9.00 ވަނަ ދުވަހުގެ 03 ޑިސެންބަރު 2016، މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ . އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. ފ
މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ މުހިންމުކަމާއި މިފަދަ . ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދެވެ

 . އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިން އެދިލެއްވިއެވެ

ބައިވެރިން އެދިލެއްވި ގޮތަށް މީގެ އެޑްވާންސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަވައި ދެއްވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް 
އަދި މިހައި އަގުބޮޑު ކަމެއް ހިލޭ . މިއީ، ވަރަށް އަގުބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ޙަމީދު މުޙައްމަދެވެ

 .ސާބަހަށް ކޮށްދެވީތީ އާމިނަތު ޒޫނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ

 

 

 
 

:  ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ދިނުން
ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ  ނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި، ކަ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑުހެއްދުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ

ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުންފަދަ ޢާއްމުންނާއި ގުޅުންހުރި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް 

ދުވަސްދުވަހުގައިވެސް މިޚިދުމަތަށް ބޭނުންވެގެން ބަޔަކު އެދިއްޖެނަމަ  ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ އިތުރުން ނުރަސްމީ
  .އެޚިދުމަތެއް ދީފައިވާނެއެވެ

: މާލީ ޚުލާޞާ
ނޑުގެ ދެ އުޅަނދުގައި ކުލީ އާމްދަނީ ލިބޭމިވަޤުތު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ގޮތަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ މިއިދާރާގެ ކަ

މިކަންކަން ކުރުމުގައިވެސް . ހިންގުމެވެއަތޮޅުއިސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރިދަތުރުތައްކުރުމާއި އަތޮޅުގޭ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި 

ނޑުގެ . ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމާއެކު އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި މިމަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ ނަމަވެސް މިއިދާރާގެ އެއްގަމާއި ކަ
ދެ އުޅަނދުގައި ކުލީ ދަތުރުތައްކުރުމާއި އަތޮޅުގޭ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށްދީ އެތަންތަނުން ލިބޭ ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށްޓަކައި 

ނޑުގެ ނަމުގައި ފަންޑެއްހުޅުވާފައިވއެވެ"މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެތެރޭގައި   . މާވަރު ޓްރަސްޓް ފަ
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: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން: ދެވަނަ ބައި

: ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
 3,544,434.00އަތޮުޅކައުންސިލްގެ އާިދރާ ހިންގާ ިޢާމރާތުގެ އަގު               .1

 4,500,000.00އޮަތޅުގޭގެ އަގު              .2

 1,200,000.00        މިއިދާރާގެ މާވަށިދޯނީގެ އަގު      .3

 1,073,544.00      މިއިދާރާގެ ރަންގަލި ލާންޗުގެ އަގު      .4

 827,894.00      މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓުގެ އަގު      .5

  349,117.00        ފަރުނީޗަރުގެ އަގު       .6

  119,888.00        މިއާިދރާގެ ވޭނުގެ އަގު         .7

 125,000.00        މިއިދާރާގެ ކާރުގެ އަގު       .8

 500,000.00އޮަތޅު ސޯްޓރުގެ ގުދަނުގެ އަގު             .9

  12,239,877.00      މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު     

ނޑު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުގައިހުރި  ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގޭ މައިގަ ނޑުދަ ކައުންސިލުގެ ލަ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރެވެން އޮތީ . އެސެޓްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އަދި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ

.  ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި ތަންތަނާއި ތަކެތި ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމުންނެވެ

: ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް

 މިކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުރި މުދަލާއި ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ 

މިކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ކުރަން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ . އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފައިސާލިބޭނެ ރަނގަޅު މަގުތަކެއް ނެތުމުން އަދި ބަޖެޓަށް އެކަށީގެންވާ ޢަދަދާ ގާތަށްވެސް ފައިސާލިބިފައި 
 . ނުވާތީ މުދަލާއި އެހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެންވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމާއި ޚިދުމަތްދިނުމަށް އިތުރު މަސްއަކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ

 

 

 

 

 

 

       

 

އަތޮޅުގެ. ފ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ. ފ  ސްޓޯރުއަތޮޅު. ފ   

 ކާރު މާވަށި ދޯނި

 ރަގަލި ލާންޗް މާވަށި ދޯނި ކާރު ވޭން
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ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން : ތިންވަނަ ބައި

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް

އެއީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒާއި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް .  ސެކްޝަނެވ2ެމިއިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލާފައިވާނީ 
 2މި .  މިދެސެކްޝަނުގެ މަސައްކަތް ބަހާލާފައިވާނީ ހަތަރު ޔުނިޓާއި ކައުންސިލް ބިއުރޯ ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ސަރވިސަސް ސެކްޝަނެވެ

.  ސެކްޝަންވެސް އަދި އިދާރީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތައްވެސް ހިނގަމުންދާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުންނެވެ

ނޑު  ކައުންސިލުގެ އޮނިގަ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 ކައުންސިލްގެ ރައީސް

 ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ / (5އެކްސް .އީ)ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ބިއުރޯ

ރޒް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއަ
(1އެކްސް .އީ)ޑިރެކްޓަރ   

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް 
 (1.އެކްސް.އީ)ޑިރެކްޓަރ 

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް 
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޑިވްލޮޕްމަންޓް

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ
 

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 
ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 
  2 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓީވް އޮފިސަރ. ސ

ލީގަލް އޮފިސަރ 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

 2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ . އ

  2 މަސައްކަތު

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ފައިނޭސް އޮފިސަރ .އ

 

  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
   ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ . އ
    އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ.އ

 
 

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 
 ރިސަރޗް އޮފިސަރ 

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ 
ނެވި 

 4  ފަޅުވެރި 
ވޭން ޑްރައިވަރ 
ކާރު ޑްރައިވަރ 

  (އަތޮޅުގޭ)  2    މަސައްކަތު 

ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް 
އެސިސްޓެންޓްޑިރެކްޓަރ  މޮނިޓަރިންގ

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗްއާރު 
އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 
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ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 

 

 

 

 

 

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއް . ހ

 .ހިންގައި، އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ . ށ
 . މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން

  .ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ.ނ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި . ރ
އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި، އިދާރީ ދާއިރާގެ 
ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި 

 . އެއާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު ހެދުން

 . އިދާރީދާއިރާގައިދިރިއުޅޭރައްޔިތުންގެ ނަމުގައިމިޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުން. ބ

 . އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހާ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން. ޅ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، . ކ
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅުހޯދުމާއި މިފަދަ ތަންތަން އެހެން 

ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި، ދިނުމާއި މިފަދަ ތަންތަނުގައި އިންވެސްޓް ކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކައުންސިލްގެ 
 .ނަމުގައި މިލްކު ކުރުން

އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި މިލްކު . އ
ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެހެން 

 . ފަރާތް ފަރާތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން

 ކައުންސިލަރ އަޚްތަރު ޔޫނުސް ނާއިބުރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު ރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު

 ކައުންސިލަރއިބްރާހީމްޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ކައުންސިލަރޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު ކައުންސިލަރއިބްރާހީމްނަޢީމް

 ރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު ނާއިބުރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު
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ނޑައަޅާފައިވާ  ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި . ވ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި، އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި 

 . މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް، ދަރަނި ދޫކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން

ނޑައަޅާފައިވާ  . މ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ކަ
ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި، ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީފަދަ އެކިއެކި މާލީ ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި، އެފަދަ 

 .  ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން

އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި އެކިފަރާތްތަކާއެކު . ފ
 . އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު ކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި . ދ
ނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ޞިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތްކުރުން  . ދަ

އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ . ތ
ނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން  . ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ފީ ކަ

  .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން. ލ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ . ގ
 . ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން

ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާ ތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު . ޏ
  .ބޭނުންކުރުން

 . ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން. ސ

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން. ޑ   .ޤާނޫނަކުން ކަ

  .ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުން. ޒ

: އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް
އިދާރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެއްރަށަށްވުރެ ގިނަ ރަށްރަށަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި . ހ

 . އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އެކިއެކި އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ . ށ
ނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން  . މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް އެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ދޭން ކަ

އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާނެ . ނ
  .އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން

އިދާރީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައި، އެ ދަފުތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިމާބެހޭ . ރ
 . ޤައުމީ ދަފުތަރު އެކުލަވައި ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

 . ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުން. ބ

  .ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުން. ޅ

އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ވަކިރަށުކައުންސިލަކާއި ޙަވާލު ނުކޮށް . ކ
 . ހުންނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުން

ނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ޚިދުމަތްތައް ދިނުން. އ  .ކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނަކުން ކަ
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 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ކައުންސިލު އިދާރާގެ ވަޒީފާގައި ތިބި ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން 2016
ނަން މަޤާމް  #
 އިބްރާހީމް ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ 1
 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޑިރެކްޓަރ 2
 އަޙްމަދު ރަފީޢު ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 3
 އިބްރާހީމް މޫސާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 4
 ފަރީދާ އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 5
 ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  6
ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސީނިއަރ  7
ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 8
 ޖަމީލާ އަޙްމަދު އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ 9

 ޝަޒީލާ މޫސާ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 10
 އާމިނަތު ރިލްފާއެކައުންޓްސް އޮފިސަރ  11
 ޖަމީލާ އިބްރާހީމް  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  12
ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް   އޮފިސަރ ފައިނޭންސްއެސިސްޓެންޓް  13
ޚަދީޖާ ޢަލީ     އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 14
 ސީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 15
ޙުމައިދާ ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  16
ފާޠިމަތު އަޙްމަދު   އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  17
 ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙުސައިން ނެވި 18
ޢަބްދުއްރައްޒާޤުއިބްރާހީމް  ޑްރައިވަރު  19
 އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ޑްރައިވަރު 20
މަންޞޫރު މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރު   21
ޙަސަން ޒަރީރު  ފަޅުވެރި  22
 އިބްރާހީމް ފާރޫޤް ފަޅުވެރި 23
 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި 24
 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މަސައްކަތު 25
ފުޞާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޙަމަސައްކަތު  26
 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މަސައްކަތު 27
 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މަސައްކަތު 28

 

 

: ކައުންސިލްގެ ހިންގުން

އެއީ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒާއި އެޓޯލް .  ސެކްޝަނަށެވ2ެމިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ 
 ސެކްޝަންވެސް އަދި އިދާރީ ހުރިހާ 2މި . އަދި ކައުންސިލް ބިއުރޯއެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނެވެ

. މަސައްކަތްތައްވެސް ހިނގަމުންދާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުންނެވެ
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އާއި  (އޭ)އާރު އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް . މިސެކްޝަނުގެ ދަށުން ހިނގާނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް. 1
.  ޔުނިޓެވ2ެއާއި މި  (ބީ)ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް 

މިސެކްޝަނުގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިނގާނީ . އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން. 2
އާއި ޕޮލިސީ، ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން  (ސީ)އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް 

.  ޔުނިޓެވ2ެއާއި މި  (ޑީ)ޔުނިޓް 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބޭ ހުރިހާ ލިއުންތައްވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަވަން ހުންނަވާ ވެރިއެއްގެ 
އަދި ބޭރުކުރާ ލިއުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ލިއުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ . އަރިހަށްގެންގޮސް ސޮއިކުރުވާން ޖެހޭނެއެވެ

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ލިއުންތަކުގައި ސޮއި . ލިއުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނީ އެވަގުތަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގަވަން ހުންނަވާ ވެރިއެކެވެ
.  ކުރައްވާނީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ

ނޑު  މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ

ނޑު  . އާއެއްގޮތަށެވެ (ކޯޑްއޮފް ކޮންޑަކްޓް)މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރާނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސުލޫކީ މިންގަ
.  އަދި ސިވިލްސަރވިސް ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިއިދާރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ، ޚާއްޞަ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކުޓާ އެއްގޮތަށެވެ

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ އެއިން މީހަކާ ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންހުރި 
މީހަކާ ބެހޭ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި އެފަދަ ކައުންސިލަރަކަށް ނުވަތަ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

 .މުވައްޒަފަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ

 

 

 

 



 

 :ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ

 ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ
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 ނަން މަޤާމާއި

ބަރު
ނަމް

 

 1 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 242 168 0 0 11 0 25 0 0 0 0 0 0 38 0

 2 ނާއިބުރައީސް ޢުމަރު ޒާހިރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 242 165 0 2 15 0 31 0 0 10 3 0 0 18 0

 3 ޔޫނުސް އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޚްތަރު 242 71 49 23 35 0 30 0 0 10 3 0 4 40 0

 4 ނަޢީމް އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް 242 106 3 20 36 0 21 0 0 10 0 0 0 66 0

 5 ޢަބްދުލްޖަލީލް އަޙްމަދު އަތޮޅުކައުންސިލަރ 242 172 0 0 12 0 40 2 0 10 0 0 0 6 0

 6 ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް 242 146 1 38 30 0 34 0 0 2 0 0 0 29 0
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 01.06.1981 3161 ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު ޑިރެކްޓަރ 221 196 0 0 0 13 5 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0

 22.07.1981 3432 އިބްރާހީމް ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ 242 150 0 0 0 22 6 0 4 39 12 13 0 0 0 0 0

 30.07.2002 36326 އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޑިރެކްޓަރ 242 215 0 0 0 4 0 0 1 16 0 7 0 0 0 0 0

 29.09.1981 930 ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު ޑެޕިޔުޓީ 242 211 0 0 0 2 0 0 0 23 6 0 0 0 0 0 0

 08.07.2004 44435 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ އެސިސްޓެންޓް 242 161 0 0 0 32 0 0 0 35 1 13 0 0 0 0 0

 18.03.2012 29808 ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް 242 180 0 0 0 16 6 0 0 23 8 9 0 0 0 0 0

 10.05.2015 80498 އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ޒާހިރު ލީގަލް 118 92 0 2 0 0 3 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0

 20.11.2011 72008 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތުނުޒުލާޖަލީލު ސީނިއަރ 242 171 0 0 0 0 0 0 0 53 1 15 2 0 0 0 0

 11.07.2000 34677 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާޢަބްދުލްޢަޒީޒު ސީނިއަރ 242 183 0 0 0 3 4 0 0 44 7 1 0 0 0 0 0

 12.09.2007 41141 ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ކޮމްޕިއުޓަރ 242 170 0 0 0 5 8 0 0 41 5 10 0 0 0 3 0

 28.07.2008 64572 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު އިކޮނޮމިކް 242 179 0 0 0 12 0 0 0 36 1 14 0 0 0 0 0

 03.07.2013 41301 އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ ޕްލޭނިންގ 242 176 0 0 0 10 0 0 0 35 11 10 0 0 0 0 0

 16.08.2005 48436 އޮފިސަރ އާމިނަތު ރިލްފާ އެކައުންޓްސް 20 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0

 27.06.1999 30511 އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް ޕްރޮޖެކްޓް 242 186 0 0 0 1 0 0 1 32 17 6 0 0 0 0 0

 24.02.2000 34065 ފާތުމަތު އިބްރާހީމް  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް 242 232 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0

 16.05.2007 56489 ޚަދީޖާ ޢަލީ  އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 242 144 0 0 0 0 4 0 0 27 5 2 60 0 0 0 0
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 10.08.2008 62926  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް 242 194 0 0 0 0 0 0 0 36 6 6 0 0 0 0 0

 25.01.2010 68104  އޮފިސަރ ޙުމައިދާ ޙުސައިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 242 175 0 0 0 0 0 0 0 6 9 6 46 0 0 0 0

 16.10.1992 18951 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތުމަތު އަޙްމަދު .އ 242 217 0 0 0 3 0 0 2 16 1 5 0 0 0 0 0

 02.04.2013 74206 ޢަބްދުލްވާޙިދު ޙުސައިން ނެވި 242 178 0 0 0 10 0 0 0 25 19 10 0 0 0 0 0

 22.03.2016 38398 މަންޞޫރު މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ 186 156 0 0 0 20 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0

 05.02.1999 7134 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިބްރާހީމް  ޑްރައިވަރ 242 171 0 0 0 4 0 0 0 30 29 8 0 0 0 0 0

 01.04.2005 48457 ޙަސަން ޒަރީރު  ފަޅުވެރި 242 200 0 0 0 11 0 0 0 30 0 1 0 0 0 0 0

 05.06.2013 74441 ފާޠިމަތު ނަޢީމާ މަސައްކަތު 242 222 0 0 0 0 0 0 0 13 2 5 0 0 0 0 0

 16.09.2013 65427 އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ޑްރައިވަރ 242 197 0 0 0 3 0 0 1 33 6 3 0 0 0 0 0

 01.07.2014 78842 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި 242 165 2 0 0 11 0 0 1 42 12 10 0 0 0 0 0

 01.07.2014 78843 އިބްރާހީމް ފާރޫޤު ފަޅުވެރި 242 187 0 0 0 9 0 0 0 36 6 4 0 0 0 0 0

 12.08.2014 78969 ނަޞީރުهللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި 179 48 4 0 90 1 0 0 0 20 14 2 0 0 0 0 0

 09.06.2005 49345 ޙަފްޞާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު މަސައްކަތު 242 199 0 0 0 0 0 0 0 37 2 4 0 0 0 0 0

 13.08.2013 74687 ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު މަސައްކަތު 242 200 0 0 0 0 0 0 0 28 14 0 0 0 0 0 0

 21.01.2014 77436 ޙަބީބާ މުޙައްމަދު މަސައްކަތު 242 201 0 0 0 0 0 0 0 29 0 12 0 0 0 0 0



 

 :ކައުންސިލްގެ މުހިންމު ނިންމުންތައް

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ01ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

ނޑަށް  .1 ރަންގަލި ލާންޗާއި މާވަށިދޯންޏާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން ހޯދަން ބޭނުންވާ، ގާތްގަ
 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހުރުމާއެކު އެތަކެތި ހޯދާނެގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި -/150,000

 . މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އެ ތަކެތި ޕެންޑިންގ ބިލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށެވެ
 

ނޑައެޅުމާއި އެކަން ކުރާނެގޮތެއް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .2 އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބުކުރާނެ ތާރީޚެއް ކަ
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އަތޮޅު ސްޓޯރު އޮޑިޓްކުރަން ފަށާ ތާރީޚަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުވަރީ 

 ވަނަ ދުވަސްކަމަށާއި އަދި އޮޑިޓްކުރާނީ އޮޑިޓް އޮފީހުން ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމަކާގުޅިގެން ކަމަށާއި އެކަމަށް ޚަރަދު 10މަހުގެ 
 . ދާނަމަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ޚަރަދާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ

 ވަނަ އަހަރަށް 2016 ހުށަހެޅުމުން،  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާގުޅޭގޮތުނ2016ްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ  .3
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުކަމަށް 2016މިއިދާރާއަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާދީފައިވާ އެހީގެ ފައިސާގެ މިންވަރަކީ މިއިދާރާގެ 

އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރި ނަމަވެސް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ މައްޗަށް . ހަމަޖައްސައި ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިއެވެ
 . ބަލައިގެން މިއިދާރާއިން މި އަހަރަށް އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހެދުމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ

 

އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ އާއި މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި . ޓީ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދަންޖެހޭ ފަރުނީޗަރާއި ޕްލާންޓް މެޝިނަރީއާއި އައި .4
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތީގެތެރެއިން ލެޕްޓޮޕް ނުވަތަ 2016

 .  ޑެސްކްޓޮޕާއި  ދެންހުރި ތަކެތިވެސް ހޯދަން ނިންމެވިއެވެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަންގަލި ލާންޗާއި މާވަށިދޯންޏާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން ހޯދަން ބޭނުންވާ،  .5

ނޑަށް   ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހުރުމާއެކު އެތަކެތި ހޯދާނެގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި -/150,000ގާތްގަ
 .މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އެ ތަކެތި ޕެންޑިންގ ބިލުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށެވެ

 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ02ްވަނަ އަހަރުގެ  2016

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ކަލަންޑަރު 2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ .1
 . ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމާއި އެކަމަށް ރައްޔިތުން . ފ. 2
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރުމާބެހޭގޮތުން 2016ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަން 2016ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ މިކަމަށް 

ފެންނަކަމަށާއި އަދި މިކަމަކީ މުޅި އަހަރަށް ކެމްޕެއިނެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވާތީ މިކަމަށް ޕްލޭނެއް ހަދައިގެން 

 .ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު އެ މަސައްކަތަށް ހޯދަންޖެހޭ . 3
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 2016ސްކޭނަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 .  ގެ ސްކޭނަރެއް މިއަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށެވEPSON perfection V37ެމަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ 
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 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ03ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 ވަނަ 2016 ވަނަ އަހަރު އާމުދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާއަށް ބަލައިގެންނާއި 2016އަތޮޅުކައުންސިލަށް . 1
އަހަރު ކައުންސިލަށް އެހީގެގޮތުގައި ސަރުކާރުން ދެއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަޕްލިމެންޓްރީ 

 ރުފިޔާގެތެރެއިން -/234,125 ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ 2016ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، 

 .  މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދާއި އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ ޚަރަދު ހިމަނައިގެން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުގެ ތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 2016.  2
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޯދުމާމެދު 2016 ވަނަ އައިޓަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ތަކެތި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 158ލިސްޓުގެ 

ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ކައުންސިލް ބިއުރޯގައި އިންނަ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނަށް ކާޓްރިޖެއް 
 . އިތުރުކުރުމަށްފަހު ލިސްޓުގައިވާ ތަކެތީގެ ޢަދަދަށް އިތުރުނުވާގޮތަށް އެތަކެތި ހޯދުމަށެވެ

ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާއި ގުޅޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ކޯޑިނޭޝަންގައި . 3
 . މިކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ގެންގޮސްގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ

އިޞްލާޙްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް .  ވަނަ މާއްދާގެ ބ53.9އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ . 4
ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް އެ  (ދޭއް) 2ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގައި ވިދިވިދިގެން ހުންނަ މަސައްކަތު ނިމުނީ ކައުންސިލަރަކު 

 . ސެޓްފިކެޓް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަށެވެސަލާމުގެ މީހަކު އޮފީހަށް ނުކުންނަ ފުރަތަމަ ދުވަހު 
އިޞްލާޙްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ހަފުތާބަންދަށް ރަށުންބޭރު . ހަފުތާބަންދަށް ރަށަށް ދިއުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ ނ. 5

ކައުންސިލަރުން ރަށަށް ގޮސްތިއްބާ ރަސްމީކޮށް ނުކުންނަން ޖެހޭދުވަހު ފެރީގެ ދަތުރުނެތިގެން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކަށް ރަސްމީކޮށް 
އޮފީހަށް ޙާޟިރުވާން ޖެހޭ ދުވަހު އޮފީހަށް ހާޟިރު ނުވެވިއްޖެނަމަ، އެދުވަހު އެ ކައުންސިލަރަކު ހުންނަވާ ރަށު ކައުންސިލަކަށް 

އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ އެއިރެއްގައި . ނުކުމެ ކައުންސިލަށް އެހީ ތެރިވެދިނުމަށެވެ
އަދި ފެރީގެ ދަތުރު ނެތިގެން . ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވެރިއަކަށް މިކަން ލަސްނުކޮށް އެންގެވުމަށެވެ

އެދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރު ނުވެވުނުނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރެއް ހަމަޖެހިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ކައުންސިލް 
އަދި ހަފުތާ . އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅަކު އަންގަވައިފިނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ނުކުންނެވުމަށެވެ

 .  ދުވަހަށްކަމަށެވ05ެމާނަކުރަނީ ރަސްމީ 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ04ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނީލަން ކިޔަން ނިންމަވާފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަމުގައި 67 ވަނަ ދައުރުގެ 2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ . 1

 އައިޓަމުގެ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން ނިންމެވީ އެ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިބަރުގެ 22ނުވިކި ހުރި 
 . ތަކެތި ނެގުމަށްފަހު ދެންހުރި ތަކެތި ނައްތާލުމަށެވެ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަހާސިންތާއާއި އެކަމާބެހޭ ގޮތުން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް . 2
އެހީތެރިވުމަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ޔުނިޓް ޑީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ހިސާބާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
ހުށަހެޅުމުން ނިންމެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސެން ހުރި ޚަރަދުތައް ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި 

 . އެޕްރޮގްރާމް ހިންގަން އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ސަރުކާރާއި އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ
ނޑައަޅާފައިވާ . 3 މިޝިޢާރު އަތޮޅުކައުންސިލުން " އެންމެ ސާފު. ފ"ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަ

 2016 ފެބްރުވަރީ 01ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި ޖަހަމުން ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން ނިންމެވީ 
މިޝިޢާރު ޖަހަމުން " އެންމެ ސާފު. ފ" އަހަރުދުވަސްވަންދެން އަތޮޅުކައުންސިލުން ލިޔާ ލިޔުންތަކުގައި 1އިން ފެށިގެން 
 . ގެންދިއުމަށެވެ
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 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ05ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  އިސްޓޯރަށް މުދާގަތުމާއި އެނޫންވެސް އިސްޓޯރުގެ . ފ. 1
ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރައްވާ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅަމުންދާތީ 

އިސްޓޯރުގެ ބޭނުންތަކަށް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން  ކުރެވޭނެ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދި މިއިދާރާގެ ޔުނިޓް ބީ އިން 

 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ 2016 ޖަނަވަރީ 24
ޔުނިޓް ބީ އިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓާގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭތީއާއި އަދި އިތުރަށް މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ 

 . ކަމަށް ފެންނާތީ މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ

" ކާޑު"މިއިދާރާގައި މިއަހަރު އިލެކްޓްރޯނިކް ފިންގަރޕްރިންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެސިސްޓަމާއެކު . 2
 ގައި ޔުނިޓް 2016 ފެބްރުވަރީ 04ބޭނުންކުރުމަކީ ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް ކަން ބަޔާންކުރައްވައި 

މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން ނިންމެވީ އިލެކްޓްރޯނިކް ފިންގަރޕްރިންޓް  އިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން 1އޭ

 . ސިސްޓަމެއް ޤައިމުކުރާއިރު ފިންގަރ ޕްރިންޓްގެ އިތުރުން ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށެވެ

 
 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ06ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  އިސްޓޯރަށް މުދާގަތުމާއި އެނޫންވެސް އިސްޓޯރުގެ . ފ. 1

ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރައްވާ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސަން ހުށަހަޅަމުންދާތީ 

އިސްޓޯރުގެ ބޭނުންތަކަށް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން  ކުރެވޭނެ ޚަރަދުތަކަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދި މިއިދާރާގެ ޔުނިޓް ބީ އިން 
 ގައި ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ 2016 ޖަނަވަރީ 24

 . މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންލައްވައި އަތޮޅުސްޓޯރުގެ މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ އެކަމަށް މިއިދާރާގެބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ

 ގޭސް 157އަތޮޅު އިސްޓޯރުގައި ބޭނުންކުރާ ގޭސް ސިލިންޑަރުތަކުގެތެރެއިން ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް ހަލާކުވެފައިހުރި . ފ. 2
 ފުޅި ނީލަންފެށޭ 157މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ ސިލިންޑަރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅު މައްސަލާގައި 

ނޑައަޅައިގެން ނީލަންކިއުމަށާއި ނީލަމުގައި ނުވިކިއްޖެނަމަ ބާދަގަޑަށް ވިއްކާލުމަށެވެ  . އަގެއް ކަ
 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ07ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ހެކް ކުރާވަރުން ވެބްސައިޓް ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އަދި ޒަމާނީ ތަރައްޤީގައި މަޢްލޫމާތު . 1
ޢާންމު ކުރަން ގިނަ މުޥައްސަސާތަކުން ފޭސްބުކް ޕޭޖް ހަދައިގެން މަޢްލޫމާތު ޢާންމު ކުރަމުން ގެންދާތީ މިއިދާރާގެ ނަމުގައިވެސް 

ފޭސްބުކް ޕޭޖެއްހެދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ފޭސްބުކް ޕޭޖް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ 
އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފުލް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ގޮތަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް 

 . ހަދައިގެން ބޭނުންކުރުމަށެވެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙަންމަދު ކައުންސިލްގެ ރައިސްގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލު ވަމުންދާކަމަށް . ފ. 2
ކައުންސިލަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވި އެކަންކަން އިޞްލާޙްކޮށްދިނުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ރައީސްގެ އަރިހުން އެދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކަމަށް 
އެދެވޭ އިޞްލާޙެއް އައިސްފައި ނުވާތީ، ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމުގެ ޒިންމާ ނުއުފުއްލެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވި ރައީސް ޢަބްދުލްޙަމީދު 

މުޙަންމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ، ރައީސަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި 
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އަދި އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅި .   ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް ދިނުމަށެވ45ެލިޔުމުގައި ވާކަންކަން އިޞްލާޙް ކުރުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން 
  .ލިޔުން ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ލިޔުމުން ޙަވާލުކުރުމަށްވެސް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނިންމެވިއެވެ

 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ08ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

ފާފު އެންމެ ސާފް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރަށް ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯދޭތަކެތި ސްޓޯރު 
ނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  މެދުވެރިކޮށްގެން ދޫކުރާއިރު ތަކެތި ގެންދާ ފަރާތުން ސްޓޯރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށް ޕަސެންޓެއް ކަ

ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ ސްޓޯރުން ވިއްކާ ޢާންމު މުދަލުގައި އަގުޖައްސަމުންދާ އުޞޫލުން 
 . އެޕްރޮގްރާމަށް ގެނެވޭ މުދަލުގައިވެސް އަގު ޖެއްސުމަށެވެ

 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ09ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު ގޯތީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިން  އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރުމަށް ދޫކޮށްފައި ވުމާއެކު . 1
އެ ބިމުގައި ގެސްޓް ހައުސް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި 

މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ އަތޮޅުގޯތީގައި އޮތް ހުސްބިމުގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ވީހާއަވަހަކަށް މިކަމާގުޅޭގޮތުން 
 . ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ

" ރޯޑްޝޯ"އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަން އަމާޒުކޮށްގެން މިއަތޮޅުގައި ބޭއްވި .ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ފ. 2
ހިންގުމަށް މާލެއިން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި ފައިސާ ނުލިބިގެން، ފައިސާ 

ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާކުރަމުންދާތީ، އެފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން 
އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަން އަމާޒުކޮށްގެން މިއަތޮޅުގައި ބޭއްވި .ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ ފ

 ރުފިޔާ -/4,180ހިންގުމަށް މާލެއިން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރިއްކޮޅު ގެ ޚަރަދާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުވި " ރޯޑްޝޯ"
 . އަދި މިއިދާރާއަށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ. މިކައުންސިލްގެ އާމުދަނީއަށް ލިބޭފައިސާގެތެރެއިން ދޫކުރުމަށެވެ

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް މިއަހަރު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް . 3
އިޞްލާޙްގެނުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމިފައިވަނީ މިއިދާރާއިން ބާއްވާ 

އަތޮޅުމުބާރާތާއި ޤައުމީ މުބާރާތަށް ކުދިންނެގުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތް އެކީގައި ބޭއްވުމަށާއި މިއަހަރުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް 
 . އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑުވުން ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒަށް ލިޔުމަށެވެ

 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ10ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އޯ އިން ލިބެންހުރި ތަކެތި އަތޮޅު .ޓީ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަތޮޅުން ތަކެތި ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން، އެސް 
 ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ދާނެތީ -/500,000އިސްޓޯރަށް ކްރެޑިޓަށް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އާއި ކްރެޑިޓަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ޢަދަދު 

އޯއިން ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް .ޓީ.އެސް

އިން ލިބެންހުރި މުދާ .އޯ.ޓީ.ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަގުމައްޗަށް ނުދާގޮތަށް އެސް (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ) -/1,000,000ނިމިފައިވަނީ 

 .ކުރެޑިޓަށް އަތޮޅުސްޓޯރަށް ގެނައުމަށެވެ
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 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ11ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 އަށް މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގި، ދީނީ 9 އިން 7 އެޕްރީލް 2016މި އިދާރާ އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާއި ގުޅިގެން . 1
އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތް ހިންގަވަން ވަޑައިގެންނެވި، ސަލަފުގެ ބޭފުޅުން ނިލަންދޫގައި ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދާއި ދަތުރު ޚަރަދުތައް 

ހަމަޖައްސާނެ ގޮތެއް ނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއަށްވުރެ 
އިތުރަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތައް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމުދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރެވެން ހުރިވަރަކަށް 

 . ޚަރަދުކުރުމަށާއި ޚަރަދުކުރެވެން ނެތްނަމަ ބަޖެޓުގެތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ

އަތޮޅުއިސްޓޯރުގެ ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުގެނެސް އަލުން ހުށަހަޅާފައި ވުމާއެކު އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅު މައްސަލައިގައި . 2
މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމާއެކު އެކަންކަމަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބުމުން ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަކަށް 

 . ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށެވެ
މިއިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު އިންނަވާބައިގެ އެއަރކޯން މައްސަލަޖެހި، މަރާމާތުކޮށްގެންވެސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ . 3

ޔޫގެ އިންވަރޓަރ އެއަރކޯނެއް ހޯދަން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު .ޓީ. ބ9000ީވަރަށް ޙާލަތު ދަށްވެފައިވާތީ 
 . ޔޫގެ އިންވަރޓަރ އެއަރކޯނެއް ހޯދުމަށެވެ.ޓީ. ބ9000ީމައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން 

 16 އިން 14 އެޕްރީލް 2016 ބޭފުޅުން 27އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ . ރ. 4
އަށް މިއަތޮޅަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކުރައްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާތީ އެބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅުގެ ޚަރަދު އަތޮޅު 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އަތޮޅުގެއިން ދެވެންހުރިވަރަކަށް ކޮޓަރި ދިނުމަށާއި ކެއުމުގެ ކަންތައް އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

. އާމުދަނީއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ12ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ އެކި އެކި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  އިސްޓޯރަށް މުދާގަތުމާއި އެނޫންވެސް އިސްޓޯރުގެ . ފ. 1
ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރައްވާ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޤާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ޔުނިޓް ބީ އިން ހުށަހެޅުމުން 78 ވަނަ ދައުރުގެ 2
މިއިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރ ދެއްވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާގައިވާގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމެވި ގޮތަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ 
އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ލީގަލް އޮފިސަރާއި ކަމާބެހޭ ޔުނިޓުތަކުގެ 

 . ވެރިންނާއެކު މިކަމާގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ އިތުރަށް މުރާޖާކުރުމަށެވެ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދަޢުވަތު ދެއްވާފައިވާތީ އެ . އަތޮޅަށް ދިއުމަށް ރ. މިއަތޮޅުގެ ކަންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ރ. 2

އަތޮޅުން ދެއްވާފައިވާ . ދަތުރުކުރުމާއި ދަތުރުގެ ޚަރަދާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ރ
އަތޮޅަށް ދިއުމަށާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާ އެގޮތަށް ދަތުރުގެ ހުރިހާކަމެއް މިއިދާރާގެ ބަޖެޓުގެތެރެއިން . ދައުވަތާ އެއްގޮތަށް ރ

 .ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ13ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 3901/62އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޫކުރުމަށް ބަޖެޓުގެ އެ އައިޓަމުގައި މިހާރު ބާކީހުރީ 
ރުފިޔާ ކަމަށް ވުމާއެކު އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ 

އެއްޗެތި ހޯދާނެ ފައިސާވެސް ބަޖެޓުގެ ކަމާގުޅޭ އައިޓަމްތަކުގައި ނެތުމާއެކު، ކަންކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ބަޖެޓުން 
ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކޯޑާއި އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ކޯޑުން ފައިސާ ބަދަލުކޮށްގެން 

ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުއްދައަކަށް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް 
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ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ޔުނިޓް ބީ އިން ފޮނުވާފައިވާ ނޯޓުގައިވާގޮތަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން 
ގޮތްގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެތި ހޯދުމަށް މުސާރަކޯޑާއި އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ކޯޑުން ފައިސާ ބަދަލުކޮށްގެން 

 . ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ
 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ14ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅުއިސްޓޯރުގައި ގޭސް އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ފުޅިތައް ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި . 1
 100-/މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ ނަމުގައި މިހާރު ގޭސް އަޅަން ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ގޭސް ފުޅިތައް ގޭހާއި ނުލައި 

 . ރުފިޔާއަށް ފުޅިއެއް ވިއްކުމަށެވެ
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ހަދަން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުތެރެއިން މީހުންގެނެސްގެން . 2

ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ޚަރަދުތައް އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 
 .މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ އައިޓަމު ބަދަލުކޮށްގެން ބަޖެޓުގެތެރެއިން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

 
 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ15ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅުއިސްޓޯރުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތަކާއެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދު . 1
 . ފާސްކުރެއްވިއެވެ

ނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް . 2 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހުޅުވަން ނިންމުމާއި ފަންޑަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ކަ
ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ މިއިދާރާގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓް ފަންޑެން ހުޅުވުމަށާއި އަދި ފަންޑުގެ ނަމަކަށް 

 .ކިޔުމަށެވެ" މާވަރު"

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ16ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
އަތޮޅުގައި ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަން ކުރުމާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

ހަމަޖައްސާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ކާރިސާއެއް ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް 

 . ހެދުމަށާއި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބަޖެޓުގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ17ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، 

 . އެކުލަވާލާފައިވާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ސްޓޭޓްމެންޓްތަކާއި ޤަރާރު ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ18ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު . 1
. ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް އުޞޫލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އަތޮޅުން ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި އިސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށް . 2
 މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް 2ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބިފައިނުވާތީ އެ 

ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުމުން ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވުމަށާއި ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުއާން 
 . މުބާރާތް ބާއްވަން މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާ ތާރީޚް ފަސްކޮށްލުމަށް ނިންމެވިއެވެ
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 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ19ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

ޕެންޑިންއިން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ކޮންޓޭނާ ހިޔާކުރުމުގެ . 1
މަސައްކަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ މިއިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ކޮންޓޭނާ 

ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ބެލުމަށްފަހު ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަޖެޓުލިބުމުން މަސައްކަތްކުރިއަށް 
.  ގެންދިއުމަށެވެ

ޕެންޑިންގއިން ޚަރަދު ހަމަޖައްސާގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރިމައްޗަށް ބަދަލުގެންނަން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމާއެއްގޮތަށް . 2
މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ މިއިދާރާގެ ކުރިމައްޗަށް ބަދަލުގެންނަން 

ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތަށް ހިނގާ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ބެލުމަށްފަހު ފިނޭންސް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަޖެޓުލިބުމުން 
 . މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ

 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ20ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބަހައްޓާ ޚިޔާލުފޮށިތަކުގެ އުޞޫލާއި ޚިޔާލުހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ކައުންސިލްގެ 

 . ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޑްރާފްޓުގައިވާގޮތަށް އުޞޫލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ21ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
ޕީ އިޞްލާޙުކުރުމާއި ބައެއް ފޯމު އިޞްލާޙުކޮށް .އޯ.ޕީ ތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެސް.އޯ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެސް

ޕީ ތަކާއި ފޯމުތައް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙާ .އޯ.ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅިފައިވާ އެސް

 .އެއްގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ22ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓް ފައިސާގެ ބާކީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ އައިޓަމް ބާކީ އާއި ސްޓޮކްބާކީ ކުރާ ފޮތްތައް . 1
އުވާލައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއްގެތެރެއިން ކޮމްޕިއުޓަރުން ބާކީ ކުރަމުން ގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު 
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ  މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ބަޖެޓް ފައިސާގެ ބާކީ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ އައިޓަމް ބާކީ އާއި 

.  ސްޓޮކްބާކީ ކުރާ ފޮތްތައް އުވާލައި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއްގެތެރެއިން ކޮމްޕިއުޓަރުން ބާކީ ކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ
 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަތޮޅުސްޓޯރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް 01 އައިސްއަލަމާރި، 01އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ފައިސާއިން . 2

ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅު މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ އަތޮޅުސްޓޯރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނިމުމަށްފަހު މިކަމަށް ގޮތެއް 
. ނިންމުމަށެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ23ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016
އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ދޮރުތަކުން ފެންލީކުވަމުންދާތީ އެކަން ޙައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި 

މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ  މިވަގުތު ބޮޑު ޚަރަދެއްނުކޮށް ވަގުތީގޮތުން އެކަން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސިމެންތި ބޭނުކޮށްކޮށްގެން ދޮރު 
ނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަންތަން ރަގަޅުކުރުމަށެވެ . ދާރަތަކުން ކަ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ24ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓްބާކީކުރާ ފޮތާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ބާކީކުރާ ފޮތް އުވާލައި ކޮމްޕިއުޓަރުން ބާކީ  .1
ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވުމާއެކު، ޔުނިޓް ބީ ގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ފޮތްތަކުގެތެރެއިން ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތާއި 

ތިޖޫރީ ބާކީކުރާ ފޮތާއި ބޭންކް އެކައުންޓް ބާކީކުރާ ފޮތާއި ވައުޗަރ ރަޖިސްޓަރީ އާއި ޗެކް ރަޖިސްޓަރީގެ ފޮތްއުވާލައި ކޮމްޕިއުޓަރުން 
ބާކީ ތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޔުނިޓް ބީ އިން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 
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މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ އުވާލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮތްތައް އުވާލައި އެފޮތްތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ހިސާބުތައް ކޮމްޕިއުޓަރ އިން 
ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިއުމަށާއި އިދާރީ ހިންގުމުގައި އަޕްގްރޭޑް ކުރަންޖެހޭ ފޮތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އިދާރީވެރިން 

 . ނިންމަވާގޮތެއްގެމަތިން ހަމަޖައްސަމުންގެންދިއުމަށާއި އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް ދިނުމަށެވެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމާއި އެކައުންޓް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ހުއްދަ،  .2

 އަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 2. އެސް. މަޤާމުގެ ރޭންކް އެމ2ްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާތީ އެ 
މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރުގެ މަޤާމާއި އެކައުންޓް 

 . އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށެވ2ެއެސް ރޭންކް .އޮފިސަރުގެ މަޤާމު އެމް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޙާޟިރީ މެޝިން ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމުން، އެ ގަވައިދުގެ  .3

މިގޮތަށް " ނެޓްވޯކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވުން" ގައި ސާވަރ އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވުން އޮތްތަން 2.1ޑްރާފުޓުގެ 
 ގެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން މި 2.7މި ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި " 30" މިނިޓް އޮތްތަން 15 ގައި 2.3އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި 

 ވަނަ 266 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 265 ގެ 2014ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ގަވައިދު "ނަމްބަރުގައި ގަވައިދަކާއި ޙަވާލާދީފައިނުވާތީ 
އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް، ބަދަލުކޮށް،މި އިޞްލާޙުތަކާއެކު، ޙާޟިރީ "  ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ267ްމާއްދާ ނުވަތަ 

 . މެޝިން ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކުރާވަރުން ވެބްސައިޓް ބޭނުންނުކުރެވިގެން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  .4

މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް އެކަން ޙައްލުނުވުމުން ވެބްސައިޓުގެ މަސައްކަތްކުރާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް 
 . ނިންމެވީ ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާނުކޮށް އެ މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ

މިނިވަން  ޗެންޕިއަންޝިޕް އަތޮޅު ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ހޯދައި ޒޯން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ކުޅެފައިވާ، ދަރަނބޫދޫ  .5
ފުޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީއެއް ދިނުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ، އަތޮޅު 

 . ދަރަނބޫދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ދިނުމަށެވެ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާ  -/5,000އިސްޓޯރުން 
 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ25ްވަނަ އަހަރުގެ  2016

 އަށް ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ހިއުމަންރިސޯސް 16 އިން 13 އޮކްޓޫބަރު 2016އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން . 1

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން . މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ، ގދ

ދީދީގެ ދެކޮޅު ދަތުރާއި ނިލަންދޫގައި ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

. ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ، ގދ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ދީދީގެ ދެކޮޅު ދަތުރާއި ނިލަންދޫގައި ހުންނެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު އަތޮޅު 

 . ބަޖެޓުން ހަޖެއްސެން  ނެތްނަމަ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަނދާނީ .އަތޮޅަށް ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރުގައި ރ.  އަށް ރ5 އިން 2 ނޮވެންބަރު 2016. 2
 ފޫޓުގެ ދޯނީގެ އަގު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމާމެދު 3ހަދިޔާއެއްގެގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 

އަތޮޅަށް ކުރަން .  އަށް  ރ5 އިން 2 ނޮވެންބަރު 2016ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ 
 ފޫޓުގެ ދޯނީގެ 3އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަނދާނީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، .ހަމަޖައްސާފައިވާ ދަތުރުގައި ރ

ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެން .  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށް  2,000.00އަގު 
 . ނެތްނަމަ، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ

އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯ ކެޑް " އަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 26 އިން 13 ނޮވެންބަރު 2016. 3 
ޖާރަލްގޭ އާމިނަތު . އާސްތާނާ ޢާޠިފާ ޝުކޫރާއި މއ. މާލޭ މ.ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކ" އެސެންޝަލްސް

ޒޫނާއާއި ދެބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު އަދި ދެކޮޅު ދަތުރު ޚަރަދު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމުން އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި 
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ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 

އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯ " އަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 26 އިން 13 ނޮވެންބަރު 2016މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ 

ޖާރަލްގޭ އާމިނަތު . އާސްތާނާ ޢާޠިފާ ޝުކޫރާއި މއ. މާލޭ މ.ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ކ" ކެޑް އެސެންޝަލްސް
ޒޫނާއާއި ދެބޭފުޅުންގެ ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅު ޚަރަދު އަދި ދެކޮޅު ދަތުރު ޚަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަޖެޓުން 

އަދި މިކޯހުގައި . ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސެންނެތްނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ހަމަޖެއްސުމަށެވެ
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ނުކުރާ ރަށްރަށަށް އެ ޢަދަދަށް އަމިއްލަ 

 . ފަރުދުންނަށް ފުރުޞަތު ދޭން ފެންނަކަމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ26ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އެސް އެއް ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ .އޯ.އަތޮޅުސްޓޯރަށް ޕީ. 1
އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ޕީއޯސިސްޓަމަށް ދިމާވެފައވާ މައްސަލަ ޙައްލުރުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ސޮފްޓްވެއަރ އަޅާދީފައިފައިވާ ފަރާތާ 

.  އެސް ސިސްޓަމް ރަނގަޅުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށެވެ.އޯ. ގެ ކުރިން ޕ15ީ ނޮވެންބަރު 2016ވާހަކަދައްކައިގެން އެފަރާތް މެދުވެރިކޮށް 
އަދި އެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ރަނގަޅުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އިޢުލާނުކޮށްގެން އެހެން ސޮފްޓް ވެއަރއެއް ހޯދައިގެން އެކަން 

 .ޙައްލުކުރުމަށެވެ
ފެރީނިޒާމާގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް . 2

 . ނިމުނީ ކޯޑިނޭޝަންގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި . 3

 .މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރޫޙު ހޯމްމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށެވެ

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ27ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

އާއި ގުޅުވައިގެން ޕާޓްނަރޝިޕުގެ ނަމުގައި އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި " މާވަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑު"އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ . 1

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ އަތޮޅުސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ 

 . ކުރިއަށް ޤާނޫނީ ބޭފުޅުންގެ ލަފާހޯދުމަށާއި  އަދި މިކަމުގައި އިކޮނަމިކް މިނިސްޓްރީ މަޝްވަރާއެއް ހޯދުމަށްފަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ
ފެރީނިޒާމާގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ އުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ފެރީ . 2

ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ވިއްސާރަވުން ފަދަ ގުދުރަތީ ހާދިސާއެއް ދިމާވެގެން ފެރީ ދަތުރު ނުކުރާނަމަ އެކައުންސިލަރެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ 
އަދި ކައުންސިލަރުން ފެރީ ނިޒާމުގެތެރެއިން ހަފުތާ ބަންދަށް ރަށަށްގޮސްފައި ޙާޟިރުވާ ދުވަހު . ރަށުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށެވެ

 ގެކުރިން  މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް އޮންނަ އުޞޫލުން ފެރީ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަށަށް ގޮސްފައި 10:00
 . ގެކުރިން ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ގަޑިނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ ބަލަން ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަށެވ10:00ެއެނބުރިއައިސް 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ28ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 އަތޮޅުސްޓޯރުގައި އެކައުންޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމާއި .1
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ ކުރިން އެއްބަސްވެ ސޮއިކޮށްފައިވާ 

މީހުންނަށް އިތުރު ނޯޓިސްއެއް ފޮނުވުމާއި މިހާރު ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކައި ފައިސާދެއްކޭނެ 
 . މުއްދަތަކާއިމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ

އަތޮޅު ދޯންޏާއި އަތޮޅު ލާންޗު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އިޞްލާޙްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ މިހާރު ހަދާފައިވާ . 2
 ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާ 03 އަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި އެއްތަނަށްވުރެ ގިނަތަންތަނަށް މަޑުކުރާނަމަ 4.5 ގެ ބަދަލު 4.3ފޯމިއުލާގައި 

ނޑު ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި 200-/ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް   ރުފިޔާނެގުމަށާއި ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ އަތޮޅު ލާންޗުގައި ރޭގަ

 . ރުފިޔާ ނެގުމަށެވ70ެ-/ ރުފިޔާގެ ބަދަލު 35-/ދަތުރުކުރާނަމަ ސަރވިސް ޗާޖުގެގޮތުގޮތުގައި ގަޑިޔަކު 



 47 

 : ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތައ29ް ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 ފަހަރަށް 02 ކޮޓަރި އެޅުމާގުޅޭގޮތުން 08 ކޮޓަރީގެތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 16އަތޮޅުގޯތީގައި އަޅަން ޤަޞްދުކުރާ . 1

އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ އެމަސައްކަތް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި 

 ކޮޓަރީގެ ކޮޓަރިބަރިއެއް ނިމެންދެން މާވަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށާއި 08މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމެވީ 

 ކޮޓަރީގެ 02 ކޮޓަރީގެ ޕައުންޑޭޝަން އެޅުމަށާއި އަދި މިވަގުތަށް 04އަތޮޅުސްޓޯރުން ކްރެޑިޓަށް ތަކެތި ނެގުމަށާއި ފުރަތަމަ 

.  މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ
އަތޮޅު ސްޓޯރުގައި ޑެލިވަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ ފެރީއަށް ގެންދަންޖެހޭ ތަކެތި ނުގެންދެވި ތަފާތު . 2

 500 )އުދަގޫތައް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް  ކުރިމަތިވަމުންދާތީ  އަތޮޅު  ސްޓޯރަށް ރަށު ޕިކަޕެއް 
ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ  (ކިލޯއަށްވުރެ ދަށްނޫން ޢަދަދަކަށް އުފުލޭ 

 .  ކިލޯއަށްވުރެ ދަށްނޫން ޢަދަދަކަށް އުފުލޭވަރުގެ ރަށު ޕިކަޕެއް ގެނައުމަށެވ500ެ ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތުގެމަތިން -/30,000
އަތޮޅުސްޓޯރުގެ އެންމެ ފަހުގެ މާލީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމާއި ފައިދާގެ ނިސްބަތުން ބަހަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތަކާއި ޒަކާތަށް . 3

 31ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައް ނިންމުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ޒަކާތްނެގުމަށްޓަކައި ރަގަޅު ޞައްޙަ ސްޓޮކެއް 
އަތޮޅު އިސްޓޯރު ހިސާބުކޮށް  ގެ ކުރިން ނެގުމަށްފަހު ޒަކާތްދައްކަން ޖެހޭ އަހަރުތަކަށް ޒަކާތް ދެއްކުމަށާއި އަދި 2016ޑިސެމްބަރ 

ނިންމަވާގޮތެއްގެމަތީން ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީކަންކަމަށް ނުވަތަ   އަތޮޅު ކައުންސިލުން %25އިސްޓޯރުގެ އެއަހަރެއްގެ ފައިދާގެ 
 . ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މާވަރު ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށެވެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލް ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމުން މުޙައްމަދު ޖަލީލް ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބައެއް ޚާއްޞަ . 4
 މަސް ދުވަހަށް ވޮލަންޓިއަރެއްގެގޮތުން މަސައްކަތްކޮށް 02 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން 2017މަސައްކަތްތައް ނިންމަވާލެއްވުމަށްޓަކައި 

ދެވިދާނެކަމަށް މުޙައްމަދު ޖަލީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، އެކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި 
 . މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބު ނިމުމުން ވަކިގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ފަސްކުރުމަށެވެ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމު މިހާރު ހުސްވެފައިވާތީ، އެމަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު . 5
ނޑައަޅައި ކައުންސިލްގެ ނިންމި ނިންމުން ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހޭތީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ  ކަ

ނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނީ ކުރީގައިވެސް އެމަޤާމުގައި އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަދަލުކުރުމަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތު ކަ
.  ނުލައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ

ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ އުޞޫލު ފާސްކުރަން . 6
 . ހުށަހެޅުމުން، ލޯކަލްގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ ގޮތަށް އުޞޫލު ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 

: އޯޑިޓް ކުރުން: ހަތަރުވަނަ ބައި

 :  އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް

.  މިއަހަރު އިންޓާނަލް އޯޑިޓްކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

 : މާލީ އޯޑިޓް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ތަންނުދޭތީ ރަސްމީ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ އެހީގައި 

 .މިކަން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ
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 : އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓް ތަންނުދޭތީ ރަސްމީ ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ނުވަތަ އޮޑިޓް ފާމެއްގެ އެހީގައި 

. މިކަން ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

:  ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާ 

ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި ކަމުވޮށިގެންވާ މީހުންނާއި އިޤްތިޞާދީ 
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވިފައި 

.  ވެއެވެ

: ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

: މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
އިދާރީހިންގުމާއި ފައިސާއާއިބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޙިއްޞާ އިތުރުކުރުމާއި އިދާރާގައިހުރި އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރުމާއި ކަންތައްތައްކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، 

މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްގެންދަނީ އެއްމަހު އިދާރީ .  ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.އްވީމެވެބައްދަލުވުމެއް މިއިދާރާގައި ބޭ 12މުވައްޒަފުންގެ 
މިބައްދަލުވުންތަކަކީ ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުންތަކެއްކަމުގައި . މުވައްޒަފުންނަށް، އަނެއްމަހު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

:  ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
މިއިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާއި މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދުވަހުންދުވަހަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނަށް 
އަންގައިދިނުމާއި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ނުގެންގޮސް ވެރިންގެ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަށް ހުންނަ 

މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ހަފުތާގެ . މެވެބޭއްވީންތަކެއްވެސް ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި ކޯޑިނޭޝަން ބައްދަލުވު
އެހެން ދުވަސްދުވަހު ބައްދަލުވުންތަކުގައި . ހޯމަދުވަހު ބައިވެރިވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި  ޔުނިޓުތަކުގެ ވެރިންނެވެ

. ބައިވެރިވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއެވެ

 :ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނުދިނުން
 ވަނަ އަހަރު އެކި އެކި ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކުގައި 2016ތިރީގައި ދަންނަވާފައި އެވަނީ 

 .ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތެވެ
 ގައި ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި ސިވިކް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 2016 ޖަނަވަރީ 23ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 1

 .  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވެއެވ2ެގައި މިއިދާރާގެ، މިދަންނަވާ 

 ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 1.1
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުމައިދާ ޙުސައިން 2.1

ވޯކްޝޮޕް " އަށް ނިލަންދޫގައި ހިންގެވި، 27 އިން 25 ފެބްރުވަރީ 2016ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 2
" އޮން އިކޮނަމައިޒިންގ އެންޑް ރިސޯސަސް އެންޑް މެނޭޖިންގ ޕާރސަނަލް ފައިނޭންސް ޓް އެޗީވް ސްޓޭބިލިޓީ އިން ލައިފް

 .  މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވ2ެޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ 

 .އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު 2.1
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 .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ 2.2

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ މުދައްރިބުން ތަމްރީނުކުރެއްވުމަށް އިންފޮރމޭޝަން . "3
 މުވައްޒަފުން 2މިއިދާރާގެ މި ދަންނަވާ "  ގައި  ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައ28ި ފެބުރުވަރީ 2016ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި 

.  ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
  ލީގަލް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލްޒާހިރ3.1ު
  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު 3.2

 

ބޭސިކް ފަޔާފައިޓިންގ ނިލަންދޫގައި ހިންގެވި   29 އިން 20 މާރިޗް 2016ނިލަންދޫ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 4
 .  މުވަޒަފުން ބައިވެރިވެ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވ2ެކޯހުގައި މިއިދާރާގެ، މިދަންނަވާ 

 ނެވި ޢަބްދުލް ވާޙިދު ޙުސައިން 4.1

 ޑްރައިވަރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބުރާހީމް 4.2
 

ތުލުސްދޫގައި ބޭއްވި، ތަރައްޤީގެ .  އަށް ކ15 އިން 8 މެއި 2016ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމްކުރައްވައިގެން . 5
 މުވައްޒަފުން 2ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޓްރައިނަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ 

.  ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
.  ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޞީރ5.1ު
 .   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމ5.2ް

ނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި އަދި ކަޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު . 6 ކަ
 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ހިންގި 05 އަށް 12 ން 08 މެއި 2016" ސަރވޭކުރުމާބެހޭގޮތުން

ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ބައިވެރިވެ، ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި 
 . ވެއެވެ

 

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގައި ބޭއްވި ޕާސްޕޯޓް 1 އަށް 22 ން 21 މެއި 2016. 7
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި 2އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ މި ދަންނަވާ 

.  ވެއެވެ
  ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒ7.1ު
   އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ 7.2

 

 އަށް ނިލަންދޫގައި ހިންގި، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް 21 އިން 19 ޖުލައި 2016މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 8
.   މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވ2ެޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ 

 . އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދ8.1ު
 . ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސ8.2ާ

 

 21 އިން 20 ސެޕްޓެންބަރު 2016ނިލަންދޫ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން،  2016. 9

 ބޭފުޅުން 2ރައްކާތެރި މުޖުތަމަޢެއް ޤާއިމް ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި މިދަންނަވާ  އަށް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި ކުޑަކުދިންނަށް
 . ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ

  ކައުންސިލަރ ޢަބްދުލް ޖަލީލު އަޙުމަދ9.1ު
  ޑިރެކްޓަރ އިބުރާހީމް ޝަރީފ9.2ު
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 އަށް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި، ޓީމް ބިލްޑީންގ ތަމްރީނު 15 އިން 13 އޮކްޓޫބަރު 2016މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 10

 . ޕްރޮގްރާމުގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ، މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ނުޒުލާ ޖަލީލު  ސީނިއަރ 10.1
ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސީނިއަރ 10.2
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ 10.3

  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމ10.4ް
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް 10.5

އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 10.6

  އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސީމާ ޢަލީ 10.7
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު  އެސިސްޓެންޓް 10.8

 

ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި، .  އަށް ލ18 އިން 16 އޮކްޓޫބަރު 2016އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން . ޕީ އާއި ލ.ޑީ.އެން.ޔޫ. 11
ލޯއެމިޝަން ކްލައިމެޓް ރިޒިލިއަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް 

 . ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
 

ތަމްރީނު " ޖެމްސް" އަށް ނިލަންދޫގައި ހިންގި 10 އިން 7 ނޮވެންބަރު 2016ޓީ އާއި ގުޅިގެން .އައި.ސީ.މިއިދާރާއާއި އެން. 12

. ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ، ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
:  މުވައްޒަފުންނަކީ

  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިފާހު ޢަބްދުއްރަޙުމާނ12.1ު
 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް 12.2

ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ރަފީޢު  ޑެޕިޔުޓީ 12.3
  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސ12.4ާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙައްވާ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު  ސީނިއަރ 12.5

 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު 12.6
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ 12.7
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް 12.8
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލ12.9ީ

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް އެސިސްޓެންޓް 12.10
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ސީމާ ޢަލީ  އެސިސްޓެންޓް 12.11

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙުމަދު  އެސިސްޓެންޓް 12.12
 އަށް ނިލަންދޫގައި 18 އިން 12 ނޮވެންބަރު 2016މިއިދާރާ އާއި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން . 13

ބޭއްވި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ، ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު 
 . ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
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 ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު 13.1

 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް 13.2

 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ  13.3
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާހީމް 13.4

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ  13.5
  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމ13.6ް

 

 ގައި ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި، 19 ނޮވެންބަރު 2016މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާޖީއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 14
ކުނިނައްތާލުމާބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ފަރީދާ އިބްރާމް ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި 

 . ވެއެވެ

އާކިޓެކްޗަރަލް  އަށް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވި، 3 އިން ޑިސެންބަރު 26 ނޮވެންބަރު 2016މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން . 15
ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯކެޑް އެސެންޝަލްސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ، ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނާއި 

  .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިފާހު ޢަބްދުއްރަޙުމާނު 15.1

 ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް 15.2
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް މޫސާ 15.3

 ކޮމްޕިޔުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 15.4

 އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އަޙްމަދު 15.5
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޝަޒީލާ މޫސާ 15.6
 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޖަމީލާ އިބްރާހީމް 15.7
 އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް 15.8

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޚަދީޖާ ޢަލީ  15.9
 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަޙްމަދު 15.10

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި . 16
 އަށް ނިލަންދޫގައި ހިންގި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ގައި މިއިދާރާގެ މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ 14 ން 13 ޑިސެންބަރު 2016

.  ތަމްރީނު ފުހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ
  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝިފާޙް ޢަބްދުއްރަޙްމާނ16.1ު
  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ރަފީޢު 16.2
  އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް 16.3
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  ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު: ފަސްވަނަ ބައި

ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން 

ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު 
. އަސާސީއާއި، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށެވެ

. ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައިނުވާ  ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރިނަމަވެސް އެކަންތައްތަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އެޅިފައެވެ

 

ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެހުރި 

 (އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް)

 

 

 

 

އަޙްމަދު ރަފީޢު 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފައިސާގެ ކަންތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު 

 (އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ)
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ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 
ކައުންސިލްގެ ފައިސާއާއިބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އިދާރީ 

 2012މިކައުންސިލަށް . ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލުގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށެވެ
އިދާރީ . ވަނަ އަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާކަންތައްތައް ކުރެވޭވަރަށްވުރެ މާ ކުޑަ ބަޖެޓެކެވެ

. ޚާއްޞަކޮށް އެއްވެސް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ފައިސާއެއް ނުލިބެއެވެ. ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައްވެސް ހަމަޖެއްސޭވަރެއް ނުވެއެވެ
. އިތުރު އާމްދަނީއެއް ހޯދާނެ މަސައްކަތެއް ކުރެވޭނެ މަގެއްވެސް އަދި ފެނިފައެއް ނެތެވެ

 2016ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

  :އޭރިޔާ ބިޒްނަސް

 ގެ ޖުމުލ2016ަ

2016 2015 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
ނިޔަލަށް 
 ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު

 އާމުދަނީ ލަފާކުރި
އަހަރުގެ  

 ނިޔަލަށް ލިބުނު
 އާމްދަނީ ލަފާކުރި

 ޖުމްލަ އާމުދަނީ 56,100.00  170,405.09  276,583.00  98,839.06  160,048.75  258,885.81 

13,625.68  8,423.62  5,202.06  14,557.00 - - 
ރިޒާވް )ނެޓް އާމްދަނީ 
ނޑުމަށްފަހު  (ކެ

އެހެނިހެން އާމްދަނީ   - - - - - -

 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް - - - - - -

 ހިލޭ އެހީ - - - - - -

- - - - - - 
އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ 

ފައިދާ 
 :ޖުމުލަ 56,100.00 170,405.09  291,140.00  104,041.12  168,472.39  272,511.49

    
   

 
  

 ގެ 2016
ނިޔަލަށް 

ޚަރަދު ނުވާ 
 ބާކީ

2016 2016 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ހިނގި ޚަރަދު

 ޚަރަދު ލަފާކުރި
ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ

 ޚަރަދުނުވާ ބާކީ
 ޚަރަދު ހިނގި

 ޖުމްލަ ޚަރަދު 7,455,371.82 2,104.00  6,606,119.00  3,450,333.21  2,935,537.56  424,071.57 
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 6,567,144.73  2,104.00  649,966.00  3,354,153.21  2,925,268.56  424,063.57 

 214,484.31 2,317,950.21  2,676,077.48  5,208,512.00   4,932,903.97 
ގާ ނމުވައްޒިފުންނަށް ހި

 ޚަރަދު
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 1,634,240.96  2,104.00  1,291,148.00  678,075.73  607,318.35  209,579.26 

- 
 

- - - - 

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް 
ނުވަތަ ލިބިދާނެ 

 ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
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- - - - - - 

ޤާނޫނީ ގޮތުން 
 ކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެހެން

 ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު
-     

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

- - - - - - 
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

 އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

 8.00  10,269.00  96,180.00  106,459.00 -  888,227.09 

އޮފީސް ހިންގުމަށް 
ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ 
 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

- - - - - - 
އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި 

 ކުރާ ޚަރަދު

- - - - - - 
ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު 

 ދޫކުރުން
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން - - - - - -
 ލޯނު ދޫކުރުން - - - - - -

424,063.27  - - - 2,104.00  - 
ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް 

 ޑެފިސިސޓް/ 
 ރިޒާވް - - - - - -

 
- - - - - 

ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި 
ނޑައަޅާ ޕަސަންޓޭޖް  ކަ

 (މަދުނޫން 5)%

- - - - - - 

ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް 
އާންމުދަނީގެ 
 އިންސައްތައިން

         
 ކޮމިޓްމަންޓްސް

 ގެ 2016
ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު

2016 2016 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ނިޔަލަށް  ޖޫންގެ
 ލިބުނު

 ލިބުނު ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

  272,513.49   168,472.37   104,041.12   105,700.00  291,140.00  168,131.34 
އަތޮޅުކައުންސިލަށް 
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

   ލިބުނު
  ޖުމުލަ 168,131.34   291,140.00  105,700.00  104,041.12  168,472.37  272,513.49   
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 ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން ޤާނޫނީގޮތުން

 ގެ 2016
ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު

2016 2016 2015 

ޑިސެމްބަރުގެ  ތަފްސީލް
 ނިޔަލަށް ލަފާކުރި

ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 
 ލިބުނު

 ލިބުނު ލަފާކުރި ލަފާ ކުރި

 މުނިސިޕަލް ޚަރަދުތައް - - - - - -

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ޚަރަދު - - - - - -

- - - - - - 
ފަބްލިކް ހެލްތްގެ 

 ޚަރަދުތައް

- - - - - - 
މިސްކިތްތަކަށް ހިނގާ 

 ޚަރަދު
              

 
 
 ލޯނުތައް ކައުންސިލުގެ

 މުއްދަތު ގޮތް ދައްކާ/ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކި 
 ތާރީހް ލޯނުގެ އަދަދު

2017 2016 2015 2014     

   

 

  
    

      
    

      
    

         
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހިންގުމަށްފަހު،  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހަދައި،

ނޑައެޅޭ މުދަތެއްގައި އަނބުރާ ކައުންސިލާ  ވާލުކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަފްޞީލުޙަ ކަ

 ވިޔަފާރިން ކައުންސިލަށް ލިބޭ

 އާމްދަނީގެ ހިއްސާ
ކައުންސިލަށް 
 ނަގާ މަހު ކުލި

އިންވެސް
ޓްމަންޓްގެ 

 އަގު

ކައުންސިލާއި  އަނބުރާ
ކުރާނެ / ހަވާލުކުރި 

 ތާރީހް
 ކުއްޔަށްދިން ތާރީޚު

ވިޔަފާރީގެ 
 ބާވަތް

 ތަން
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ނިންމުން 
އަދި އެކަލާނގެ ލޮބުވެތި . ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަމެވެهللا މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޥްފީޤުދެއްވި 

އަދި ދިވެހި . ލު އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެއާނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ 
ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ އިސްވެރިން އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު ކުރައްވާ  ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް އިޞްލާޙްކޮށް ރަގަޅު

އަތޮޅުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި . ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ހެޔޮގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް
ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ވެރިންނަށާއި މުވައްޒަފުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި 

.  އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދުންތަކާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ

 !އާމީން. ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާ ދިވެހި ޤައުމަށްހުރިހާގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެهللا 

 2017 ޖަނަވަރީ 12

  

 ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް . ފ


