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 ތަޢާރަފު 
ލޫމާތު ކަްތތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ަމޢުވަނަ އަަހރު ކައުންސިލުގެ މަސައް  2017މިރިޕޯޓަކީ 

 ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.

ަކއުންސިލުގެ ތަޞައްވުާރއި ލަނޑުދަނޑިތަާކއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިުލވުމަށް  ،މި ރިޕޯޓުގައި
ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، ޭރވިަފއިހުރި ހަރަކާތްތަކާިއ، ކައުްނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮުތގެ މައުލޫމާުތ 

މަަސއްަކތްތަކުގެ ތަފްސީާލއި މާލީ  ވަނަ އަހަރުަކުއންސިލުން ކުރެވުނު 2017ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީެގއިތުުރން 
ތަފްސީލު އަދި ަކއުންސިލު ަހރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތްތަާކއި މަަސއްކަްތކުުރމުގައި ދިާމވި ދަތިތަކަްށ 

 ބަލައިލެވިފަިއވާނެެއވެ.
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 
މާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ، އިސްލާމްދީނަށް ގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަ ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާ

ލޯބި ކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، 
 ޅުތަކަށް ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށްވުމެވެ. އިޤްތިޞާދީ، އިޖުތިމާޢީ އަދި އުމްރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮ

 

 

 މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ  2018
ރިއަރާފައިވާ ކު 65ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާަރށްވުރެ ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން % 15އަދި މާލީ ގޮތުން %
  އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.
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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލުގެ 
 

 މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ 
ވަނަ އަތޮުޅ  3މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބު ކުރެވުނު ލ. އަތޮޅުގެ  ންޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ.އި

 ވަނަދުވަހުއެވެ.  03މަހުގެ  ޖޫން 2017ރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ މެމްބަ 4މިކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލެވެ.
 

ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުްނ މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ 
 . ލިއްޔަތުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެއޫމަތްތަކާއި މަސްއަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދު

 

ޝާމިލްވާ ހުރިހައި  ހިންގުމުގައިކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިކަ
ކުރިޔައް އޮތް އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލުން ިލބިެގންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުެގ އުންމީދަކީ 

އަދި  ރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދިއުމެވެ. އެއްބާރުލުން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުެގ އެހީތެ އެއްގޮތަށް ހިންގުމުގައި 
 އެއާއިއެކު ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި ލިބިގެްނދާނޭ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަމެވެ. 

 

ކަންތައްތައް ހާސިލްުކރެވިއްޖަނަމަ  ފައިވާކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ުކރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ޕްލޭން ުކރެވި
އްކެއް ނުކުރަމެވެ. ޝައަތޮޅަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން އިތުރުހަރުފަތެއް ގިރާކުރެވޭނެކަމާއިމެދަކު 

 ހިންގުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤްދެއްާވށި. އާމިން!އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި  މިކައުންސިލް
 
 
 
 

 މޫސާ ފައިޞަލް                                                
 ރަީއސް  ނާއިބު ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ   
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 
 

ހައްދުންމައްޗަކީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ދެކުނުން އުފެދިފައިއޮތް އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅަށް އިހައްދުންމައްޗޭވެސް ކިޔައެވެ. 
އެނަން މިއަތޮޅަށް ކިޔުނީ އިސްދޫ ފަޅުގެ މައިތޮށީގައި އޮތް " އިހައްދޫ " އަށް ނިސްބަތް ކޮށެވެ. އިހައްދޫ 

ކަނޑެވެ. ) ވޭމަންޑޫ ކަނޑު ( ނގު އުތުރުގައި އޮތީ ހައްދޫމިހާރުވަނީ ގިރައިގެން ގޮސްފައެވެ. އަތޮޅުގެ ހުޅަ 
 ނި ގުޅުނީ އިންޑިޔާ ކަނޑާއެވެ .އަނެއް ދެ ދެދު  އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނި ގުޅެނީ ހުވަދޫ ކަނޑާއެވެ. އަތޮޅުގެ 

އާއި އިރުމަތީ ޠޫލުން   02O .08’.00”Nއާއި  01O.46’30”Nއަތޮޅަކީ އުތުރު އަރުޟުން 
73O.14”.00”E   ި73އާއO.35’.00”E   ް26އާދެމެދެވެ. އަތޮޅުގެ ދިގުމިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށ 

 14. އެންމެ ފުޅާދިމާލުގައި ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް މޭލެވެ. އެއީ އިސްދޫ މުލީބޭރުން ފަރެސް މުލީ ބޭރަށެވެ 
 ރަށެވެ.  64ރަށާއި، މީހުންނޫޅޭ  11ރަށެވެ. އެއީ މީހުންއުޅޭ  75މޭލެވެ. އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ ޖުމްލަ 

ރަށް   13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި 
ލާއިރު ބަނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ. އެވްރެޖްކޮށް އެބައޮތެވެ. 

އިން ސައްތައިގެ  10ހެކްޓަރެވެ. އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު  25.5ރަށްރަށުގެ ސައިޒަކީ 
 މިންވަރެވެ. 

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް  11ރަށުގެ ތެރެއިން  75އަތޮޅުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2017އިންސައްތައެވެ.  16.2ބަލާއިރު މީހުން އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ 

އަކީ  8715އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  9227މީގެތެރެއިން އެވެ.  17942 އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ
 އަންހެނުންނެވެ.

ތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަ
ގިނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ބިތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 

ވެ.  އިސްދޫގައި ބުދުދީނުގެ ދުވަސްވަރު ހަދާފައިވާ ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދޫ. ދަނބިދޫ، މުންޑޫ އަދި ގަމެ 
އަސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އިސްދޫގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ ''  ގެފައްޅިތަކު 

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަނބިދޫ '' ދާގަބާ '' އާއި ބުންބެރަކީވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަންނެވެ. މުންޑޫ '' 
ހިމެނޭ ތަނެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދާގަބާ '' އަކީ މިއަދާހަމައަށްވެސް ފެންނަންހުރި ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި 

 މިއަތޮޅު ގަމުގެ ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. 

ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ވެރިކަމެއްކޮށްފައިވާ  ރި ދުވަސްވަރު އިސްދޫ ދަރިކޮޅަކީދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކު
 މިއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ދަރިކޮޅެކެވެ. 
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ޖޭގެ ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްދޫ ލޯމާފާނާއި، ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ހިމެނެއެވެ. ދިވެހިރާއް
 މީގެތެރެއިންވެސް ދަނބިދޫ ލޯމާފާނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން 
 ކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ. އިސްލާމްވި އަތޮޅަ

އިސްދޫ ހަވިއްތަ، އިސްދޫ ހުކުރުމިސްކިތް، ދަނބިދޫ ބުންބެރު ) ބުދުކޯލު (، މުންޑޫ ދާގަބާ، ގަމު 
ހަވިއްތަ، ބުންބެރު، ބޮޑުފެންގަނޑު، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ލިޔުއްވި އެންމެ މަޝްހޫރު މުޙައްރިޚް 

ގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވަޅުލެވިފައިވަނީ ގަމު ކަމަށްވާ ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް ލ.އަތޮޅު
މާހިންނަތެރޭގައެވެ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  

 ގައެވެ.މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީބުތަކުރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަދޫ 
 

މިއަތޮޅަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެކެވެ. މިއަތޮޅުގަިއ 
ރަށް އޮތްއިރު އޭގެތެރެއިން ކައްދޫއަކީ އެއާޕޯޓާ، އެމް.އެން.ޑީެއފް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ  4އެއްފަސްކުރެވިފައި 

އް ހެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. ގަމާއި، . އަދި މާންދޫއަކީ މަސްބަންދުކުރުމަށް ފެކްޓްރީއެހިންގަމުން އަންނަ ރަށެވެ
ފޮނަދޫއަކީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް 
ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަށް ބަލާލާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ރިޒޯޓެއް މިއަތޮޅުގައި 

ށް ތިން ރަށް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރެވެމުން ދެއެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ އޮތްނަމަވެސް އިތުރަ
 ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ. 

 
ގެ މިނިސްޓްީރ 3ޖ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/3މިއޮފީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި 
ވަނައަހަރު  2008އުވާލައްވާ އަތޮޅު އޮފީސްތައް ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް 

 05ބަދަލުކުރައްވާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގެވުމަށްޓަކައި 
އުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކުރެވި އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްތަކުގެ ގައި ލޯކަލް ކަ 2011ފެބުރުއަރީ 

ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު  2011ފެބުރުއަރީ  22އިދާރާތައް އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 
އް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެ

ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކުރީގައި މިއަތޮޅު ދަނބިދޫގައި ހިނގަމުން އައިސް 
ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް  6ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ  1992ގައި ހިތަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި  13މެއި  1964

ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި ފޮނަދޫގައި ގައި  6ޗު ވަނަ އަހަރު މާރި  1992ހިތަދޫގައި ހިންގުމަށްފަހު 
 ގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. ހިން
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 ޚުލާޞާ  ކާމިޔާބުގެ  ލިބުނު  :ބައި  ފުރަތަމަ 
 

 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިްލ އިންތިޚާބުެވ މަޤާމާ ހަވާުލވުމާއެުކ އަތޮުޅ ަކއުންސިލްެގ އެންމެ މުހިންމު  ވަނަ 3
 އަމާޒަކަށް ވެގެން ދިަޔއީ ފާިއތުވެ ދިޔަ މާޒީ އިން އިބުަރތް ހާސިލްކޮށް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް 

ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތައް ަކނޑައެޅި އަމާޒަްށ އަހަރުުދވަހު ން ަބދަލުކުރުމެވެ. މިގޮތުން ގުއަތޮޅުަކއުންސިލްގެ ހިން
 ވާސިލްވުމަށް މަސަްއކަތް ކުެރވި، ނަތީޖާތަކެއް ނެެރވުނެވެ. 

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ މަަސްއކަތު ތާވަލުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ގިނަކަންަތއްތަެކއް ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަެއވެ.  2017
ހިދުމަްތ  ކަމުގަިއވާ ަރއްޔިތުންނާިއ ގާތުންޚާއްސަ ގޮތެްއގަިއ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމުގެ އެންމެ ައސާސީ ސިފަ

ަބއެްއ މުހިންމު މަސައްކަތްތަްއ ނުވަތަ ބާރުތައް  ސިލްަގިއ ހިފެހެއްޓި ޖަމާކުރެވިަފއިވާ ދިނުމާއި އަތޮުޅ ކައުން 
 ރަށްރަށަށް ދޫކޮށްލެވިފައިާވކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަމެވެ.

 ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ކުެރވުނު އެންމެ ާޚއްސަ މަސަްއކަތްތައް:  2017މިގޮތުން 

 ެދުމާއި، އޮފީސް އިމާރާތަށް އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ އިމާރާްތ ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން ޮއފީސް ޕޯޓިކޯއެއް ހ
ފައިލިންގ ރޫމަާކއި، ސްޓޮކްރޫމަކާިއ، ަކއުންިސލަރުން ތިބޭނެ ދެ ރޫމާއި، ބައެއް އިތުރުކޮށް 

 ސައިކޮޓަިރއަާކއި އަދި ޓްެރއިނިންގ ރޫމެއް ހެދުން. 
 ުމުބާރާތް ބޭއްވުން.ތޮޅު އާން ކިެޔވުމުގެ އަޤުރ 
  ،ެގ  ޤުުރއާން ކިެޔވުމުގެ ޤަޢުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ައތޮޅު އޮޑިޝަން ާބއްާވ

 ވުން.ނަމުގައި ކުދިން ބަިއވެރި ކުރު 
  އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ަޤއުމީ ުޤރުއާން ިކޔެވުުމގެ މުބާރާތަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މާލޭަގއި ފަރިތަކުރުމުެގ

 ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެލަވަންެސއް ދިނުން.، ކަންތައް ހަމަޖައްސާ
  ެވަނަ އަހަރުގެ މަސަްއކަުތ ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާުރޮކށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް  2018އަތޮޅު ަކއުންސިލްގ

 ވުން.ފޮނު
  ެވުން.ވަނަ އަހަރުގެ މަަސއްކަތު ާތވަލާއި ބަޖެޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނު 2018ރަށު ކައުންސިލްތަުކގ 
  ުވަނަ އަހަރު ހިްނގި ޙަރަކާތްަތކުގެ ތަފްސީްލ ރިޕޯޓް ތަްއާޔރުކޮށް އެލް.ޖީ.ޭއ  2016ކައުންސިލުން އަތޮޅ

 ވުން.އަށް ފޮނު
  ެވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާްތތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ ައްށ  2016ރަށު ކައުންސިލްތަުކގ

  ވުން.ފޮނު
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  ްރުން.އަހަރުގެ ޮމނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ާއއްމުކު  ވަނަ 2016ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮށ  
 2017  ަރުން.މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ ރިޕޯޓް ޢާއްމުކު 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމ  
  ެމަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަުކެގ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017އަތޮޅު ަކއުންސިލްގ

  ވުން.އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނު 
  ެމަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގ

 ވުން. ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނު
   ެރުން.ވެބްަސއިޓް ކޮންޓެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަކާިއއެކު ާޤއިމްކުއަތޮޅު ަކއުންސިލްގ 
 ީސްޫޓޑަންޓްސް ޔޫިނައން )އެންމެންޔޫއެްސޔޫ( ލ. ަގމުގެއަހުރަ ގޮފިްނ  ގެމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުިނާވސިޓ

ޭބއްިވ އިންތިޒާމުކޮްށގެން ގަން ޮފނަދޫގެ ސަރުކާރު މުައއްަސސާތުގެ ކަނބަލުންނަށް ހާްއސަކޮށްގެން 
 ގައި ަކއުްނސިލްގެ ނަމުގައި ޓީެމއް ބަިއެވރިވުން.ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތު

 ްނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރއެއް ބޭްއވުން.އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ުމވަްއޒަފުނ 
 ްމިނިސްޓްރީ އޮފް  އަމާޒުކޮްށގެން އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ އިކޮނޮިމކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިްޓގެ ުމވަްއޒަފުންނަށ

 އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓްގެ ިބޒްނަސް ޕޯޓަލް ޓްރެއިނިންގ އެއް ޭބއްވުން.
  ިރަށުަކއުންސިލްތަުކގެ މުވައްޒަފުންަނށް އަމާޒުކޮށްގެން މާލިއްޔަުތ ޤަވާއިދު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިާލއ

 ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 ްލޯކަްލ ައމާޒުކޮށްގެން  އަތޮޅު ަކއުންސިލާއި ރަށުަކުއންސިލްތަކުގެ ަކއުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންނަށ

 ްޕރޮގްރާމެއް ހިންގުން  އޮިރއެންޓޭޝަންކައުންސިލް 
  ްކައުންސިްލ -މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުްނނަށް އީ އަތޮޅު ަކއުންސިލާއި ރަށުަކއުްނސިލްތަކުގެ ފައިނޭންސ

 ޕްރޮގްރާެމއް ހިންގުން.ފައިނޭންޝަލް އަދި އެޑްމިނިްސޓްރޭޝަން މޮޑިއުލްާއއި ުގޅޭ ޓްރެއިނިންގ 
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 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމުދަނީާއއި ކުެރވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް

 ތަފްސީލް   ލިބުނު   ޙަރަދު

 އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 114,110.00 27,841.00

99,675.00 - 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ފައިސާ  126,625.00 204,276.44

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން  - 29,400.00

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް  8,105.00 45,205.48

 ހިންގުމަށް އެކިއެކި ޓްރެއިނިންގ ކޯސްތައް  - 11,662.32

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ ގެސްޓްހައުސެއް ހަދާ ހިންގުން  - 49,743.88

 ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުން  ޤުރުއާން - 85,154.02

23,715.00 150.00 
 މާލޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ހޮވޭ މުބާރާތަށް ކިޔެވުމުގެ ޤުރުއާން ޤައުމީ މުބާރާތުން ޤުރުއާން އަތޮޅު

 ދިނުން  އެލަވަންސެއް ކުއްޖަކަށް  ކޮންމެ ފަރިތަކޮށްދިނުމާއި

- - 
 ޝައުގުވެރިވާ  އެކަމަށް މުބާރާތެއް ފުޓްބޯޅަ އަމާޒުކޮށްގެން މަދަރުސާތަކަށް ސްކޫލް އަތޮޅުގެ
 .ބޭއްވުން ކޮށްގެން އައުޓްސޯސް އިންތިޒާމްކުރާގޮތަށް ޖަމިއްޔާއަކުން  ކުލަބު

167,720.49 4,033.50 
 ސްކޫލްތަކަށް ދަރިވަރުންނަށާއި އެއްގޮތަށް ސިޔާސަތާއި ދިނުމުގެ  އިނާމު ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ދިނުން  އިނާމް

 ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން  ކައުންސިލްގެ - 527,014.30

178,098.25 - 
 ފެންވަރެއްގައި ރަނގަޅު އޮފީސްކުރިމަތި ޒޯނަކާއިއެކު ޕާކިން  ހެދުމާއި ޕޯޓިކޯ އޮފީސް

 .ތަރައްޤީކުރުން

 .ކުރުން ރީޑިޒައިން އެތެރެ އޮފީހުގެ ޕާޓިޝަންޖަހާ - 47,727.48

 މަރާމާތުކުރުން  ރޫމް މީޓީންގް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު - 109,870.83

 ޢާންމުކުރުން  ރިޕޯޓް މޮނިޓަރިންގ އަހަރުގެ ވަނަ 2016 މޮނިޓަރކޮށް ކައުންސިލްތައް ރަށު 2,610.00 37,738.00

 ޢާންމުކުރުން  ރިޕޯޓް ހަދާ  މޮނިޓަރިންގ  މަސްދުވަހުގެ 6 ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2017 732.00 2,568.00

 ޤާއިމްކުރުން  ސިސްޓަމަކާއިއެކު މެނޭޖުމަންޓް ކޮންޓެންޓް  ވެބްސައިޓް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު - 3,500.00

 .ބޭއްވުން ހަފްލާއެއް އަހަރީ ގޮތުން ކުރުމުގެ ފާހަގަ ދުވަސް އަހަރީ - 11,391.27

 ގަތުން  ފަރުނީޗަރ ބޭނުންވާ އިދާރާއަށް ކައުންސިލްގެ - 77,933.00

 ހަމަޖެއްސުން  އިންތިޒާމް ޚިދުމަތްލިބޭނޭ ކާޑްގެ ޑީ.އައި އިން މުންޑޫ - 4,195.00

 ދޫކުރުން  ލުއިލޯނު - 25,200.00

 އިދާރީފީ  ލައިސަންސް ކަނޑުގެ  6,850.00 -

 ފައިސާ ޖަމާކުރި ޓްރަސްޓްފަންޑަށް އެކައުންޓުން މާލިއްޔަތު ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު 1,346,834.92 2,782,600.00
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 ފިހާރަ  ދަނޑުބިން 44,000.00 -

 ކުލި  ގެ 3 ހައުސް ގެސްޓް 30,286.05 -

 ދެއްކި  ވަރުވާއަށް ފަޅުރަށްރަށުގެ 151,586.51 4,700.00

 ލިބުނު  ނީލަންކިޔާ 7,405.00 151.00

 ލިބޭ  ވިއްކައިގެން  ތަކެތި ގަސްތަކުން ގޯތިތެރޭގައިހުންނަ އޮފީސް 2,674.00 -

 ފައިސާ  ދެއްކި ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަތޮޅުކޮމެޓީން 3,937.20 -

 ލިބުނު  ހައްދައިގެން ސްޓީކާ ރޯޑްވާދިނަސް 1,370.00 -

 ލޯން  ސްޓޫޑަންޓް 28,224.60 18,750.00

 ކުލި  ބިމުގެ  ރެސްޓޯރެންޓް 224,150.01 -

 ޙަރަދު  ލޯނުގެ  ސްޓާފް 23,763.60 -

 ކުލި  ފިހާރައިގެ އަތޮޅު 1,055,275.34 -

 ޗާރޖު  ބޭންކް - 490.00

 ހިއްސާ  ދިރާގު 18,012.50 -

 ވިޔަފާރި  އަމިއްލަފަރުދުންގެ 550.00 -

 ރަޖިސްޓީ  ވިޔަފާރި 500.00 -

 ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ކަނޑު 1,000.00 -

 ރަޖިސްޓްރީ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  އެއްގަމު 1,200.00 -

 ރަހުނު  1800.00 -

 ޖުމްލަ  3,205,785.23 4,576,320.76
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 ލަނޑުދަނޑިތައް  ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު 
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 ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ޚިދުމަތްތައް ދެވޭެނ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައިވޭ

 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދިނުމަށް 
ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް
ކައުންސިލްގައި ފަންނީ ޤާބިލު ީމހުން 

 އުފެއްދުން
 ތަމްރީްނ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ  ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ ސްޕަވައިޒަރީ ސްކިލް

 ބައިވެރިކުރެވިފައެއްނުވޭލާންޗް ފަޅުވެރިންނާއި ޑުރައިވަރު ނިޔަމި ކޯހުގައި 

ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް  ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ރުމަށް ހަވާލްކުރެވިފައިވޭއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ބިންތަކަށް ީބލަން އުޞޫލުން ިއންވެސްޓްކު
 ދޫކުރެވިފައިވޭލުއިލޯން  އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ޢާއްމުދަނީ

 ދޫކުރެވިފައިވޭފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް 
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 ދޫކުރެވޭލާންޗް ކުއްޔަށް 
  ނަގަމުންދޭ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު 

ން ެއހީ ހޯދުމަށް ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހަދާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިގެ
 އްނުވޭމަސައްކަތްކުރެވިފައެ

ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީގައި ޙަރަކާތްތައް 
 ހިންގުން 

 ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަްށ ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ

 މޭވާއަޅާ ގަހާއި ލަކުޑިގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެއްނުވޭ

އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ  ގައި އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައެއްނުވޭ  2017ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ 

 ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުން 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭނަޑް ޔޫސް ޕްލޭން  ރެވިފައެއްނުވޭންތައް ލެކްރެޑާގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭ

 ހެދުން 

 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުުރން  ހިންގިފައި ރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 12އަތޮޅުގެ ރަމަޟާންމަހު 
 މަހަކުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން  3ކޮންމެ 

 ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުން  މުބާރާތް ބޭއްވިފައި  ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު
 ގެ ނަމުގައި ކުދިން ބައިވެރި ކުރެވިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤަޢުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އަތޮޅު އޮޑިޝަން ބާއްވާ، 

ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި ފަރިތަުކރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާ، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވުނު 
 އެލަވަންސެއް ދެވިފައި

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ މިންވަރު  ދީނީގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތާއި ގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައެއްނުވޭ
 ކުޑަކުރުން

އަތޮޅުގައި ޘާނަވީ އާއި މަތީޘާނަީވ އަދި މަތީ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "އިހައްދޫ ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު" ބޭއްވިފައެއްނުވޭ
ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތު ަތނަވަސްކޮށްދީ 

 ހޯދައިދިނުން އެފުރުޞަތު 
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 ންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާުކރުންކައު ކައުންސިލްގެ އިމާރާތް ތަރައްޤީކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވިފައި 
 ދިޔަދޮވި ބަދަލުކޮށް އޮފީހުގައި ކުލަލެވިފައި 

 އޮފީސް ޕީޓިކޯއެއް ހެދިފައި 
 ފައިލްރޫމެއް ހެދިފައި

 ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދިފައި
 ސްޓޮކް ރޫމް ހެދިފައި

 ޕާކިންގޒޯނަކާއެކު އޮފީސްކުރިމަތި ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ތަރައްޤީކުރެވިފައި
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި

 ކޮންފަރެންސް ރޫމްގެ އާބާތުރަ ފިލުވިފައި
 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި 2018އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ޮފނުވިފައި  2018ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި  2016އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 ރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި ވަނަ އަހަ 2016ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް އާއްމުކުރެވިފައި 2016ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮްށ 

 ޓަރިންގ ހަދާ ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރެވިފައި މަސްދުވަހުގެ މޮނި 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017
 މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 ފައިމަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަްފސީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވި 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
 އުޞޫލަކުން ހުރިހާ ކައުންސިލެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކެއް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންދޭ 1ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގައި 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހިނގާނެގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަންފެށިފައި 
 އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި ޑޭޓާސްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓޭ ލެކްރެޑުން 

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް  ވެބްސައިޓް ކޮންޓެކްޓް މެނޭޖްމަްނޓް ސިސްޓަމަކާއިއެކު ވަނީ ޤާއިމްކުރެވިފައިއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް ބޭުނންވާ ވަސީލަތްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ )މަލްޓި ީމޑިއަރ ރޫމް ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ
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 އިކްއިޕްމެންޓްސް( 
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމްކުރެވެންހުރި ޒަމާނީ އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ދެނެަގނެ ބަޖެޓް ހޯުދމަށް ބަޖެޓްކޮްށ، ވަޞީލަތްތައް 

 ޤާއިމްކުރެވިފައެއްނުވޭ
 މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން އިވެންޓްަތއް ބޭއްވިފައިވޭ

 އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް  މަޢުލޫާމތު ދެވިފައެއްނުވޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް 

ކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންަނށްދީ މި ދާއިރާއިން 
 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ޒުވާނުންނަށް މަޢުލޫާމތު ދެިވފައެއްނުވޭ

ސިއްހަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއްގައި  ަފއެއްނުވޭކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި، އެއިން ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުްނތަކާއި މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރެވި
 ރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުން ސިއްޚަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ ައސަ ދިރިއުޅުން

 ޞިއްޚީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްިދނުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 
 ޞިއްޚީ ދާއިރާއަށް ބެނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 
 ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޚަތެއްގައި ތިބުމަށް ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެއްނުވޭ

 ބަލިތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެއްނުވޭ 
 ސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވިަފއެއްނުވޭސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ ބަލިބައްޔާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޮ

 ދުންފަތާމެދު އެންމެހާ ރައްޔިތުްނގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްދެވިަފއެއްނުވޭ
މަދުކުރުމަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާްލކުރުން މަދުކުރުމަށް އެމީހުން ގިނަވަގުތު ބޭކާރުގޮތުގައި ހޭދަކުރާ ހޭދަކުރުން 

 ހިންގިފައެއްނުވޭ 
 އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކިޑްސް އޮލިންޕިކް އެއް ބޭއްވިފައެއްނުވޭ

 އައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް ތަރައްޤީކުރެވިފައެއްނުވޭ
 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ޤާއިްމކުރުން ގިފައެއްނުވޭއޯގަނިކް ފާޓިލައިޒަރ ބޭނުންކޮށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނޭގޮތުގެ ތަްމރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިން



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 18 

ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައް  ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައެއްނުވޭ 
 ފެތުރުން މަދުކުރުން 

ހުނަރު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި  ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޓްެރއިނިންއެއް ހިންގިފައެއްނުވޭ 
 ރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގިފައެއްނުވޭމެރަތަން އިންސްޓްރަކްޓަރ ޓް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް ކުރިމަތިވާ  ރަށްރާށުގެ އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައެއްނުވޭ 
ޖިންސީ، ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

 އަނިޔާތަށް ހުއްޓުވުން 
 ޕޭރަންޓިންގ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި ހިންގިފައެއްނުވޭ 

ތިމާވެްއޓާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި  ވަނަ އަހަރު އަންނަްނވާއިރަށް ސޯލާ ކަރަންޓަށް ބަދަުލކުރެވިފައެއްނުވޭ 2018ކަރަންޓް  50އަތޮޅުކައުންސިލްގެ %
ރަށްޓެހި ހަކަތަ ތަޢާރަފްޮކށް ބޭުނންކުރުމާއި 

 ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރެވުން 
ރިފަޔާ، ބަޔޯ ވިލުންވެރި މުޖުތަމައަކަށް ލާމު ެހދުމަށް އިޔާދަކުރަނިވި ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި ވަޞީލަތްތައް ަތޢާރަްފކުރެވިފައެއްނުވޭ )ވޯޓަރ ޕިއު

 ގޭސް، ސޯލާ އެނަރޖީ(
 ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައެއް ނުވޭ ) އެކްއެކީ ކެމްޕެއިން ( ޕްލާސްޓިކް

 އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުނިމެނޭޖް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ހެދިފައިވޭ 
 ފާހަގަކޮށް ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވޭތިމާވެއްޓާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރާ މުޙިއްމު ދުވަސްތައް އަތޮޅުފެންވަރުގައި 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ލާމު ކުނެސްކޯ ބަޔޯސް ފިޔަރ ރިޒާވް ކަނޑައަޅާ ބެލެހެއްޓޭ 
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް  ޑިނޭޓްކުރެވިފައިވޭ ރަށްރަށުގައި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ކޯ

 ކުރިއެރުވުން
ކުށްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި މާރާމާރީތައް  ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި 

)ޓެން( ޕްރިންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް  10އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ  މަދުކުރުން
 ހަމަޖެއްސިފައެއްނުވޭ 

ދާއިރާގައި އުޅޭ ދުނިޔެހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންަނ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބން ފަރުތަަކށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލޫމާތު މަސްވެރިކަމުގެ 
 ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި 

 މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން

 ނަހަމަގޮތުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާޫނުނތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ 
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އަންގައިިދނުމަށްޓަކައި ޑިޒާސްޓަރ ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ޑިޒާސްޓަރ ޑްރިލްތައް އަތޮޅުގެ ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް އާއްމުންނަށް 
 ރަށްރަށުގައި ވަނީ އިންތިޒާމްކުރެވިފައި

 ކާރިޘީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން 

ން ވަނީ އެކުލަވާލެވިަފއިކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އަތޮޅުފެންވަރުގެ ޕްލޭނެްއ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއިގުޅިގެ  
އް އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ބޮޑެިތ އިންވެސްޓަރުން ހިމެނޭ އަތޮޅުފެންވަރުގެ މަޝްވަރާ ޕްލެޓް ފޯމެ

 ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވޭ )ވަން ލާމު(
ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި 

 ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
މަހަކުން އެއްފަހަރު ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިފައި 6ކޮންމެ   
މަހަކުން އެއްފަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭ  6ކޮންމެ   

ރަށު ފެންވަރުގެ ްޕލެޓްފޯމެއް އުފެއްދުމަށް ބާރުއަޅާ  އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް
 ރަށުކައުންސިލްތައް ހަރަކާތްތެރިުކރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވޭ 

ހަދާ ުއޞޫލްތައް ޤާނޫނުތައް ަތންފީޒްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަށް އަތޮޅުެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ޭބނުންވާ 
 ތަންފީޒްކުރެވިފައިވޭ )ލިންކްރޯޑް ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެްއޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލް(

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ 
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 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 

 ހާސިލްވި މިންވަރު ނަތީޖާ ޚަރަދު ޖުމްލަ 
ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގި  ލަނޑުދަނޑިތައް

 ހަރަކާތްތައް 
 ނަން ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ޕްރޮގްރާމް 
 ކޯޑު

 ހެޔޮވެރިކަން 

- 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަދި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ފޯރުކޮށްދޭ 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު 

ރަށްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ 
ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް 

 ސިފައިވޭހަމަޖެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އަދި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅު 
ށްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެޭވނެ ރަ

ޚިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސުން

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި  11.1. 1.1.1.1
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި 
 އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ

 ދަށުން ހިންގުން 

1.1 

- 
ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކޮށް އާބާތުރަ 

 ފިލުވިފައި
ކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތް 

 ތަރައްޤީކޮށް އާބާތުރަ ފިލުވުން 
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން  .1.21 1.1.2.1

 ހަރުދަނާކުރުން

- 
ދިޔަދޮވި ބަދަލުކޮށް އޮފީހުގައި ކުލަ 

 ލެވިފައި
ދިޔަދޮވި ބަދަލުކޮށް އޮފީހުގައި 

 ކުލަލުން 
1.1.2.1.1 
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 1.1.2.1.2 އޮފީސް ޕޯޓިކޯއެއް ހެދުން އޮފީސް ޕޯޓިކޯއެއް ހެދިފައި  -

 1.1.2.1.3 ފައިލިންގ ރޫމް ހެދުން  ފައިލިންގ ރޫމް ހެދިފައި -

 1.1.2.1.4 ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދުން ސައިކޮޓަރިއެއް ހެދިފައި -

 1.1.2.1.5 ސްޓޮކްރޫމެއް ހެދުން ސްޓޮކްރޫމެއް ހެދިފައި -

- 
ޕާކިންގ ޒޯނަކާއެކު އޮފީސްކުރިމަތި 

ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި 
 ތަރައްޤީކުރެވިފައި

ޕާކިންގ ޒޯނަކާއެކު 
އޮފީސްކުރިމަތި ރަނގަޅު 

 ފެންވަރެއްގައި ތަރައްޤީކުރުން

1.1.2.1.6 

- 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު 
 ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދިފައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަންބޯޑު 
 ރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ހެދުން

1.1.2.1.7 

- 
ކޮންފަރެންސް ރޫމްގެ އާބާތުރަ 

 ފިލުވިފައި
ކޮންފަރެންސް ރޫމްގެ އާބާތުރަ 

 ފިލުވުން 
1.1.2.1.8 

- 

ވަނަ  2018އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް 

ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 
 ފޮނުވިފައި 

ވަނަ  2018ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު 
އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި 
ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ 

 އަށް ފޮނުވުން 

1.1.2.2 

- 

ވަނަ  2018ގެ ތަކުކައުންސިލް ރަށު
އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް 

 ފޮނުވިފައި އެލް.ޖީ.އޭ އަށް  ހޯދާ

 2018ގެ ތަކުކައުންސިލް ރަށު
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 

އެލް.ޖީ.އޭ  ހޯދާތާވަލާއި ބަޖެޓް 
 އަށް ފޮނުވުން 

1.1.2.3 
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- 

ވަނަ  2016އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ 
ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 

 އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި 

ވަނަ  2016އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
ހަރަކާތްތަކުގެ އަހަރު ހިންގި 

ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް 
 އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުން 

1.1.2.4 

- 

ވަނަ  2016ރަށު ކައުންސިލްތަކުން 
އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ 

ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ 
 އަށް ފޮނުވިފައި 

 2016ރަށު ކައުންސިލްތަކުން 
ވަނަ އަހަރު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުެގ 
ތަފްޟީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ 

 އަށް ފޮނުވުން 

1.1.2.5 

- 

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮްށ 
ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިްނގ  2016

 ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރެވިފައި

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކޮްށ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2016

 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރުން

1.1.2.6 

- 
 6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ  2017

މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ 
 ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރެވިފައި

 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017
މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިންގ ހަދާ 

 ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރުން

1.1.2.7 

- 

ވަނަ  2017އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
މަސްދުވަހު  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ތަފްސީލް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ 
 ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި

ވަނަ  2017އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
މަސްދުވަހު  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް 
 ރިޕޯޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުން

1.1.2.8 

- 

ވަނަ  2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަސްދުވަހު  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހިންގި 
ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ފޮނުވިފައި 

 2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ 
ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ހޯދާ އެލް.ޖީ.އޭ 

 އަށް ފޮނުވުން 

1.1.2.9 
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- 

 1ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގައި 
ހުރިހާ އުޞޫލަކުން 

ކައުންސިލެއްގައި ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކެއް 

 އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަމުންދޭ 

 1ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގައި 
އުޞޫލަކުން ހުރިހާ 

ކައުންސިލެއްގައި ޚިދުމަތް 
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކެއް 

ރަމުން އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކު
 ގެންދިއުން 

1.1.2.10 

- 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް 
ހިނގާނެގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް 
 އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަންފެށިފައި 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް 
ހިނގާނެގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީ ތައް 

 ފެށުން އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަން

1.1.2.11 

- 

ލެކްރެޑުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި 
އެންމެހަިއ ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ 

ކަންކަމާއި ޑޭޓާސްތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް 
 ބެލެހެއްޓޭ 

ލެކްރެޑުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި 
ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ އެންމެހަިއ 

ކަންކަމާއި ޑޭޓާސްތައް 
 ޓުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއް

1.1.2.12 

- 

އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި 

އިންވެސްޓަރުން ހިމެނޭ 
އަތޮޅުފެންވަރުގެ މަޝްވަރާ ޕްލެޓް 

ފޯމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައެއް ނުވޭ 
 )ވަން ލާމު(

އަތޮޅުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ 
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އެހެނިހެން 
ބޮޑެތި އިންވެސްޓަރުން ހިމެނޭ 

އަތޮޅުފެންވަރުގެ މަޝްވަރާ ޕްލެޓް 
 ފޯމެއް ޤާއިމްކުރުން )ވަން ލާމު(

.11.1.3 ރަށާއި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ  1.1.3 
 ފެންވަރުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

- 
މަހަކުން އެއްފަހަރު  6ކޮންމެ 

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 
 ޒިޔާރަތްކުރެވިފައި 

މަހަކުން އެއްފަހަރު  6ކޮންމެ 
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 

 ޒިޔާރަތްކުރުން

1.1.3.2 
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- 

މަހަކުން އެއްފަހަރު ރަށު  6ކޮންމެ 
ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި 

ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު ބައްދަލުުވން 
 ބޭއްވޭ

މަހަކުން އެއްފަހަރު  6ކޮންމެ 
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 

ރައީސުންނާއި 
ޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު 
 ބައްދަލުވުން ބޭއްުވން 

1.1.3.3 

- 

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 
އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 

މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރަށު 
ފެންވަރުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް އުފެއްދުމަށް 

ބާރުއަޅާ ރަށުކައުންސިލްތައް 
ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް 

 ކުރެވިފައިވޭ

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި 
އެރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ 

މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރަށު 
ފެންވަރުގެ ޕްލެޓްފޯމެއް 
އުފެއްދުމަށް ބާރުއަޅާ 
ރަށުކައުންސިލްތައް 

ހަރަކާތްތެރިކުރުވުމަށް މަސައްކަތް 
 ކުރުން

1.1.3.4 

- 

ޤާނޫނުތައް ަތންފީޒްކުރުމުގައި ހުރި 
ދަތިތައް ނައްތާލުަމށް އަތޮޅުގެ 

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއެކު 
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ބޭނުންވާ 

އުޞޫލްތައް ހަދާ 
ތަންފީޒްކުރެވިފައިވޭ )ލިންކްރޯޑް 

ބޭނުންކުރުމާއި ބެލެހެްއޓުމުގެ އާއްމު 
 އުޞޫލް(

ޤާނޫނުތައް ަތންފީޒްކުރުމުގައި 
ހުރި ދަތިތައް ނައްތާލުމަށް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
މުއައްސަސާތަކާއެކު 

ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ބޭނުންވާ 
އުޞޫލްތައް ހަދާ ތަންފީޒްކުރުން 

މާއި )ލިންކްރޯޑް ބޭނުންކުރު
 ބެލެހެއްޓުމުގެ އާއްމު އުޞޫލް(

1.1.3.5 
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- 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ 
ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން 
ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ 
ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލުން 
ވެދެވެންއޮތް އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

1.1.3.6 

- 

ކަރަންޓް  50އަތޮޅުކައުންސިލްގެ %
ވަނަ އަހަރު  2018

އަންނަންވާއިރަށް ސޯލާ ކަރަންޓަްށ 
 ބަދަލުކުރެވިފައެއްނުވޭ 

 50އަތޮޅުކައުންސިލްގެ %
ވަނަ އަހަރު  2018ކަރަންޓް 

އަންނަންވާއިރަށް ސޯލާ ކަރަންޓަްށ 
 ރުން ބަދަލުކު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ  1.1.4 1.1.4.1
ރައްޓެހި ހަކަތަ ތަާޢރަފްކޮށް ތިމާވެއްޓާއި 

 ބޭނުންކުރުމާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްުކރެވުން

- 

ވިލުންވެރި މުޖުތަމައަކަށް ލާމު 
ހެދުމަށް އިޔާދަކުރަނިވި ތިމާވެއްާޓއި 

ރަށްޓެހި ވަޞީލަްތތައް 
ތަޢާރަފްކުރެވިފައެއްނުވޭ )ވޯޓަރ 
ޕިއުރިފަޔާ، ބަޔޯ ގޭސް، ސޯލާ 

 އެނަރޖީ(

މުޖުތަމައަކަށް ލާމު ވިލުންވެރި 
ހެދުމަށް އިޔާދަކުރަނިވި 
ތިމާވެއްޓާއި ރަށްޓެހި 

ވަޞީލަތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން 
)ވޯޓަރ ޕިއުރިފަޔާ، ބަޔޯ ގޭސް، 

 ސޯލާ އެނަރޖީ(

1.1.4.2 

- 

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންނުކުރާ އަތޮޅަކަށް 
ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވިފައެއް 
 ނުވޭ ) އެކްއެކީ ކެމްޕެއިން (

ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންނުކުރާ 
އަތޮޅަކަށް ހެދުމަށް 

މަސައްކަތްކުރުން ) އެކްއެކީ 
 ކެމްޕެއިން (

1.1.4.3 

- 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުނިމެނޭޖް 
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ 

 ޕްލޭނެއް ހެދިފައިވޭ 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ކުނިމެނޭޖް 
ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް 

 ޤާއިމްކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ހެދުން 

1.1.4.4 
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- 

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރާ 
މުޙިއްމު ދުވަސްތައް 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް 
 ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވޭ

ތިމާވެއްޓާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރާ 
ދުވަސްތައް މުޙިއްމު 

އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށް 
 ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

1.1.4.5 

- 

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ 
މަޝްވަރާއާއެކު ލާމު ކުނެސްކޯ 

ބަޔޯސް ފިޔަރ ރިޒާވް ކަނޑައަޅާ 
 ބެލެހެއްޓޭ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ 
މަޝްވަރާއާއެކު ލާމު ކުނެސްކޯ 

ފިޔަރ ރިޒާވް ކަނޑައަޅާ ބަޔޯސް 
 ބެލެހެއްޓުން 

1.1.4.6 

  އިންސާފް   އިޖުތިމާޢީ 

- 
 12އަތޮޅުގެ ރަމަޟާންމަހު 

ރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުެގ 
 ހިންގިފައި ޕްރޮގްރާމް

 12އަތޮޅުގެ ރަމަޟާންމަހު 
 ރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ 

  ޕްރޮގަރާމް ހިންގުން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިުތރު  2.1.1 2.1.1.1
 ކުރުން 

 2.1 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

- 
މަހަކުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  3ކޮންމެ 

 ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދެވިަފއި
މަހަކުން އަތޮޅުގެ  3ކޮންމެ 

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަްތ 
 ދިނުން 

2.1.1.2 

- 

ދީނީގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި 
ގުޅޭގޮތުން ރިޝްވަތާއި 

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން 
 ހޭލުންތެރިކުރެވިފައެއްނުވޭ 

ދީނީގޮތުން ކޮރަޕްޝަނާއި 
ރިޝްވަތާއި ގުޅޭގޮތުން 

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން 
 ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތުގެ  2.1.2 2.1.2.1
 މިންވަރު ކުޑަކުރުން

- 
މުބާރާތް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު 

 ބޭއްވިފައި
ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު  ޤުރުއާން

  މުބާރާތް ބޭއްވުން
.13.2.1  ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުން ކީރިތި 2.1.3 
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- 

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެޤައުމީ 
އޮޑިޝަންބޭއްވުމާއި ޤައުމީ ގުރުޢާން 

 ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރެވިފައި

 އަތޮޅު މުބާރާތުގެޤުރުއާން ޤައުމީ 
އޮޑިޝަންބޭއްވުމާއި ޤައުމީ 

ގުރުޢާން ދަރިވަރުން 
 ބައިވެރިކުރުން

.23.2.1  

- 

އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން ޤައުމީ ޤުރުއާން 
ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ހޮވުނު 

ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި 
ފަރިތަކުރުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާ، 

ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް އެލަވަންސެއް 
 ދެވިފައި

ޤައުމީ އަތޮޅު އޮޑިޝަނުން 
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް 
ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް މާލޭގައި 

ފަރިތަކުރުމުގެ ކަންތައް 
ހަމަޖައްސާ، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް 

 އެލަވަންސެއް ދިނުން 

.33.2.1  

- 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ "އިހައްދޫ 
ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ އިނާމްދިނުމުގެ 

 ރަސްމިއްޔާތު" ބޭއްވިފައެއްނުވޭ

އަތޮޅ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
"އިހައްދޫ ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ 
އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު" 

 ބެއްވުން 

އަތޮޅުގައި ޘާނަވީ އާއި މަތީޘާނަވީ  2.2.1 2.2.1.1
ފުރުޞަތު  އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ

 ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފުރުޞަތު ހޯަދއިދިނުން 

 2.2 ތަޢުލީމް 

- 

ބޭއްވިފައެއް ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް 
 ނުވޭ

އަތޮޅުގެ ސްކޫލް، މަދަރުސާތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ 

އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ 
ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 
 )ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމް(

 މަދަރުސާތަކުގެ، އަތޮޅުގެ ސްކޫލް 2.2.2 2.2.2.1
ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ 

 ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުން 

- 
ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް 

 ޓްރެއިނިންއެއް ހިންގިފައެއް ނުވޭ 
ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް 

 ޓްރެއިނިންއެއް ހިންގުން 
ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ަތޢުލީމާއި  2.2.3 2.2.3.1

 ހުނަރު ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަރު 
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- 
މެރަތަން އިންސްޓްރަކްޓަރ 
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގިފައެއްނުވޭ 

މެރަތަން އިންސްޓްރަކްޓަރ 
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ހިންގުން 

2.2.3.2 

- 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހަދާ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ުހށަހަޅައިގެން 

އެހީ ހޯދުމަށް 
 މަސައްކަތްކުރެވިފައެއްނުވޭ

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ 
ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހަދާ 
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

ހުށަހަޅައިގެން އެހީ ހޯދުމަށް 
ރުންމަސައްކަތްކު  

ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީގައި  2.3.1 2.3.1.1
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

 2.3 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

- 
ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަްށ 
ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 

ދަނޑުވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަްށ 
ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދިނުން ފޯރުކޮށް  

2.3.1.2 

- 
މޭވާއަޅާ ގަހާއި ލަކުޑިގަސް 

ޕްރޮގްރާމްތައް އިންދުމުގެ 
 ހިންގިފައެއްނުވޭ 

ގަހާއި ލަކުޑިގަސް މޭވާއަޅާ
އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ގުން ހިން  

2.3.1.3 

 

ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން 
ދުރުކުރުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކާއި 
ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގިފައި 

ޒުވާނުން ކުށުގެ ވެށިން 
ދުރުކުރުމަށްޓަކައި 

މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

 ހިންގުން 

ކުއްތަކާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި  2.3.2 2.3.2.1
 މާރާމާރީތައް މަދުކުރުން

 
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ 

)ޓެން(  10މުވައްޒަފުންގެ 
ޕްރިންޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 
މުއައްސަސާތަކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

)ޓެން( ޕްރިންޓްސް  10

2.3.2.2 
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ސަރވިސްއަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް 
 ހަމަޖެއްސިފައެއްނުވޭ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 
ސުން މް ހަމަޖެއްލިބޭނެ އިންތިޒާ  

- 

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުގެ 
މިންގަނޑުތަކާއި، އެއިން 

ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ 
ގެއްލުންތަކާއި މެދު އާންމުން 

 ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައެއްނުވޭ 

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުގެ 
މިންގަނޑުތަކާއި، އެއިން 

ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ 
ގެއްލުންތަކާއި މެދު އާންމުން 

 ކުރުން ހޭލުންތެރި 

.1.14.2 ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ  2.4.1 
 ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުން 

4.2 ސިއްޙަތު   

- 

މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންނަށް 
 ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 

ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުމުން 
ސިއްޚަތަށާއި ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ 
ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިުނން ދަނޑުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށް

.2.14.2  

- 
ޞިއްޚީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ 

ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްިދނުމާއި 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްުނވޭ

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޚީ 
ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކޮށްިދނުމާއި 

 ދިނުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

.3.14.2  

- 
ޞިއްޚީ ދާއިރާއަށް ބެނުންވާ 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްުނވޭ

ޞިއްޚީ ދާއިރާއަށް ބެނުންވާ 
މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް 

 ދިނުން ފޯރުކޮށް އެހީތެރިކަން

.4.14.2  

- 
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޚަތެއްގައި ތިބުމަށް 

ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު 
 ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެއްނުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޚަތެއްގައި ތިބުމަށް 
ބޭނުންވާ ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތު 

 ގުންޕްރޮގްރާމްތައް ހިން

.5.14.2  

- 
 ބަލިތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ހިންގިފައެއްނުވޭ 

ބަލިތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި 
ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ގުން ހިން

.6.14.2  
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- 

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ 
ބަލިބައްޔާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ބޭނުންކޮށްގެްނ 
ބަލިބައްޔާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހޮސްޕިޓަލްގެ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ދިނުން ފޯރުކޮށް

.7.14.2  

- 
ދުންފަތާމެދު އެންމެހާ ރައްޔިތުްނގެ 

ހޭލުންތެރިކަން 
 އިތުރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ 

އެންމެހާ ދުންފަތާމެދު 
ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން 

 ދިނުން އިތުރުކޮށް

.8.14.2  

- 

ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ 
އިސްތިޢުމާލްކުރުން މަދުކުރުމަށް 

އެމީހުން ގިނަވަގުތު ބޭކާރުގޮތުގަިއ 
ހޭދަކުރާ ހޭދަކުރުން މަދުކުރުމަށް 

 ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައެއްނުވޭ

ޒުވާނުން ދުންފަތުގެ 
އިސްތިޢުމާލްކުރުން މަދުކުރުމަށް 

އެމީހުން ގިނަވަގުތު ބޭކާރުގޮތުގަިއ 
ހޭދަކުރާ ހޭދަކުރުން މަދުކުރުމަށް 

 ގުންޙަރަކާތްތަކެއް ހިން

.9.14.2  

- 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ކިޑްސް އޮލިންޕިކް އެއް 
 ބޭއްވިފައެއްނުވޭ 

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް 
ކިޑްސް އޮލިންޕިކް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ވުންއެއް ބޭއް

.10.14.2  

11.14.2. ރުންއައުޓްޑޯ ޖިމްއެއް ތަރައްޤީކު ތަރައްޤީކުރެވިފައެއްނުވޭ -  

- 
ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމެއް  ހިންގިފައެއްނުވޭ 

 ހިންގުން 
.1.24.2 ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ  2.5.2 

 ބަލިތައް ފެތުރުން މަދުކުރުން 
  

- 

އޯގަނިކް ފަރޓިލައިޒަރ  ހިންގިފައެއްނުވޭ 
ބޭނުންކޮށްެގން ދަނޑުވެރިކަން 

ކުރާނޭގޮތުގެ ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

.1.34.2 ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން  2.5.3 
 ޤާއިމްކުރުން
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- 
ރަށްރާށުގެ އާއްމުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން އެވެއަރނަސް 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައެއްނުވޭ

ރަށްރާށުގެ އާއްމުންނަށް 
އަމާޒުކޮށްގެން އެވެއަރނަސް 

 ގުންޕްރޮގްރާމެއް ހިން

.1.15.2 އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިްނނަށް  2.6.1 
ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ޖިސްމާނީ އަދި 
 ނަފްސާނީ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުން 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންަނށް 
 ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުން

2.6 

- 
ޕޭރަންޓިންގ ސްކިލް  ހިންގިފައެއްނުވޭ 

 ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
 ގުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއްގައި ހިން

.2.15.2  

 ތަރަޢްޤީ  އިޤްތިޞާދީ 

- 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން 

ސްކޫލްކުދިންނަށް 
 މަޢުލޫމާތުދެވިފައެއް ނުވޭ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ 
ސްކޫލްކުދިންނަށް ގުޅޭގޮތުން 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ  3.1.1 3.1.1.1
މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި 

ޒުވާނުންނަށްދީ މި ދާއިރާއިން ަވޒީފާގެ 
 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

 3.1 ފަތުރުވެރިކަން

- 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
ޒުވާނުންނަށް މަޢުލޫާމތުދެވިފައެްއ 

 ނުވޭ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި 
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާއި 
ގުޅޭގޮތުން ޒުވާނުންނަށް 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން 

3.1.1.2 

- 

ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކާއި 
 ކޯޑިނޭޓްކުރެވިފައިވޭ

ރަށްރަށުގައި ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް 
އެހީތެރިވުމުގެ ކުރިއެރުވުމަށް 

ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 
 މުއައްސަސާތަކާއި ކޯޑިނޭޓްކުރުން 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ ލޯކަލް  3.1.2 3.1.2.1
 ޓްއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުން 

- 
 

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތައް 
ލެކްރެޑާއިގުޅިގެން 

 ތައްޔާރުކުރެވިފައެއް ނުވޭ

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންތައް 
 ލެކްރެޑާއިގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރުން 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް   3.2.1 3.2.1.1
 ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން

 3.2 ބިން 
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- 

ދުނިޔެހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންަނ 
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބން ފަރުތަކަްށ 
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލޫމާތު 

ދާއިރާގައި އުޅޭ މަސްވެރިކަމުގެ 
 ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައި 

ދުނިޔެހޫނުވުމާއި މޫސުމަށް އަންަނ 
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަުބން ފަރުތަކަްށ 
ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ މަޢުލޫމާތު 
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އުޅޭ 

 ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިުނން 

މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް  3.3.1 3.3.1.1
 ކުރިއެރުވުން

 3.3 މަސްވެރިކަން

- 

ނަހަމަގޮތުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން 
ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާޫނނުތަާކއި 

 ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ 

ނަހަމަގޮތުގައި މަސްވެރިކަން 
ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ހެދިފައިވާ 

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް 
 ތަންފީޒުކުރުން 

3.3.1.2 

 ދާއިރާތައް  އެހެނިހެން 

- 

ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ 
ގޮތް އާއްމުންނަށް 

އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ޑިޒާސްޓަރ 
ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ޑިޒާސްޓަރ 
ޑްރިލްތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

 ވަނީ އިންތިޒާމްކުރެވިފައި

ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި 
ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް އާއްމުންނަށް 

އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި ޑިޒާސްޓަރ 
ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ޑިޒާސްޓަރ 
ޑްރިލްތައް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

 ވަނީ އިންތިޒާމްކުރުވުން 

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް   ކާރިޘީ ހިރާސް ކުޑަކުރުން  4.1.1 4.1.1.1
 މެނޭޖުމަންޓް 

4.1 

- 

ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި 
އަތޮޅުފެންވަުރގެ ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ 

ޕްލޭނެއް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 
ސެންޓަރާއިގުޅިގެން ވަނީ 

 އެކުލަވާލެވިފައި

ކާރިޘާއެއްގެ ހާލަތުގައި 
ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އަތޮޅުފެންވަުރގެ 
ޕްލޭނެއް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ސެންޓަރާއިގުޅިގެން ވަނީ 
 އެކުލަވާލުން 

4.1.1.2 
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 ހިންގުން  އޮފީސް 

- 
ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ
ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީްނ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު  5.1.1 5.1.1.1

ީމހުން  ކައުންސިލުގައި ފަންނީ ޤާބިލް
 އުފެއްދުން

  

ކައުންސިލް ހިންގުން  
 ހަރުދަނާކުރުން

5.1 
 

- 
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީްނ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީްނ 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
5.1.2.1 

- 
ސްޕަވައިޒަރީ ސްކިލް ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައިވޭ
ސްޕަވައިޒަރީ ސްކިލް ތަމްރީން 

 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

5.1.2.2 

- 
ކޯހުގައި ނިޔަމި 

 ބައިވެރިކުރެވިފައެއްނުވޭ
ލާންޗް ފަޅުވެރިންނާއި ޑްރައިވަރު 

 ނިޔަމި ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރުން
5.1.2.3 

- 
ޢިމާރާތްތަކާއި ބިންތަަކށް ބީލަން 
އުޞޫލުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

 ހަވާލްކުރެވިފައިވޭ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކާއި 
ބިންތަކަށް ބީލަން އުޞޫުލން 
 ރުން އިންވެސްޓްކުރުމަށް ހަވާލްކު

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  5.1.2 5.1.2.1
 މަގު ފަހިކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން

 5.1.2.2 ރުން ލުއިލޯން ދޫކު ލުއިލޯން ދޫކުރެވިފައިވޭ -

 5.1.2.3 ރުންފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކު ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވޭ -

 5.1.2.4 ރުންލާންޗް ކުއްޔަށް ދޫކު ލާންޗް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ -

- 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ 

ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު 
 ނަގަމުންދޭ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ 
ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ އަގު 

  ނެގުން

5.1.2.5 

- 

ވެބްސައިޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
މެނޭޖްމަްނޓް ކޮންޓެކްޓް 

ސިސްޓަމަކާއިއެކު ވަނީ 
 ޤާއިމްކުރެވިފައި

ވެބްސައިޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ކޮންޓެކްޓް މެނޭޖްމަްނޓް 
ސިސްޓަމަކާއިއެކު ވަނީ 

 ޤާއިމްކުރެވިފައި

 ޒަމާނީ އައި.ސީ.ޓީ ވަޞީލަތްތައް  5.1.3 5.1.3.1



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 34 

-- 

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެ 
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ސްކޫލްތަަކށް 
ފޯރުކޮށްދެވިފައެއްނުވޭ )މަލްޓި 

 މީޑިއަރ ރޫމް އިކްއިޕްމެންޓްސް( 

ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭނެ 
ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް 

ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް 
 ދިނުންފޯރުކޮށްސްކޫލްތަކަށް 

)މަލްޓި މީޑިއަރ ރޫމް 
 އިކްއިޕްމެންޓްސް( 

5.1.3.2 

- 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
ޤާއިމްކުރެވެންހުރި ޒަމާނީ 

އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ދެނެަގނެ 
ބަޖެޓް ހޯދުމަށް ބަޖެޓްކޮށް، 

 ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިފައެއްުނވޭ

ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
ޒަމާނީ ޤާއިމްކުރެވެންހުރި 

އައިސީޓީގެ ވަޞީލަތްތައް 
ދެނެގަނެ ބަޖެޓް ހޯދުަމށް 
ބަޖެޓްކޮށް، ވަީޞލަތްތައް 

 ރުންޤާއިމްކު

5.1.3.3 

- 
ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން އިވެންޓްަތއް 

 ބޭއްވިފައިވޭ
މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން  5.2.1 5.2.1.1 ސްޓާފް ރެކްރިއޭޝަން އިވެންޓް

 ބަދަހިކުރުން 
މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން 

 ބަދަހިކުރުން 
5.2 

- 
އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ 

ޙަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ 
 ނަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ

އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ 
ޙަރަކާތްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ 

 ވުން ނަމުގައި ބައިވެރި

5.2.1.2 
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 ބޭނުންހިފުން  ވަސީލަތުގެ  އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ކައުންސިލުގެ  :ބައި ތިންވަނަ 
 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ 
 

މިލިޔަން ރުފިޔާއެވެ. ކައުންސިލުގެ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް  12.5އަންދާޒާ ކުރެވޭ އަގަކީ  މިކައުންސިލްގެ އެސެޓްގެ ޖުމްލަ 
 ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ޢާމްދަނީ ހޯުދމުގެ ގޮތުން މިތަކެތީގެ ބޭުނން ުކރެވެމުންދެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް 

 

ކައުންސިލްގެ އެސެޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އާމްދަީނ ލިބޭނޭގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވެން ުހރި ހުރިހާއެއްޗެއްވެސް 
 ބޭނުން ކުރެވެމުންދަނީ ކައުންިސލަށް އާމްދަނީ ލިބޭޮގތަށެވެ. 
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 ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ  ކައުންސިލާއި  :ބައި  ހަތަރުވަނަ 

 ރޭވިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތް  ކައުންސިލުގެ 

 ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު 

 

6 ×އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   
 ލީގަލް އޮފިސަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން 
  މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ 

 2 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
 3 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 
 2 ×ފަޅުވެރި 

   2×ޑުރައިވަރ 
 4 ×މަސައްކަތު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 ފައިނޭްނސް އޮފިަސރ 
 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

 ޑިރެކުޓަރ ޖެނެރަލް )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(

ކައުންސިލްގެ ނައިބު 
 ކައުންސިލަރުން ރައީސް 

 ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޭޓިވް  އެިސސްޓެންޓްއެްޑމިިނސްޓްރ
 އޮފިަސރ

 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 
(1ޑިރެކުޓަރ ) އީ.އެްކސް   

 އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް 
 (1ޑިރެކުޓަރ )އީ.އެްކސް 

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

) 

 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 

4× އިކޮނޮމިކު ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮިފސަރ   
 3 ×ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ 

2 ×ޕްލޭނިން އޮފިަސރ   

 ރިަސރޗް އޮފިަސރ
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 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 މެމްބަރުންނެވެ.  4ކައުންސިލްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޖުމްލަ 

  އެޑްރެސް ،ނަން މަގާމު   #

1- ދާއިރާގެކައުންސިލަރު ގަމު    
ޝަރީފް، ލިންްކ،ލ.ގަން هللا ޢަބްދު  

ރައީސް()  

   
   

 ކައުންސިލަރުދާއިރާގެ މާވަށު -2
  މޫސާ ފައިޞަލް، ކުރިބޯށި،ލ.މާަވށް

 ނާއިބުރައީސް()

 

   
 

 ލ. އިސްދޫޙުސައިން ނައީސް، އާޒާދުގެ، އިސްދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  -3

 

    
 

 ލ. ފޮނަދޫ،މަލަސް ،ޝާހީން އިސްމާޢީލް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު -4
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަުދތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަުއންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްަކތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ 
މެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެ ކަ

 އުޞޫލަކުން ކުރުން.

 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ.

 ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ.

 ރާވާ ހިްނގުން. އްހަރަކާތްތަތަރައްޤީގެ 

 މާލީ ކޮމިޓީ.

 ލެހެްއޓުން.ބެތަކާގުޅޭ އެންމެހޭ ކަންތައްތައް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް

 ލޯނު ކޮމިޓީ.

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލޯނު ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ.

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންަޓވިއު ކުރުން.

 ބިޑް ކޮމިޓީ.

 ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުން. ކައުންސިލްގައި ބިޑް އުސޫލުން
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 ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 
 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލ. ފޮނަދޫ ޖަވާހިރުމާގެ

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ލ. ފޮނަދޫ  ޝަބުނަމީގެ

 3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު މާމިގިލި ރަންއަވި އދ.

 4 އޮފިސަރސް އެކައުންޓް ޝަމްސިއްޔާ ޙަސަން ލ. ފޮނަދޫ ދިލްސާދުގެ

 5 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ  ޙުސައިން ރަފީއު  ލ.ފޮނަދޫ ޑޭޒީވިލާ

 6 އ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް ލ.ދަނބިދޫ  އަސްރަފީގެ

 7 އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙަންމަދު ޝިފާޢު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 8 އ. ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝިޔާޒް  ލ.ފޮނަދޫ  ދޯޅަނބުގެ

 9 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދޫ

 10 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  މުރިނގުލ. ފޮނަދޫ 

 11 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަލީ  ޝަރީފުهللا ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ  އާފަތިސް

 12 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސެހެނާޒު ޙުސައިން  ލ. ފޮނަދޫ  ފަރުދާބަގީޗާގެ

 13 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ލ.ފޮނަދޫ  ޝާޒް

 14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދޫ 

 15 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙަފުޞާ އަލީ ލ. ފޮނަދޫ އާގަދަގެ

 16 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މޫނިސާ ޖައުހަރީ ލ. ފޮނަދޫ  ހުވަނދުމާގެ

 17 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ

 18 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދޫ 

 19 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒުލްފާ އަޙްމަދު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 20 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދޫ  ޢަބުލައީގެ

 21 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއ.  ޖަމީލް هللا ޢަބްދު ލ.ފޮނަދޫ  ހަވޭލި

 22 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތުމަތު ޒައީމާ  ލ. ފޮނަދޫ  މުރިނގު

 23 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ލ. ފޮނަދޫ  ގުލްހާރުގެ

 24 އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަފީފު هللا ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2017

 40 

 25 ޑުރައިވަރ މުޙައްމަދު  މޫސާ ލ. ފޮނަދޫ ޖީޒާ

 26 ޑުރައިވަރ އިބުރާހީމް ސުޖާއު   ފޮނަދޫފަހިއަލީ ލ. 

 27 ލާންޗު ޑުރައިވަރ ޝުއައިބު ޔޫސުފު   ފޮނަދޫއިތާ ލ. 

 28 ފަޅުވެރި ޙުސައިން  އަބުދުލްމުޙްސިނު ލ. ކުނަހަންދޫ މަރިޔާޒުގެ

 29 މަސައްކަތު ޖަމީލާ އާދަމް ލ. ފޮނަދޫ ދޫރެސް

 30 މަސައްކަތު މަރްޔާމް ސީތާ  ލ. ފޮނަދޫ  ވައިލެޓްވިލާ

 31 މަސައްކަތު هللاއާމިނަތު ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ  އާބާދު

 32 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަލުކަފަގެ ލ.ފޮނަދޫ 

  

 ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ 
 

 ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް 
 

މިކައުންސިލް ހިންގިަފއިވާީނ ރާއްޖޭެގ އިދާރީާދއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ ުއސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުންނ 
 އަތޮޅުަކއުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްއުލިްއޔަތުތަާކ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިންނެވެ. 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 

ޅު މުވައްޒަފުން ތަކެއް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކައުންސިލްގެ މިއީ ވަޒީފާގެ އަޚުލާގީ ފެންވަރު ރަނގަ
 އިދާރާއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 

 ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް  ކަންކަމުގައި  ފުށުއަރާ  މަޞްލަހަތު 
 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންާގ 
 ވަނަ ނަންބަރުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  37ޤަވާޢިދުގެ 

 ހާޒިރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލަރުންނާއި 
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މުވައްޒަފުްނ  36މުވައްޒަފުން ނާއެކު ޖުމްލަ  32ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 
ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި  223މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ހުރިހާމުވައްޒަފުންވެސް ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޙާޟިރު ވަމުން ދާކަން 

 ނިންމުންތައް  ކައުންސިލުގެ 
 
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި  03ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު  2017ޖަނަވަރީ  15
 ނިންމުންތައް.

     
 ރުފިޔާ ފާސްކުރެވުނު 11،087،811 /-ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި 2016ލްގެ ކައުންސި އަތޮޅު ހައްދުންމަތީ .1

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރެވުނު.2017އަދި 
  .ފާސްކުރެވުނު ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ޢާއްމު  ވަނ61ަ އަހަރުގެ ވަނ2016ަ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނ02ަ .2
 .ފާސްކުރެވުނު ނެގުމަށް މީހަކު މަސަްއކަތު ވަުގތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ސާފުކޮށް ގޯތިތެރެ ގެސްޓްހައުސް .3
 އެ އެދިފައިވާތީ އޮފީހުން ޕޯސްޓް ގެނައުމަށް ބަަދލު ޢިމާރާތަށް ދީފައިވާ ކުއްޔަށް ހިންގުމަށް ޕޯސްޓްއޮފީސް ފޮނަދޫ .4

 .ިނންމުނު ގެނައުމަށް ބަދަލު
 .ފާސްކުރެވުނު 2017 އުސޫލު ލެއްޕުމުގެ ހުޅުވާ އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލް .5
  .ފާސްކުރެވުނު 2017 އުސޫލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އިތުރުގަޑީގައި ންމުވައްޒަފު އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސުލްގެ .6

 

 ނިންމި ޖަލްސާއިން ވަނަ 10 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ވަނަ 2 ،ބޭއްވުނު ގައި 2017 ފެބުރުވަރީ 27
 ނިންމުންތައް.

 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 03 ނައަހަރުގެވަ 2017ނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަ 02 .1
 މިކޮމެޓީގައި . ނިންުމނު އެކުލަވާލުމަށް ކޮމެޓީއެއް އިވެލުއޭޓް އެވޯޑްގެ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިހައްދޫ .2

 :ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ
 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަރީދު.      
 ކައުންސިލަރ ޝާހީން އިސްމާޢީލު. 
 ޢިލްމުންނިސާ. އ. ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު 
 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަފީޢު. 
 ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު. 
 ޙަމަދުބިން ޚަލީފާއާލް ޘާނީ ސްކޫލް. 
 އިހައްދޫ ސްކޫލް. 

 

 .ފާސްކުރެވުނު ގޮތައް ކުރެވިފައިވާ ިއސްލާޙު ޤަވާޢިދު މުބާރާތުގެ ޤުރުއާން .3
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ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ގައި ބޭއްވުނު،  2017އެޕްރީލް  03
 ނިންމުންތައް 

 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 14އަދި  10 ނައަހަރުގެވަ 2017ނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަ 02 .1
 ގޮތަށް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ އުޞޫލް ހަވާުލކުރުމުގެ ތަންފީޒްކުރުމަށް ނިންުމންތައް ނިންމާ ކައުންސިލުން .2

 .ފާސްކުރެވުނު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު
 ބިން ަހމަޖެއްސެވި ދޭގޮަތށް މިނިސްޓްރީއިން ހައުސިްނގ ބަދަލުގައި ގެ 2 ގެސްޓްހަުއސް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3

 .ފާސްކުރެވުނު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް މެދުވެރިކޮށް އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނީ އެމައްސަލަ ލިބިފައިނުވާތީ އަދިވެސް
ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރުން  .4

 އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ގޮވައިގެން މާލެދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ާފސްކުރެވުނު.
 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  1ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންިސލްގެ  3ގައި ބޭއްުވނު،  2017 ޖޫން 03

 ނިންމުންތައް 
 

 ޝަރީފު އިްނތިޚާބު ކުރެވުނު.هللا ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ގަމު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދު .1
 އިންތިޚާބު ފައިޞަލް  މޫސާ ކައުންސިލަރ ދާއިރާގެ މާވަށު ކަމަށްނާއިބުރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހައްދުންމަތީ .2

 .ކުރެވުނު

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި  02ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖޫން  07

 ނިންމުންތައް 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ގޮތަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ޤަރާރު ދިނުމުގެ ޙުއްދަ އޮޕަރޭޓްކުރުމުގެ އެކައުންޓްތައް ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .2

  .ފާސްކުރެވުނު އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު
 ރައީސް  ކައުންސިލްގެ ހިންގުން އިދާރާ ކައުންސިލް މަޝްވަރާކޮށް ޙަވާލުކުރުމާމެދު އްކަތްމަސަ ކައުންސިލަރުންނާ .3

 ކައުންސިލްގެ ،މޮނިޓަރިންގ އާއި ޕްލޭނިންގ ،ޝަރީފް هللاޢަބްދު އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރު ދާއިރާގެ ގަމު
 އެފެއާޒްގެ ކޯޕަރޭޓިވް ،ފައިޞަލް މޫސާ އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރު ދާއިރާގެ މާވަށު ނާއިބުރައީސް

 އެޓޯލް  އަދި އިސްމާީޢލް ޝާހީން އަލްފާޟިލް ކައުންސިލަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ ގޮތުގައި ވިލަރެސްވެރިއެއްގެ
 ޙުސައިން  އަލްާފޟިލް ކައުންސިލަރު ދާއިރާގެ އިސްދޫ ގޮތުގައި ވިލަރެސްވެރިއެއްގެ ގެ ސަރވިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 . ނުފާސްކުރެވު ހަމަޖެއްސުމަށް ނައީސް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންމެ  .4

 ރ )ދެހާސް ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  2500/-ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފަކަށް 
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ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  3ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖޫން  12
 ނިންމުންތައް 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
  . ފާސްކުރެވުނު ދަތުރުކުރުމަށް ރަށްރަށަށް އަޮތޅުގެ ތަޢާރަފްވުމަށް އާކައުންސިލް .2
 ރޯދަވީއްލުމެއް އިސްވެރިންނަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރަޙައްދުގެ ފޮނަދޫ ގަން ހަރަދުގައި ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު .3

   . ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް
    .  ފާސްކުރެވުނު ގަތުމަށް ފޯނެއް އާ ،އުޅޭތީ މައްސަލަތަކެއް ފޯނުގައި ހޯދާފައިވާ ރައީސަށް ކައުންސިލްގެ .4

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި  04ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  03ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖޫން  19

 ނިންމުންތައް 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ގެ ކުރިން  2017އޮގަސްޓް  30ވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ޤުރުޢާްނ މުބާރާތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއް .2

ބޭއްވުމަށާއި އަދި އަތޮޅުގެ ދަިރވަރުންނަށް އިތުރު ފުރުަޞތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ޮގތުން ކީރިިތ ޤުރުޢާނާ ެބޭހ 
ވަނަ ދުވަހު  2017ލައި ޖު 8،7މަރުކަޒުގެ ޤަޢުމީ ޤުރުޢާން މުާބރާތުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް އަތޮޅު އޮޑިޝަން 

 ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  05ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  30ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖުލައި  03
 ނިންމުންތައް 

 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 

ލ.ކުނަހަންދޫ ތަރާވީސް ނަމާދުކުރުމަށް ކުނަހަންދޫ ކައުންސިުލްނގެނައި ބޭފުޅާގެ ދެކޮޅު ޓިކެަޓްށވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮްތ  .2
ންސިލުން ހުަށހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި ހަމަހަމަ އުޞޫލަކުން އަތޮޅުެގ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށްއެދި ކުނަހަންދޫ ކައު

ކުަނހަންދޫ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  ،ހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް މިކަން ކޮށްދެވެން މިވަގުތު ނެތުމުން
 މިކަން ހަމަޖައްސަވައިދެވެން ނެްތކަމަށް ފާސްކުރެވުނު.  

 

ރު، ފާތިމަތު ޢަީލ، އެފް.އާރް.ސީ އިން ލ.ގަމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގެތަކުން ގެއެއް ހޯދުމަށްއެދި ލ.ގަމު އޮއިވަ .3
ގަމު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިާވ ނިންމުން ތަންފީޒްކޮށްދެއްވުަމށްއެދި ފާތިމަތު ޢަލީެގ  ،ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި

ޅުއްވާ، ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަިތްނ ހާލަތު ބަޔާންޮކށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަ
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.  
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ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  06ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  30ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖުލައި  11

 ނިންމުންތައް 
 
 ވަނަ އަހަރުގެ ފަސްވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަވާލުގައި ވަކިފަރާތަކާ ބެލެހެއްޓުްނ ހަވާލުކުރެވިފައިނުވާ ފަޅުރަށްތައް ވަގުތީގޮތުްނ  .2

އުޤުވެިރފާ ފަރާތްތަކާ ރަށްތައް ވަުގތީޮގތުން ބަަލހައްޓަްނ ބަލަހައްޓާެނފަރާތެއް ހޯދުމަށް ިއޢުލާންކޮށް، އެކަަމށް ޝަ
 ހަވާލުކުރުމަށް  ފާސްކުރެވުނު.

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންިމ  07ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  30ގައި ބޭއްވުނު،  2017ޖުލައި  20

 ނިންމުންތައް 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ހަވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ވޯކްޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.   .2

ރުމަށް " ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ތައްޔާރުކޮށް، ވިޔަފާރި ޢުސޫލުން ކުއްޔަށްދޫކ1ު"އަތޮޅުވެހި  .3
 ފާސްކުރެވުނު.  

  

ވަނަ ޖަލްސާއިން  08ވަނަ އަހަރުެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ  30ގައި ޭބްއުވނު،  2017ޖުލައި  25
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ހަތްވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  09ވަނަ އަހަރުެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ  30ގައި ޭބްއުވނު،  2017ޖުލައި  31
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަށްވަނަ އާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ަވނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ޮމނިޓަިރންގ ރިޕޯޓްތައް މިހާރު އެކުަލވާލެވިފައިވާގޮތަްށ  2016ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ  .2

 ފާސްކުރެވުނު.  
އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގަިއ ގަްނ،ފޮނަދޫ ފިޔަވާ އެެހން ރަށްރަށުްނ ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަްށ ރަމްޒީއެހީއެއްގެ ގޮތުގަިއ  .3

ރުފިޔާ  1000/-އި، ގަމުން ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް ެއއްގަމު ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭނަމަ ރުފިޔާ ދިނުމަށާ 2000/-
  ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 500/-ދިނުމަށާއި، އެއްގަމު ދަތުރު ހަަމޖެހޭނަމަ ގަން،ޮފނަދޫ ޓީމްތަކަށް 

ވަރުންގެ ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ާމލެދާ ދަރިވަރުންނަށް ޤުރުޢާާނެބހޭ މަރުކަޒުން ދަރި .4
 2000/-ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާީތ، އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކޮންެމ ދަރިވަރަކަށް ރަމްޒީއެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 

 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
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ޖަލްސާއިން ވަނަ  10ވަނަ އަހަުރެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ަކއުްނސިލްގެ  30 ގައި ބޭއްވުނު، 2017އޮގަސްޓް  07

 ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 09ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
މަޝްވަރާކުރުމަށް  ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި، އަތޮޅުގައިހުރި ބައެއްކަންކަމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި .2

 ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، ޒިްނމާދާރުވެރިޔާ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފެއް މާލެދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  11ވަނަ އަހަުރެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ  03ަގއި ބޭއްވުނު  2017އޮަގސްޓް  15
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 10ވަނަ އަހަރުގެ  2017ގެ ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް 03 .1
ސަސްޓެއިނެބިލިޓީ ބިނާއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  ،"ޓާރޓަލް ފެސްޓިވަލް" ގައި ބައިވެރިވުމަށާއި .2

 ޙަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

ރ  1000/-ސްކޫލްތަކުން "ޓާރޓަލް ފެސްިޓވަލް" ގައި ބައިވެރިވާ ކޮންެމ ޓީމަކަށް ރަމްޒީއެހީއެއްގެ ގޮުތގައި  .3
 )އެންހާސް ރުފިޔާ( ދިނުމަށް ާފސްކުރެވުނު. 

 އަލުން ފާރު ރޭނުމަށް ފާސްކުރެވުނު. ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ފާރު ނަގާ .4

 މަގަށްވާގޮތަށް ގޭޓެއްހެދުަމށް ާފސްކުރެވުނު. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިރުއުތުރު .5

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭނުންކޮށް ނެގިފައިހުރިތަކެތި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހާލަތުެބލުމަށްފަހު، ަރުށ  .6
 ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމަށް ފާސްުކރެވުނު.

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ވަނަ އަހަުރެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ  03ަގއި ބޭއްވުނު  2017އޮަގސްޓް  30

 ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 11ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯކްޕްލޭން ފާސްކުރުން.  2018 .2
ވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ބިން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބިމުގައި ހަދަމުންދާ ރެސްޓޯރެންޓް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި .3

)ތިނެއް( ަމސް ދުވަސް އިތުރު ކޮށްދިނުަމށާއި، ޖޫރިމަާނެގ  3ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާތީ، 
)ތިނެއް( މަސް ދުވަހަށް ބަހާާލ،  3)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުލި ދެއްކުމަށާއި، އިތުރުކުރެވޭ  1ގޮތުގައި 

)އެކެއް( ހަފްތާގެ ތެރޭގައި  1ރިމަނާ އެއްގެގޮތުގައި ކުލީގެ އިތުރުން ނެގުމަށާއި އަދި މަހަކަށްޖެހޭ މިންވަރު ޖޫ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތާވަލް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަާށއި، އިތުރު ކުރެވުނު މުއްދަުތގައި ޚިދުމަތް 

ކުރެވުނު ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  އިތުރު ކުރެވުުނ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެގްރިމެންޓް ބާިތލް ،ނުފެށިއްޖެނަމަ
 ފާސްކުރެވުނު. 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލާންޗް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއިާދއި، އުޞޫލާއި،  .4
 އެސް.އޯ.ޕީ މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު. 
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ވަނަ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2017އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ވަނަ  03ަގިއ ބޭއްވުނު  2017ސެޕްޓެމްބަރ  07
 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 12ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީޗުއްޓީ ތާވަލްފާސްކުރުން އަންނަ ހަފްތާއަްށ ފަސްކުރެވުނު. .2

 
 

ވަނަ  14ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ  03ަގިއ ބޭއްވުނު  2017ސެޕްޓެމްބަރ  13
 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 13ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ކައުންސިލަރުންގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ ތާވަލް ފާސްކުރެވުނު.  .2
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ބައެއްޚިދުމަތްތަކުން އަުގނެގުމާބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް  .3

 އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމެޓީތެރޭން ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަލުން ޖަްލސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

ވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށް ކޮމެޓީއެއް ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ގަވާޢިދު އިސްލާޙުގެނައުމާބެހޭގޮތުން މަޝް .4
 އެކުލަވާލުމަށްފަހު ކޮމިޓީތެރޭ ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަލުން ޖަްލސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުނު.

 
 
ވަނަ  15ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ  03ަގިއ ބޭއްވުނު  2017ސެޕްޓެމްބަރ  18

 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 14ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންާވ ޑީސަލާއި، ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް  .2

 ފާސްކުރެވުނު.  
 

ވަނަ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2017ގެ ވަނަ އަތޮޅު ަކއުންސިލް 03ަގިއ ބޭއްވުނު  2017 ސެޕްޓެމްބަރ 27
 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 15ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުން އަގު ނެގުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރެވުނު. .2
މާލަމަށް ތާޖުއްީދނު މާލަމް، ޓްރޭނިންގ ރޫމަށް އެދުރު ޢުމަރު މާލަމް، މީިޓްނ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ  .3

 ރޫމަށް ސިރާޖުއްދީނު މާލަމް ކިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
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ވަނަ ޖަލްސާއިން  17ވަނަ އަހަުރެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ  03ަގއި ޭބއްވުނު  2017އޮކްޓޯބަރ  02

 ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 16ވަނަ އަހަރުގެ  2017ޅުކައުންސިލްގެ ވަނަ އަތޮ 03 .1
 އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު އިސްލާޙް ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. .2
 އިހައްދުންމަތީ ސްކޮލަރޝިޕާބެޭހ އުސޫލު ފާސްކުރެވުނު. .3

ގޮތުން ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެންއޮންނަ ަޖލްސާއަކަށް ފަސްކުރުމަްށ ޤްރުއާން މުބާރާތުގެ ޤާވާޢިާދބެހޭ  .4
 ފާސްކުރެވުނު.

ވަނަ ޖަލްސާއިން  18ވަނަ އަހަުރެގ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ  03ަގއި ޭބއްވުނު  2017 އޮކްޓޯބަރ 10
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ޖަލްސާގެ  17ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
އެމް.އެން.ޔޫ ލ.ގަން ކެމްޕަސްގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންާދ ހޭންޑް ބޯލް  .2

ރ )ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ކައުންސިްލގެ ބަޖެޓުން 10،000/-މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، 
 ރެވުނު.ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކު

ލޯންކޮމިޓީ ގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ކައުންސިލަރ ޝާހީން އިސްމާޢީލް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން  .3
ނައީސް، އ.ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު ޢިލްމުއްނިސާ، އ.ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު، ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން 

 ވުނު.ރަފީޢު ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީ އެކުަލވާލުމަށް ފާސްކުރެ
އެކަޑަމިކް އެވޯޑްގެ އިދާރީ ކޮމިޓީގައި މާވަށު ދާއިރާގެ ކަުއންސިލަރ މޫސާ ފައިޞަލް، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ  .4

ކައުންސިލަރ ޝާހީން އިސްމާޢީލް، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ނައީސް، އ.ޑިރެކްޓަރ އައިޝަތު 
ރ ޙުސައިން ރަފީޢު، އ.އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޢިލްމުއްނިސާ، އ.ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު، ޕްލޭނިންގ އޮފިސަ

 އޮފިސަރ އައިޝަތު ސާދުނާ ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް ާފސްކުރެވުނު.

 އިންޓަރނެޓް ޭބންކިންގ ހެދުމާުގޅޭ ޤަރާރު މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު. .5
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  22ވަނަ އަހަުރގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ  03ގައި ބޭއްވުނު  2017 ނޮވެމްބަރ 02
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 18ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ސަރކިއުލަރ ތަކާއި އުޞޫލްތައް ކައުންސިލްެގ ކައުންސިލްތައް އެއްގޮތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެލް.ޖީ.އޭ އިން ފޮނުވާ  .2

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނައި، ޤަވާއިދުގެ ފުށުއަރާ މާއްދާތައް ބާޠިލް މާއްދާތަކެއްގެ ގޮތުގައި 
 ކަނޑައެޅުމަށް ފާސްކުރެވުނު.

އިދު އިސްލާޙުކޮށް ގެންނަންެޖޭހ މިއަހަރުގައި އެކަޑަމިކް އެވޯޓް ނައިޓް ނުބޭއްވުމަށާއި، އެކަޑަމިކް އެވޯޑުގެ ޤަވާ .3
  ބަދަލުތައް ގެނެސް އަލުން ކުރިައށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 
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ވަނަ ޖަލްސާއިން  23ވަނަ އަހަުރގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ  03ގައި ބޭއްވުނު  2017 ނޮވެމްބަރ 08
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

  
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 22ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު އިސްލާޙު ކުރެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.   .2
 01އިތުރުކުރެވިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް  ،ކައުންސިލުންދޭ ޚިދުމަތްތަކަްށ އަގުނެގުމުގެ އުޞޫްލ އިސްލާޙުކޮށް .3

 ން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަންފެށުމަށް ފާސްކުރެވުުނ.  2017ޑިސެމްބަރ 
މަސްދުވަހުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްތަްއ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  .4

 އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެވުނު.

 

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން  24ވަނަ އަހަުރގެ  2017ވަނަ އަތޮޅު ކަުއންސިލްގެ  03ގައި ބޭއްވުނު  2017 ނޮވެމްބަރ 13

 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 23ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ސިލް އިދާރާއަށް ޕިއުރިފައި މެޝިނެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްްޓ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ައޮތޅު ކައުން .2

 ހޯދުމަށް ފާސްކުރެވުނު. 
 
 

ވަނަ ޖަލްސާއިްނ  25ވަނަ އަހަުރގެ  2017ވަނަ އަޮތޅު ަކުއންސިލްގެ  03ގައި ބޭއްވުނު  2017 ނޮވެމްބަރ 22
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ފާސްކުރެވުނު.ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
އެސް.ޓީ.އޯ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަށި މުބާރާތުގައި ލ.ގަމު ރިއަލް އައިލެންޑް  .2

ސޮސައިޓީގެ ބަށިޓީމް ބައިވެރިވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މިކަމުގައި މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި 
ންޑް ސޮސައިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާީތ، އެފަރާތަީކ ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި ބަިއވެރިވެ، ރާއްޖޭެގ ރިއަލް އައިލެ

ރ ) 5000/-ފެންވަރުގައި ވާދަކުރާ ޓީމަކަށްވާތީ، އެފަރާތަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
 ފަސްހާސް ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު.
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ވަނަ ޖަލްސާއިްނ  26ވަނަ އަހަުރގެ  2017ވަނަ އަޮތޅު ަކުއންސިލްގެ  03ބޭއްވުނު  ގައި 2017 ނޮވެމްބަރ 27
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 25ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ނީޗަރާއި އަދި ބޭނުންވާ ބައެްއ ކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ ފަރު 6" ގެ 1އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީން "އަތޮޅުވެހި  .2

 އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުަމށް ފާސްކުރެވުނު.
ލ.ފޮނަދޫ ޕެޓްރޯސްޓަރ ޝާފިުއ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ މައްސަލާގައި އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ  .3

މަށް އެަފރާތަށް އެންގުމަްށ ގެ ކުރިން ރެސްޓޯރެންޓްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފެށު 2018ޖަނަވަރީ  01މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، 
 ފާސްކުރެވުނު. 

 
 
ވަަނ  27ަވނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަޮތޅު ކައުންސިްލގެ  03ަގއި ބޭްއވުނު  2017ޑިސެމްބަރ  07

 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 26ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
 ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުމުގެ އުޞޫލް އިސްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނު.   .2

 
 

ވަަނ  31ަވނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަޮތޅު ކައުންސިްލގެ  03ަގއި ބޭްއވުނު  2017ޑިސެމްބަރ  25
 ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 27ވަނަ އަހަރުގެ  2017ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  03 .1
ޖަނަވަރީ މަހުންފެށިގެްނ މަހަކު އެއްފަަހރު އާއްމުކުރުމަށް  2018ކައުންސިލްގެ އާއްމުދަނީ އާިއ ޚަރަދު  .2

 ފާސްކުރެވުނު. 
  ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުމުގެ އުޞޫލް އިސްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުން ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ފަސްކޮށްލުމަށް ނިންމުނު.   .3
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 އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.އެއްނުލް އޯޑިޓްކުރެވިފަވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސި 2017

 އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

 ެވއެވެ.އެއްނުއޯޑިޓްކުރެވިފަތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް ވަނަ އަހަރުގެ 2017

 އޯޑިޓް  މާލީ 

 އޯޑިޓްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީ  2017

 އޯޑިޓް  އިދާރީ 

 އޯޑިޓްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ  2017

 އޯޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް 

 އޯޑިޓްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކްސްޓަރނަލް  2017

 

 ކަންތައްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލުގެ 
 

ކެއް ުކރެވިފަިއވެެއވެ. ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ މިއަހަރުެވސް ގިނަ މަަސއްކަތްތަ  ކައުންސިްލގެ 
ސިވިލް ސަރވިސް މިކައުންިސލުން  ގާބިލް  ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައިކީ ފަންނީ ކައުންސިލްގެ މުަވްއަޒފުންނަ މިގޮތުން

ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން އެިކެއިކ  ކޮމިޝަނާއި، މިނިސްޓްރީ އޮްފ އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓާއި އަދި
މަސަްއކަތާ ގުޅޭ ތަމްރީނުތަްއ  ވެސްމީގެ އިތުރުން ހިންގިފައިެވެއވެ.މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ދެވިފަިއވެެއވެ. 
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 ހިސާބު  މާލީ  ގެ ކައުންސިލު :ބައި  ފަސްވަނަ 

 

 

 ބަޔާން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މާލީ  ކައުންސިލުގެ 
 

މި ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެެވ.އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ާމލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤަާވޢިދާއި 

 

 

 

 

 މޫސާ ފައިޞަލް          

   ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ    

 ރައީސް(ނާއިބު )ކައުންސިލުގެ      

 

( 

 

 

  

          މުޙައްމަދު ޖަމީލް            

  ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު

 (ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ)                 
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 ހިސާބު  މާލީ  ކައުންސިލުގެ 

 

 2017ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 1445ބިޒްނަސްއޭރިއާ:
2017 

ނިޔަލަށް  ޑިސެްމބަުރގެ ތަފްސީލް 2016 2017
 ލަފާކުރާ

 ނިޔަލަށް ލިބުނު  ޖޫންގެ

 ޖުމްލަ އާްނމުަދނީ   9,084,012.60    5,694,938.81    2,794,682.43      3,506,378.57    

 ނެޓް އާމްަދނީ )ރިާޒވް ކެނޑުމަށްފަހު(  9,084,012.60    5,410,191.87    2,654,948.31      3,506,378.57    

 ފީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާްނމުދަނީ     -                -                -                 -             

 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް    -                -                -                 -             

 ހިލޭ އެހީ    -                -                -                 -             

 ލިބޭ ފަިއދާ އެކި ގޮްތގޮތުން   9,084,012.60    6,301,061.00    2,437,983.12      3,863,077.88    
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2017 

ނިޔަލަށް ޚަަރދުުނވާ  ޖޫންގެ ތަފްސީލް 2016 2017
 ބާކީ

ނިޔަލަށް ހިނގި  ޖޫންގެ
 ޚަަރދު 

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   15,144,119.60   5,347,877.95    2,563,080.17      3,506,322.83    
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   11,263,690.00   5,274,483.95    2,563,080.17      3,415,322.83    
 މުވައްޒިފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު  5,448,156.00    4,512,403.95    2,470,670.50      2,658,558.50    
 ސަބްސިޑީސް   1,250,000.00        
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   4,565,534.00    762,080.00      92,409.67         756,764.33     
 ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ    -                -                -                 -             
 ޚަރަދު ކެޕިޓަލް   880,429.60      73,394.00         -               91,000.00       
 ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ ހޯދުމަށް  880,429.60      73,394.00         91,000.00       
 އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު     -                -                -                 -             
 ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު ދޫކުރުން  3,000,000.00    300,000.00      300,000.00         -             
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން     -                -                -                 -             
 ލޯނު ދޫކުރުން  3,000,000.00    300,000.00      300,000.00         -             

 ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް / ޑެފިސިސޓް (6,060,107.00)  347,060.86  231,602.26  55.74
 ރިޒާވް    -              284,746.94      139,734.12          -             

 މަދުނޫްނ( 5ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ޕަސަންޓޭޖް )% 5% 5% 5% 5%
 އިންސައްތައިން  ޑެފިސިޓް އާންމުދަނީގެކައުންސިލްގެ  67%- 6% 8% 0%
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 ކޮމިޓްމަންޓްސް 
2017 

ޑިސެްމބަުރގެ ނިޔަލަށް  ތަފްސީލް 2016 2017
 ލަފާކުރާ

 ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިުބނު 

 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު     -              350,000.00      350,000.00         -             

          

          

          

          

          

 ޖުމްލަ     -              350,000.00      350,000.00         -             

   
  

   
 ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކުާރ ކަންކަން 

2017 

ނިޔަލަށް  ޑިސެްމބަުރގެ ތަފްސީލް 2016 2017
 ލަފާކުރާ

 ނިޔަލަށް ލިބުނު  ޖޫންގެ

 މުނިސިޕަލް ަޚަރދުތައް         -                 -             

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ަޚަރދު         -                 -             

 ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ަޚރަދުަތއް         -                 -             

 ޚަަރދު މިސްކިތްތަަކއް ހިނގާ         -                 -             

 ޖުމްލަ     -                -                -                 -             
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 ނިންމުން 
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު  2017ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ދެއްވި ކީރިތި ވަންތަ

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅުގެތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާ 
އްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަ

ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮަތްށ 
 ވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެންދިނުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލާިއ ރަށު

 
ލާބައާ މަންފާކުރަނިވިގޮތަކަށް ތަފާތު ގިނަުގަނ  މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިފެށޭ އާ އަހަރަކީ

ނަުގަނ އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އަދި ނިމިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ގި ރޭވި ފެށިގެން ދާނެއަހަރެއްކަމުގައި ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 
 ފައިދާކުރި ހަރަކާތް ތަކެއް ހިންގޭނެކަމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.

ދިވެހި ޤައުމު މާތްވެގެންވާ އިސްލާދީުނގެ ހިދާޔަތުގައި މިނިވަންަކންމަީތ هللا ކީރިތި ވަންތަ ާމތް
އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޤައުީމ  ،އަބަދުގެ އަބަަދށް ލަހައްޓަާވށިއެެވ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންެމހައި ައފުރާދުންނަކީ އެކުވެރިކަމާއި

ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ. ދިެވިހ 
 މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ޤައުމަށް ހުރިހާ ރޮނގަކުންވެސް ފަސްމަގަށްވުރެ ކާމިޔާބު ކުރިމަގެއް މާތް
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