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 ތަޢާރަފު 
ލޫމާތު ހިމެނޭ ކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮުތގެ މަޢު ކައުންސިލުގެ މަސައް ވަނަ އަހަރު  2016މިރިޕޯޓަކީ 

 ރިޕޯޓެވެ.

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

ވަނަ އަހަރުަކުއންސިލުން ކުރެވުނު މަަސއްަކތްތަކުގެ ތަފްސީާލއި މާލީ  2016ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީެގއިތުުރން 
ތަފްސީލު އަދި ަކއުންސިލު ަހރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތްތަާކއި މަަސއްކަްތކުުރމުގައި ދިާމވި ދަތިތަކަްށ 

 .ބަލައިލެވިފަިއވާނެެއވެ
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 
ގޮތަކުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ، އިސްލާމްދީނަށް ލޯބި ހައްދުންމައްޗަކީ ހުރިހާ

ކުރާ ދީނީ އަޤީދާ ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރާ، ތަޢުލީމީގޮތުންނާއި ޞިއްހީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ، އިޤްތިޞާދީ، 
 ޅުތަކަށް ނަމޫނާ އަތޮޅަކަށްވުމެވެ. ރާނީގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެހެންއަތޮއިޖުތިމާޢީ އަދި އުމް

 

 

 މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހައްދުންމައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށްވުރެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ  2017
ރިއަރާފައިވާ ކު 65ރޮނގުން %ގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދާ، މިހާަރށްވުރެ ތަރައްޤީގެ  15އަދި މާލީ ގޮތުން %
  އަތޮޅަކަށް ހެދުމެވެ.
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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކައުންސިލުގެ 
 

 މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރި ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ 
ވަނަ އަތޮުޅ  2ތިޚާބު ކުރެވުނު ލ. އަތޮޅުގެ މިކައުންސިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިން ންޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލެވެ.އި

ގަމު ވަނަދުވަހުއެވެ.  26ފެބުރުއަރީ މަހުގެ  2014މެމްބަރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވަނީ  7މިކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލެވެ.
 ދުވަހުއެވެ. ވަނަ 03ވަނައަހަރު މާރިޗް  2014ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މޫސާ ޙަމްދީ މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ 

 

ގައި މާވަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ލ. މާވަށު އަކިރިއާގޭ މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާން  2016ޖެނުއަރީ  31
 ކެވެ.  07ނިޔާވެފައިވާތީ މިހާރު މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ 

 

ދަލުކުރުމުގެ ޢަމަލި މަސައްކަތް  ސަރުކާރުގެ އެއްފަސް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ގާދޫ މީހުން ފޮނަދުއަށް ބަ
  2016ޖަނަވަރީ  17ގެ ނިޔަލަށް ކޮށް ގާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ  2016ޖަނަވަރީ  17އިން  2016ޖަނަވަރީ  11

 ގައި ވަނީ ރަސްމީކޮށް ތިރިކުރެވިފައެވެ.
 

އްޖޭގެ އިދާރީ  )ދިވެހިރާ 2010/7ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން ނުދާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ހައްދުންމަީތ  ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(

ގައި ވަނީ  2016ސެޕްޓެމްބަރ  22"ގާދޫ" އަކީ މީހުން ދިރި ނޫޅޭ ރަށެއް ކަމުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން 
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ  2010/7އެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ކަނޑައަޅުއްވާފަ

ވަަނ  127ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  3ގެ ޤާނޫނު(
ވަނަ ދުވަހު  22ސެޕްޓެމްބަރު  2016ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ހައްދުންމަތީ ގާ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އުވާލައްވާފައެވެ. 
 

ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުްނ މިކައުންސިލް ހިންގިފައިވާނީ 
 ކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މަތްތަކާއި މަސްއުލިއްޔަތުތައަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދު

 

ޝާމިލްވާ ހުރިހައި ަފރާތްތަކެއްގެ  ިހންގުމުގައިކުރިއަށް ގެންދެޭވނީ އުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މިކަ
ގޮތަްށ ކުރިޔައް އޮތް އަހަރުގައި ކައުންސިލްގެ ޕްލޭނާ އެއްއެއްބާރުލުން ލިބިގެންެނވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ 

އަދި އެއާއިއެކު ސަރުކާރުގެ  ރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ިލބިގެން ދިއުމެވެ. އެއްބާރުުލން ލިެބްނޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެީހތެ ހިންގުމުގައި 
 އެއްބާރުލުން އެންމެ އެދެވޭގޮތުގަިއ ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށްވެސް އުންީމދުކުރަމެވެ. 

 

ކަންތައްތައް ހާސިލްުކރެވިއްޖަނަމަ  ހަރަށް ޕްލޭން ުކރެވިފައިވާކައުންސިލް ހިންގުމަށްޓަކައި ުކރިއަށް އޮތް އަ
އްކެއް ނުކުރަމެވެ. ޝައަތޮޅަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސް ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން އިތުރުހަރުފަތެއް ގިރާކުރެވޭނެކަމާއިމެދަކު 

 ހިންގުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤްދެއްާވށި. އާމިން!އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި  މިކައުންސިލް
 
 
 
 

 ޔޫސުފް ޢާމިރު  
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސް 



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2016

 5 

 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

 

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

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

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

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

ރަށް   13ހެކްޓަރު ހަމަނުވާ  1އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑުރަށަކީ ގަމެވެ. އަތޮޅުގައި 
ލާއިރު ރަށްރަށުގެ ބަ ށް އެބައޮތެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށަކީ ކުދި ރަށްރަށެވެ. އެވްރެޖްކޮ

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

ރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. މުޅި އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ ޢަދަދަށް ބަލާއިރު  11ރަށުގެ ތެރެއިން  75އަތޮޅުގެ 
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  2016އިންސައްތައެވެ.  16.2 މީހުން އުޅޭރަށްތަކުގެ ނިސްބަތަކީ

 އަކީ އަންހެނުންނެވެ. 8459އަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.  8996އެވެ. މީގެތެރެއިން  17455

މިއަތޮޅަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅުގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 
ނަރަށްތަކަކީ އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކެކެވެ. މިގޮތުން އިރުމަތީ ބިތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގި

ޚާއްޞަރަށްތަކަކީ އިސްދޫ. ދަނބިދޫ، މުންޑޫ އަދި ގަމެވެ.  އިސްދޫގައި ބުދުދީނުގެ ދުވަސްވަރު ހަދާފައިވާ 
ތުން އިސްދޫގައި ހުންނަ '' ހަވިއްތަ '' އަސަރު މިހާރުވެސް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮ ގެފައްޅިތަކު 

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

  ކުރުހިންނައަކީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައިވާ އާޘާރީ ތަނެކެވެ. ގަމުގެ

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

ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން އެނގޭގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވެގެން އައިދުވަސްވަރު  އެންމެފަހުން އިސްލާމްވި 
 އަތޮޅަކީވެސް ހައްދުންމައްޗެވެ. 

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

ލެވިފައިވަނީ ގަމު ޙަސަންތާޖުއްދީނަކީ ވެސް ލ.އަތޮޅުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވަޅު
މާހިންނަތެރޭގައެވެ. މިތަނަކީ ގަމުގެ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަށް  

 މަސައްކަތް ކުރި ދަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަންނަ ޚަތީބުތަކުރުފާނު ފަސްތާނުލެވިފައިވަނީ ފޮނަދޫގައެވެ.
 

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

. އަދި މާންދޫއަކީ މަސްބަންދުކުރުމަށް ފެކްޓްރީއެއް ހެދިފައިވާ ރަށެކެވެ. ގަމާއި، ހިންގަމުން އަންނަ ރަށެވެ
އްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ފޮނަދޫއަކީ އެ

ތަރައްޤީކުރައްވަމުން ގެންދަވައެވެ. ޓްވަރިޒަމަށް ބަލާލާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ރިޒޯޓެއް މިއަތޮޅުގައި 
މުން ދެއެވެ. އަދި ގެސްޓްހައުސްގެ އޮތްނަމަވެސް އިތުރަށް ތިން ރަށް ރިޒޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރަށްޤީކުރެވެ

 ވިޔަފާރިކުރިއަރަމުންދެއެވެ. 
 

ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 3ޖ އޮފިޝަލް ކަންތައް ޗެޕްޓަރ 68/3މިއޮފީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އަތޮޅުވެރިން މިސުރުޚީގެ ދަށުގައި ހިނގަމުންއައިސް އެޓޮލްމިނިސްޓްރީތައް 

ވަނައަހަރު  2008އޮފީސްތައް ހިންގުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ދަށަށް އުވާލައްވާ އަތޮޅު 
ފެބުރުއަރީ  05ބަދަލުކުރައްވާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގެވުމަށްޓަކައި 

އުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް ގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތައް އިންތިޚާބުކުރެވި އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ ކަ 2011
ންފެށިގެން އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2011ފެބުރުއަރީ  22އުފެއްދެވުމާގުޅިގެން 

ނަމަށް ބަދަލުކުރެވި ހިންގަމުން އަންނަ އޮފީހެކެވެ. އޮފީސް އުފެދިފައިވާ ތާރީހެއް ކަނޑައެޅިގެން 
 13މެއި  1964ރީގައި މިއަތޮޅު ދަނބިދޫގައި ހިނގަމުން އައިސް އެނގޭކަންނެތެވެ. ނަމަވެސް މިއޮފީހަކީ ކު

ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ހިތަދޫގައި  6ވަނަ އަހަރު މާރޗުމަހުގެ  1992ގައި ހިތަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި 
ގަމުން އަންނަ ގައި ފޮނަދޫއަށް ބަދަލުކުރެވި ފޮނަދޫގައި ހިން  6ޗު ވަނަ އަހަރު މާރި 1992ހިންގުމަށްފަހު 

 ހެކެވެ. އޮފީ
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 ޚުލާޞާ  ކާމިޔާބުގެ  ލިބުނު  :ބައި  ފުރަތަމަ 
 

 ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލް ިއންތިޚާބުވެ މަޤާމާ ހަވާލުވުމާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒަކަްށ  ވަނަ 2
 އަތޮޅުަކއުންސިްލެގ ތް ހާސިލްކޮށް ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށްވެގެން ދިަޔއީ ފާއިތުވެ ދިޔަ މާޒީ އިން އިބުރަ

ހިންގާނެ ޚަރަކާތްތައް ކަނޑަެއޅި އަމާަޒށް ވާސިލްވުމަށް އަހަރުދުވަހު ން ބަދަލުކުރުމެވެ. މިގޮތުން ގުހިން
 މަސައްކަތް ކުެރވި، ނަތީޖާތަެކއް ނެރެވުނެެވ. 

 ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް 

މަަސްއކަތު ތާވަލުަގއި ފާހަގަކުެރވިފަިއވާ ގިނަކަންަތއްތަެކއް ވަނީ ހާސިލްކުރެވިފަެއވެ. ވަނަ އަހަރުގެ  2016
ކަމުގަިއވާ ަރއްޔިތުންނާިއ ގާތުން ހިދުމަްތ ޚާއްސަ ގޮތެްއގަިއ ލާމަރުކަީޒ ނިޒާމުގެ އެންމެ ައސާސީ ސިފަ

 މަސައްކަތްތަްއ ނުވަތަ ބާރުތައް ދިނުމާއި އަތޮޅު ކައުނަސިްލަގިއ ހިފެހެއްޓި ޖަމާކުރެވިަފއިާވ ަބއެްއ މުހިންމު
 ރަށްރަށަށް ދޫކޮށްލެވިފައިާވކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަަގކުރަމެވެ.

 ވަނަ އަހަރުެގ ތެރޭގައި ކުެރވުނު އެންމެ ާޚއްސަ މަސަްއކަތްތައް:  2016މިގޮތުން 

 ޮން ފެށުން.އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރަ ަކއުންސިލުން ޅުއަތ 
 ްދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ަކއުްނސިލުން ފެށުން. ޚިރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުރިާހ ޓ 
 ެޖެމްސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން. ްއަގއިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ަކއުންސިލ 
  ްފާހަގަކުރުން. ކައުންސިްލގެ އަހަރީ ދުވަސ 
 .ްއަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބޭއްވުނ 
  ިކުރުން.ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ ަގއުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުގެ ނަުމގައި ުކދިން ބައިވެރ 
  ެ6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިން އަދި  2015ރަށު ކައުންސިލްތަުކގ 

 މަހުގެ މޮނިޓަރިން ކޮށް މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް އާއްމުކުރުން.
  ެމަހުގެ  6ވަަނ އަހަރުެގ ުފރަތަމަ  2016ވަނަ އަހަުރގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި  2015އަތޮޅު ަކއުންސިްލގ

 ޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުން.ރި
 .ްމުންޑޫ ކައުންސިލަށް ައއި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީަލތްތައް ފޯރުކޮށްދީ އެ ޚިދުމަތް ފެށުނ 
 .ްބައެއް ރަށު ަކއުންސިލްތަުކގަިއ ބީ ޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ފެށުނ 
  ެމުބާރާތެއް ބޭއްވުން. ސެލްއަމާުޒޮކށްގެން ފުޓް ުމއައްަސސާތަކާއި ަޖމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށްއަތޮޅުގ 
  ެމުބާރާތެއް ބޭއްުވން. ބަށިއަމާުޒޮކށްގެން  ުމއައްަސސާތަކާއި ަޖމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށްއަތޮޅުގ 
  ިބޮޑުބެރު ޗެލެންޖް މުބާރާތެއް ބޭއްވިަފއ 
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  ްޕްރޮގްރާމެްއ ހިންގުން އަމާުޒޮކށްގެން މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުުކރުމާގުޅޭ ތަމްރީންހުރިހާ ކައުންސިލަކަށ 
 .ްހުރިހާ ކައުންސިލަކަށް އަމާުޒޮކށް އޮޑިޓްކުރުާމގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނ 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމުދަނީާއއި ކުެރވުނު ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް

 ތަފްސީލް  ލިބުނު  ހަރަދު 

 ަހމަެޖްއސުން  ބޭޭނ އިންތިޒާމްލި  ޒޯން ލަިއސަްނސް Aއެްއގަުމގެ    310,580.00 760,015.18

 ކައުްނސިލްަތކުން ލިބޭނޭ އިންިތޒާމް ހަަމޖެްއސުން  ކަނޑުގެ ލަިއސަްނސް ރަށު   3,350.00 -

 ހަަމޖެްއސުން  މުންޑޫ ިއން އައި.ޑީ ކާޑްގެ ިޚދުަމތްލިޭބނޭ އިންތިާޒމް   - 79,807.21

 އް ހިންުގން އެްޑމިނިސްްޓރޭަޝން ކޯހެ ޑިޕްލޮމާއިން ަޕބްލިކް   - 23,238.00

 ތަްމރީން ްޕރޮްގރާެމއް ހިްނގުން  ޕަރފޯރމަންސް ެމނޭްޖމެންޓް   - 1,000.00

 ކަސްޓަމަރ ަސރވިސް ތަްމރީން ޕްޮރްގރާެމއް ހިންުގން    - 750.00

 ހިްނގުން  އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާއި ގުޅޭ ތަްމރީނު ްޕރޮްގރާެމއް   - 1,400.00

 ލުއިލޯނު ދޫކުރުން    - 85,000.00

 ޕްރޮގްާރމްހިްނގުން ތަްމރީުނ އަހުލުެވިރވުުމގެ  ޕްލޭން ހެުދމަށް ޭބނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކަށްލޭންޑްޔޫސް   - 3,656.00

 ރަށުގައި ދީނީ ނަޭޞޙަތް ދިުނުމގެ ޕްރޮަގރާމް ިހންގުން  12ރަމަާޟން މަހު އަޮތުޅގެ    - 14,183.00

 ރިޕޯޓް ތައްޔާރުުކން  ނިޓަރކޮށްރަށު ކައުްނސިލްތަކުން ހިްނގާ ޚަރަކާްތަތއް މޮ   - 79,026.00

 މުާބރާތް ޭބްއވުން  ޤުުރއާން ކިޔެުވުމގެ އަތޮޅު   - 85,000.00

 މުާބރާުތގައި އަތޮޅު ގެ ނަުމގައި ބަިއވެިރވުން  ޤުުރއާން ކިޔެުވުމގެ ޤަޢުމީ   - 21,366.12

26,990.00 -   
 ޮހވޭ ަދރިަވުރންނަށް އަޮތޅުަގއި ަޤއުމީ ޤުުރާއން ކިޔެވުުމގެ މުާބރާތަށް އަތޮޅު ޤުުރއާން ުމބާރާުތން

 ފަރިތަކޮށްދިުނން 
 ފުޓްޯބޅަ ުމބާރާެތއް ޭބއްުވން  އަތޮުޅގެ ސްކޫލް ަމދަުރސާތަކަށް ައމާޒުޮކށްގެން   - 114,056.60

 އަާމޒުކޮށްެގން ފުޓްބޯޅަ ުމބާާރތެއް ޭބްއވުން  އަތޮުޅގެ ުޒވާނުންަނށް   - 130,000.00

 އަާމޒުކޮށް ފުޓްސަލް މުބާާރތެއް ޭބްއވުން  ތަަކށްއަތޮުޅގެ ުމއަްއސަސާ   - 90,000.00

 ައމާޒުކޮްށގެން ވޮލީ މުާބރާތެއް ބޭްއވުން  އަތޮުޅގެ ރަްށރަށަށް   3,110.00 125,636.83

 ޭބްއވުން  އަތޮުޅަގއި ބަށި ުމބާރާެތއް   - 92,000.00

84,983.84 -   
ެއއްޮގތަށް  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ އިާނމު ދިުނުމގެ ސިޔާސަާތއި

 ދިނުން ުރންނަާށއިސްކޫލްތަކަްށއިނާމް ިރވަދަ

 ބޭްއވުން  އަތޮުޅގެ ބޮުޑެބރު ޗެލެންެޖއް   - 76,833.74

 ެވބްަސއިޓް އަްޕގްޭރޑް ކޮށް ނެޓްވާރކް ރަނަގޅުކުރުން  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ   - 260,727.78

 ަޔދޮވި ބަދަލުކޮްށ އަދި ކުލަލުންޕާޓިަޝން ޖަަހއި ކައުންޓަރ ަބދަލުކޮށް ދި އަތޮޅު ކަުއންސިްލގައި   - 204,573.38

 ޭބއްުވން  އަހަރީ ދުަވސް ފާހަގަ ކުުރުމގެ ގޮތުން އަހަރި ޕާޓީ   - 26,120.52

576,101.90 -   
ޖަމާައތްތައް އަދި ކަުއންސިލްތަކަށް ާމލީ އެހީތެރިކަން  އަތޮުޅގެ ރަްށރަުށގެ ސްކޫލްތަކާއި ަޖމިްއޔާ

 ފޯރުކޮށްދިްނނުން 
 ޚަަރދު  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ލޯންޗްގެ   77,436.05 518,857.29

 ވެހިކަލްަތއް ަމރާާމތު ކުރުން  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ   - 118,180.00
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 ޚަަރދު  އަތޮޅު ކަުއންސިަލރުން ާދއިާރގެ ރަށްތަަކށް ކުރާދަތުރު   - 12,002.00

 ަޖމާކުރި ަފއިސާ މާިލއްޔަތު އެަކއުންުޓން ޓްރަސްޓްފަންޑަށް  އަތޮޅު ަރއްޔިތުްނގެ   1,933,906.30 -

 ދަނުޑބިން ފިހާރަ    44,690.38 -

 ގެ ކުލި 3ގެސްޓް ހަުއސް    20,640.00 -

 ފަޅުރަްށރަށުގެ ވަުރާވއަށް ެދއްކި    203,869.96 2,605.00

 ނީލަންކިޔާ ލިބުނު    247,140.00 -

 އަތޮޅުޮކމެޓީން ދޫކޮށްަފއިވާ ލޯނަށް ެދއްިކ ފައިސާ    21,572.24 -

 ހަްއދަިއގެން ިލުބނު ާވދިަނސް ސްޓީކާރޯޑް   120.00 -

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ލޯންޗް ދަުތރުތަކަްށލިބޭ ފައިސާ    11,830.00 -

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާރާ ަމރާމާތުުކުރން   - 50,068.90

 އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ުޤރުާއން މުާބރާުތެގ ޚަރަދު    16,629.00 -

 ަޙަރދު  ލު ެމމްަބރުން މާެލއަށް ކުރާ ދަތުުރގެއަތޮޅު ކަުއންސި   500.00 20,941.44

 ސިވިްލސަރވިސް ޓްޭރނިންގ ގެ ފީ    1,500.00 -

 ސްޓޫޑަންޓް ލޯން   35,443.60 -

 ރެސްޓޯެރންޓް ބިުމގެ ކުލި   186,600.00 -

 ސްޓާފް ލޯނުގެ ަޙރަދު    17,492.40 -

 މޮނިޓަރީ ހަަރދު    1,500.00 -

 ގެ ކުލި 1ހަުއސް  ގެސްޓް   272,148.00 6,237.00

 ަހރުކުުރން  އަތޮޅު ކަުއންސިލް ިއދާާރަގއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް   - 70.00

 ދިާރގުގެ ިހއްާސގެ ފަިއދާ    13,262.50 -

 ލައިސަްނސް ހެުދމަށް ެދއްކި    4,080.00 -

 ކަމިޝަން  ޗެކުފޮތް ހެއްުދމަށް ަދއްކާ   - 250.00

 ެއޑެންޑެްނސް ސިސްަޓމް ބެެހއްޓުން  އަތޮޅު ކަުއންސިްލގެ ިއދާާރގެ   - 23,780.78

 ޓީ ާއރު ސީ ހޯލް އެައރކޯން ހަރުުކރުން  ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުަކޒުގެ   - 83,936.02

 ން ޖަމާކުރި  2ްޕރޮޖެކްޓްތައް ިހްނގުމަށް ޚަަރދު  ކައުންސިލުން ިހންގާ   802,041.84 -

 ތްެދވޭ ިޢނާޔަ ރަމަާޟންމަުހގެ މުާނސަަބތުަގއި   - 102,500.00

 ެދއްކި  މޫސާ ަޖމީލު ޖުުރމަާނއަށް   265.00 -

   މުިޅޖުމްލަ  4,229,707.27 3,901,894.53
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ނޑިތަކާއި  :ބައި  ދެވަނަ  ނޑުދަ  ހަރަކާތްތައް  ލަ
 
 
 

 ލަނޑުދަނޑިތައް  ނަތީޖާ ހާސިލްވި މިންވަރު 

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި ދިނުމަށް  ތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިކަމާބެހޭ ފަރާތް އިމިގްރޭޝަންގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
 ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އޭ. ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އެކަން ނުކުރެވިފައި.

 ސް ދޫކުރުމަށް ގިނަ ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އެކަން ނުކުރެވިފައި.ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކަނޑު ލައިސަން

 ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވޭ.ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގައި އެ ޚިދުމަތް ފެށިފައި.

 ސަރވިސް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުންކަސްޓަމަރ 
 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގައި ފަންނީ ޤާބިލު ީމހުން 

 އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްއާއި ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން  އުފެއްދުން
 

 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން އޮޑިޓްކުރުމާ ގުޅޭ
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ލިބޭނެ  ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ޭބނުންކުރެވެމުންދޭ އަތޮޅު ކައު
އިތުރުކުުރމަށް  މަގުފަހިކޮށް ޢާއްމުދަނީ

 މަސައްކަތް ކުރުން
ގްރާމްގެ ސްމޯލް ގުރާންޓުން ފަންޑް ފާނަ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ލެކްރެޑް ޕްރޮޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިގެން 

 ލިބިގެން އެ މަސައްކަތް ފެށިފައި 
ގިނަ ހަރުފަތްތަކެއް  ތަރައްޤީގެ

ގިރާކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމަްށ 
 މަސައްކަތް ކުރުން

ދަރުސާތަކުގެ އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަ ގައި އެއްވެސް ކުއްޖަކު އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިނުވޭ  2016ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 
ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ އަމަލީ 

 ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުން 
 އެއް ނެޓްވާކަކުން އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ންކުރަމުންދޭށު ކައުންސިލެއްގައި ޖެމްސް ބޭނުއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަ

 ގުޅާލުން
 ޔޫސް ޕްލޭން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭނަޑް  ފައެއް ނެތްސް ޕްލޭން ހެދިރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫ

 ހެދުން 

 ކާރިޘާތަކުގެ ހާލަތަށް އަހުލުވެރި މުޖުތަމެއް ފައެއް ނުވޭކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވި ކާރިޘާތަކުގެ ހާލަތަށް އަހުލުވެރި
 އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ލުންތެރިކަން އިތުރު ކުުރންދީނީ ހޭ  ހިންގިފައި ރަށުގައި ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 12އަތޮޅުގެ 
  މަހަކުން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން  3ކޮންމެ 

އުމަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މިސްކިތުގައި ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޘްކޮްށ ތަރާވީސް ކުރުމަށް މީހަކު ގެނަ 1އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ 
 ވީނަމަވެސް ކައުންސިލް ޖަލްސާއަކުން އެކަން ނުކުރުމަށް ނިންމާަފއިމަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައި
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 ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ރަށު ކައުންސިލްތައް ހަމަހުގެ އަދި އަހަރީ މޮނިޓަރިން ކުރެވި ރިޕޯޓް އާއްމު ކުރެވިފައި
އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ރަށު 

 ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޚަރަކާތްތައް
 ކުރުންއާއްމު މޮނިޓަރކޮށް ރިޕޯޓް 

 ވަނަ އަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތައް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އޮޑިޓް ނުކުރެވި 2016
 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2016
 ފޮނުވުން  ތައްޔާރުކޮށް އެލް. ޖީ. އޭ އަށް

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2017 ޔާރުކޮށް އެލް. ޖީ. އޭ އަށް ފޮނުވިފައި މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ތައް ވަނަ އަހަރުގެ 2017އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
އެލް. ޖީ. އޭ  ތާވަލާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް

 އަށް ފޮނުވުން 
  ނުމި ކައުންސިލަށް ލިބު ވޭ. އިދާރާތަކުން ފޮނުވާފައިނުމަސައްކަތު ތާވަލު ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލް ވަނަ އަހަރުގެ 2017ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 
 ވަނީ ފޮނުވިފައި.އެލް. ޖީ. އޭ އަށް މަސައްކަތު ތާވަލުތައް 
ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި  2015 އެލް. ޖީ. އޭ އަށް ފޮނުވިފައި  ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޟީލް އަހަރު ވަނަ 2015އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

ރިޕޯޓް  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޟީލް
 ރުކޮށް އެލް. ޖީ. އޭ އަށް ފޮނުވުން ތައްޔާ

ޕޯޓްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރި  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޟީލް ވަނަ އަހަރުހިންގި 2015ރަށު ކައުންސިލަތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވި 
 އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި 

ރިޕޯޓް އެލް.   މަސް ދުވަހު ހިންގި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް 6 ރުގެ ފުރަތަމަވަނަ އަހަ 2016ރަށު ކައުންސިލްތައް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
 ޖީ. އޭ އަށް ފޮނުވިފައި

މަސް  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ 2016
ދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޚަރަކާތްތަކުގެ 

ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް. ޖީ. އޭ  ތަފްޞީލް
 އަށް ފޮނުވުން 

 ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުން   މުބާރާތް ބޭއްވިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު
 ގެ ނަމުގައި ކުދިން ބައިވެރި ކުރެވިފައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤަޢުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު

އި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައި  ސަލްފުޓް އަމާޒުކޮށްގެން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްއަތޮޅުގެ 
ކުޅިވަރުގެ  އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމާއި

 ރޫޙް އާލާކުރުން 
 މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައި  ވޮލީ އަމާޒުކޮށްގެން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްއަތޮޅުގެ 
 ުމބާރާތެއް ބޭއްވިފައި  ބަށި އަމާޒުކޮށްގެން މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށްއަތޮޅުގެ 

 ޓް އަދި މެރަތަން ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ ލާމު އެތްލެޓިކްސްމީ
 ސްކޫލްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ޭބއްވިފައެއް ނުވޭ
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ބާއްވާ ޖަލްސާ މާވަށުގައި ބާއްވަން ކައުންސިލުން ޖަލްސާއަކުން ނިންމާ، މަޤާމުތަކަށް މު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިނާ
 ޅުވާލެވިފައި.މީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހު

ޘާނަވީ އާއި މަތީޘާނަީވ އަދި  އަތޮޅުގައި
 މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތު ަތނަަވސްކޮށްދީ

 ކަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައެއް ނުވޭ.ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް ފަރާތަ 2016ކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަުޢލީމު ހާސިލް  އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން 
ދިވެހިވަންތަ، ދިވެިހބަސް ދިރުވާ  މުބާރާތެއް ބޭްއވިފައިޗެލެންޖް ބޮޑުބެރު 

މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު  އާލާކުރުމަށް
 އުފެއްދުން

 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން  ގެ ވެބްސައިޓް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވި ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބެެގން މަސައްކަތް ނުކުރެވިފައިކައުންސިލްއަތޮޅު 
 ކައަންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް ބޯެފން ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވޭ

 ރެއް ެހދިފައިހުރި ތަން ބަދަލުކޮށް އާ ކައުންޓަކައުންސިލްގެ ކައުންޓަރ 
 ނު ކުރެވިފައި އަދި ސްޓޮކް ރޫމް ހެދުމަށް އިޢުލާކައުންސިލްގެ ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުމާއި، ޕޯޓިކޯ، ސައި ކޮޓަރި، ފައިލިންގ ރޫމް 

 މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ކައުންސިލްގެ އަހަރި ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
ންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ރައްޔިތު ުނޭބއްވޭ އަތޮޅުގެ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އެއްބާުރލުން ނުލިބުުމން މަހާސިންތާ

 ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ. އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 
 ރަސްމީ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރެުވނު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު  ޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ނުހިންގޭފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާގު
ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި ޒުވާނުންނަްށދީ މި 

 ދާއިރާއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 
 އަތޮޅުގެ ތަޢުލިމީ ހާލަތު ރަނގަުޅ ކުރުން ސްކޫލްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ.

 ޕްރޮގްރާމެއް ތަމްރީން ގުޅޭ ދަނޑުވެރިކަމާއި ހިންގިފައި ޕްރޮގްރާމް ތަމްރީން ފޮނަދޫގައި އަދި ގަން
 ހިންގުން 

 މަދަރުސާތަކަށް ސްކޫލް އަތޮޅުގެ ބޭއްިވފައި މުބާރާތް ފުޓްބޯޅަ
 ބޭއްވުން  މުބާރާތެއް  ފުޓްބޯޅަ އަމާޒުކޮށްގެން
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ސްޕޮންސަރގެ  މެއިން މުބާރާތަށް ފުޓްސަލް ބޭއްވި އިން ޖަމްޢިއްޔާ( ސްޓަރ) ރިއޭޝަންރެކް އެންޑް އެޑްވާންސްމަންޓް ތުނޑީ ފޮރ ސޮސައިޓީ  
 ފޯރުކޮށްީދފައި އެހީތެރިކަން ގޮތުގައި 

 އަމާޒުކޮށްގެން ތަކަށް މުއައްސަސާ އަތޮޅުގެ
 ބޭއްވުން  މުބާރާތެއް ފުޓްސަލް

ހިންގިފައި ކެމްޕޭން  ކެމްޕޭނެއް ކޮރަޕްޝަން އެންޓި އަތޮޅުގައި 
 ން ހިންގު
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 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 

 ހާސިލްވި މިންވަރު ނަތީޖާ ޖުމްލަ ޚަރަދު 
ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގި  ލަނޑުދަނޑިތައް

 ހަރަކާތްތައް 
 ނަން ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ޕްރޮގްރާމް 
 ކޯޑު

 ހެޔޮވެރިކަން 

- 
އިމިގްރޭޝަންގެ ގޮތްޕެއް އަތޮޅުގައި 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަާކ  މްކުރުމަށްޤާއި
 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި

 އަތޮޅުން ޕާސްޕޯޓް ލިބޭނެ
 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުން

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން އަތޮޅުގައި  11.1. 1.1.1.1
ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ޚިދުމަތްތައް 

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި 
 ޒާމުގެއަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނި

 ދަށުން ހިންގުން 

1.1 

- 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އޭ. ޒޯން 
ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ގިނަ 
ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އެކަން 

 ނުކުރެވިފައި.

ޒޯން  Aރަށު ކައުންސިލްތަކުން 
 ލައިސަންސް ދޫކުރުން

1.1.1.2 

- 

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން 
ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ގިނަ 

ކެއް ހުރުމުން އެކަން ދަތިތަ
 ނުކުރެވިފައި.

ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ކަނޑު 
 ލައިސަންސް ދޫކުރުން

1.1.1.3 
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760,015.18 
ހުރިހާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 
 ޚިދުމަތްތަކެއް ފޮރުކޮށްދެވޭ

 ގެޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅެ ޔުނިޓެއް 

 ޤާއިމްކުރުން

1.1.1.4 

79,807.21 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ  އައި.ޑީ ކާޑު
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ މުންޑޫ 

ކައުންސިލްގައި އެ ޚިދުމަތް 
 ދެވެމުންދޭ.

މުންޑޫއިން އައި.ޑީ.ކާޑު ލިބޭނެ 
 އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

1.1.1.5 

- 

 ޕްރޮޕޯސަލް ޕްރޮޖެކްޓް
 ދިރުވާ ފާނަ ހުށަހަޅައިގެން
 ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓެއް އާލާކުރުމުގެ

 ސްމޯލް ގްރާމްގެޕްރޮ ލެކްރެޑް
 ގުރާންޓަށް ހޮވިފައި 

ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަްށ 
ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމަށް 
ޕްރޮޖެކެޓް ޕްރޮޕޯސަލްހަދާ 

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކަށް ުހށަހަޅައިގެްނ 
 އެހީހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ގިނަ ހަރުފަްތތަކެއް  ތަރައްޤީގެ .1.21 1.1.2.1
ށް ހެދުމަްށ ގިރާކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކަ

 މަސައްކަތް ކުރުން

79,026.00 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  2015
ވަނަ  2016މޮނިޓަރިން އަދި 

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ 
މޮނިޓަރިން ނިންމާ ރިޕޯޓް 

 އާއްމުކުރެވިފައި

މޮނިޓަރ ކޮށް ރިޕޯޓް 
 އާއްމުކުރުން

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ  .1.31 1.1.3.1
ރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަ

ބެލުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ 
 ހަރަކާތްތަށް މޮނިޓަރ ކޮށް ރިޕޯްޓ ކުރުން

- 

އެއްވެސް ކައުންސިލެއް އޮޑިޓް 
 ކުރެވިފައެއް ނުވޭ

ރަށު ކައުންސިލްތައް އަދި އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ނިންމާ ފޮނުވަންޖެހޭ ތަންަތނަށް 
 ފޮނުވުން 

ޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓް ރި 1.1.4 1.1.4.1
 އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވުން 

 
އަށް އަތޮޅު  2021އިން  2017 1.1.5 1.1.5.1 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފޮނުވުން  އެލް.ޖީ.އޭ އަށް ފޮނުވިފައި 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަދި ފައިނޭްނޝަލް 
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އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު 
ތާވަލު ފޮނުވިފައި އަދި ލިބިފަިއުހރި 
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތު 

 ތާވަލު ފޮނުވިފައި 

ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު 
ވަނަ  2017ކައުންސިލްގެ 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 
ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

 ފޮނުވުން 

ޕަލޭން ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް  1.1.5.2
ވަނަ އަހަރުގެ  2017ފޮނުވުމާއި 

 ވަލު ފޮނުވުން މަސައްކަތު ތާ

- 

އަހަރީ ރިޕޯޓް  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ރަށު  ލިބިފައިހުރި އަދި ފޮނުވިފައި

 އަހަރީ ރިޕޯޓް ކައުންސިލްތަކުގެ
 ފޮނުވިފައި 

އަތޮޅު ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި 
ވަނަ  2015ގެ ކައުންސިލް

އެލް.ޖީ.އޭ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 
 އަށް ފޮނުވުން 

ހަރީ އަވަނަ އަހަރުގެ  2015 1.1.6 1.1.6.1
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އެލް.ޖީ.އޭ އަށް 

ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު  2016ފޮނުވުމާއި، 
ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް  މަސް ދުވަހު 6

  އަށް ފޮނުވުން އެލް. ޖީ. އޭ

- 

ހަމަހުގެ  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު
 ލިބިފައިުހރި އަދި ރިޕޯޓް ފޮނުވިފައި

ހަމަހުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ރަށު
 ފައިފޮނުވި ރިޕޯޓް

 2016 ގެރަށު ކައުންސިލްތަކު
މަސް  6ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ

އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރިޕޯޓް 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016

އެލް. ޖީ. އޭ  ހަމަހުގެ ރިޕޯޓް
  އަށް ފޮނުވުން

1.1.6.2 

260,727.78 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެބަސައިޓް  ކުރެވިފައި ރަނގަޅުނެޓްވޯކް 

އަޕްގްރޭޑްކޮށް ނެޓްވޯކް 
 ނގަޅުކުރުންރަ

 1.1.7 އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަާނ ކުރުން 1.1.7.1

204,573.38 
 1.1.7.2 އޮފީހުގެ ކައުންޓަރު ބަދަލުކުރުން  ކައުންޓަރު ބަދަލުކުރެވިފައި 
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- 

އޮފީހުގައި ޕާޓިޝަން ޖެހުން،  އިޢުލާނު ކުރެވިފައި
ދިޔަދޮވި ބަދަލުކުރުން، ކުލަލުްނ، 

ޕޯޓިކޯ ހެދުން، ފައިލިން ރޫމް 
ސައިކޮޓަރި އަދި ސްޓޮކް ހެދުން، 

 ރޫމް ހެދުން

1.1.7.3 

  އިންސާފް   އިޖުތިމާޢީ 

14,183.00 
ރަށުގައި ދީނީ  12އަތޮޅުގެ 

 ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
 ހިންގިފައި 

ރަށުގައި ދީނީ  12އަތޮޅުގެ 
ޕްރޮގަރާމް  ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ

  ހިންގުން

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިުތރު  2.1.1 2.1.1.1
 ކުރުން 

 2.1 ލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން އިސް

- 

އިމާމުން ތަމްރީނު  3.01.1.2
ކުރުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް އެހެްނ 

ފަރާތަކުން އިޢުލާނު ކުރުމުން 
އެކަން އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 ނުކުރަން ނިންމާފައި 

 ތަމްރީނުކުރުމުގެ އިމާމުން
  ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

2.1.1.2 

- 

މެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކޮން
ރަށެއްގެ އެއް މިސްކިތުގައި 

ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީސް ކުރުމަށް 
މީހަކު ގެނައުމަށް މާލީ އެހިތެރިަކން 
ފޯރުކޮށްދޭތީ ކައުންސިލުން އެކަްނ 

 ނުކުރުމަށް ނިންމާފައި 

ކޮންމެ ރަށެއްގެ އެއް 
މިސްކިތުގައި ޙިފްޘްކޮށް ތަރާވީސް 
ކުރުމަށް މީހަކު ގެނައުމަށް މާލީ 

 ދިނުން ށްއެހިތެރިކަން ފޯރުކޮ

2.1.1.3 

85,000.00 
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް 

 ބޭއްވިފައި
ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު  ޤުރުއާން

  މުބާރާތް ބޭއްވުން
 ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުން ކީރިތި 2.1.2 2.1.2.1
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21,366.12 
ޤަޢުމީ މުބާރާތުގައި ކުދިން ބައިެވރި 

 ކުރެވިފައި
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤަޢުމީ 

ގެ ނަމުގައި  ތޮޅުމުބާރާތުގައި އަ
  ބައިވެރިވުން

2.1.2.2 

26,990.00 
ޤަޢުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ  މާލޭގައި ފަރިތަކޮށްދެވިފައި 

މުބާރާތަށް ދާ ދަރިވަރުންނަށް 
 މާލޭގައި ފަރިތަކޮށްދިނުން 

2.1.2.3 

- 

 2016އެކަޑަމިކް އެވޯޑް 
 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިނާމު 
އެއްގޮތަށް  އިދިނުމުގެ ސިޔާސަތާ

ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް 
އަދި ސްކޫލް ތަކަށް 

 އިނާމުދިނުން.

އަތޮޅުގައި ޘާނަވީ އާއި  2.2.1 2.2.1.1
 މަތީޘާނަވީ އަދި މަތީ ތަޢުލީމުގެ

ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އެފުުރޞަތު 
 ހޯދައިދިނުން 

 2.2 ތަޢުލީމް 

- 
ގައި ލޯނު ދޫކުރިވަފައެއް  2016

 ނުވެއެވެ.
ރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު ދަރިވަ

 ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކުރުން
2.2.1.2 

- 

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް 

ކައުންސިލުން މަސައްކަތު 
ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު 

 ފަހިކޮށްދިނުން 

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް  2.2.2 2.2.2.1
މަސައްކަތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ 

 ހޯދައިދިނުން 

576,101.90 

ޖަމްޢިއްޔާ  ސްކޫލްތަކަށާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވޭ 
ށް އަދި ޖަމާއަތްތަކަ

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ 
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

ރައްޔިތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ  2.3.1 2.3.1.1
ޖަމާއަތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން 

 ބަދަހިކުރުން 

 2.3 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން
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- 

އަތޮޅުގެ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގެ 
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  މަސައްކަތް ކޮށް
އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް 

ބައްދަލުވުން ނުލިބުމުން 
 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް 
 ބޭއްވުން 

2.3.1.2 

- 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާްތ  އެފް.އޭ.އެމް ގެ
ވާތީ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަްށ ބާއް

ޕްލޭންކޮށްފައިވާ މުބާރާތް 
ނުބާއްވާގޮތަށް ކައުންސިލުން 

 ނިންމުން 

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް 
މުބާރާތެްއ  އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ

  ބޭއްވުން

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި  2.4.1 2.4.1.1
އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމާއި ކުޅިވަރުގެ 

  ރުންއާލާކު ރޫޙް

 2.4 ކުޅިވަރު 

125,636.83 
އަންހެން އަދި ފިރިހެން 

 ޑިވިޝަންގެ މުބާރާތް ބޭއްވިފައި 
ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން  އަތޮޅުގެ

  ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން
2.4.1.2 

 2.4.1.3 ބަށިމުބާރާތެއް ބޭއްުވން  އަތޮޅުގައި ބަށި މުބާރާތް ބޭއްވިފައި  92,000.00

- 
 ސްކޫލްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް

 ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ 
އަތޮޅުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެްއ 
 ބޭއްވުން 

2.4.1.4 

90,000.00 

އަތޮޅުގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު 
ފްޓްސެލް މުބާރާތް އަތޮޅު 

ކައުންސިލުން ސްޕޮންސަރ 
 ކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިފައި

އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށް 
 ފުޓްސެލް އަމާޒުކޮށްގެން

 މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 

2.4.1.5 
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- 
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ބާއްވާތީ 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނުކުރަން 

 ނިންމާފައި 

ލާމު އެތްލެޓިކްސް މީޓް އަދި 
 މެރަތަން ބޭއްވުން 

2.4.1.6 

76,833.74 
އަތޮޅުަގއި ބޭްއވި ފުރަތަމަ 
 ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖް ބެއްވިަފއި 

 

 2.4.1.7 ވުން ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖް ބޭއް

 ތަރަޢްޤީ  އިޤްތިޞާދީ 

- 

ފަތުވެރިކަމާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން 
ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބުމުން މައުލޫާމުތ 

 ފޯރުކޯށްދެވިފައެއްނުވޭ 

ފަތުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި 
ފުރުޞަތުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި 
 ޒުވާނުންނަށް ދިުނން 

ދާއިރާގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 3.1.1 3.1.1.1
މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި 

ޒުވާނުންނަށްދީ މި ދާއިރާއިން ަވޒީފާގެ 
 ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން 

 3.1 ފަތުރުވެރިކަން

- 
 

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާޟް ހިންގިފައެއް 
  ނުވޭ

ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހަދަން 
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތްތަކަށް 

އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ތަމްރީން 
 ހިންގުންޕްރޮގްރާމެއް 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް   3.2.1 3.2.1.1
 ޔޫސް ޕްލޭން ހެދުން

 3.2 ބިން 
 

- 

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން 
ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ލެކްރެޑުން 

ކުރަމުން ގެންދާތީ އަތޮޅު 
ކައުންސިލުން އެމަސައްކަތް 

 ނުކުރަން ނިންމާފައި 

ރަށްރަށުގެ ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭން 
 ހެދުން 

3.2.1.2 

 ދާއިރާތައް  އެހެނިހެން 
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- 
އެމް.އެން.ޑި.އެފް އިން އެ 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާތީ އަތޮޅު 

 ކައުންސިލުން ނުކުރަން ނިންމާަފއި.

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ފަތަން 
 ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

ކާރިޘާތަކުގެ ހާލަތަށް އަުހލުވެރި  4.1.1 4.1.1.1
  ކުރުންމަސައްކަތް މުޖުތަމެއް އުފެއްދުމަށް

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް 
 މެނޭޖުމަންޓް 

4.1 

 ހިންގުން  އޮފީސް 

- 
އްގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށޭ

 ޖެމްސް ބޭޏުންކުރަމުންދޭ
ޖެމްސް އަތޮޅުގެ ހުރިހައި 

  ތަޢާރަފުކުރުން ރަށަކަށް
އެއްނެޓްވާކަކުން އަތޮޅުގެ  5.1.1 5.1.1.1

  ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުން
ކައުންސިލް ހިންގުން  

ދަނާކުރުންހަރު  
5.1 
 

- 

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އިން އެހެން 
އަތޮޅެއްގައި އެ ކޯސް 

ހިންގަމުންދާީތ، އެ ކޯސް ނިމުމުން 
ކައުންސިލުން ކޯސް ފެށުމަށް 

ސީ.އެސް.ޓީ.އައި އާއި މަޝްވަރާ 
 ކުރެވިފައި

ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހެއް 

 ހިންގުން 

ކާއި އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަ 5.1.2 5.1.2.1
ީމހުން  ކައުންސިލުގައި ފަންނީ ޤާބިލް

  އުފެއްދުން

1,000.00 

ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް  އި ހިންގިފަ
ތަމްރީން އަދި ލާމަރުކަޒީ 

އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓް ކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

5.1.2.2 

750.00 

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް، އިވެންޓް  ހިންގިފައި 
ޕްލޭިނންގ އަދި  މެނޭޖްމަންޓް،

ސްޕަވައިޒަރީ ސްކިލް ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

5.1.2.3 

1,400.00 
 

އެލް.ޖީ.އޭ އާއި ގުޅިގެން ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓާ ގުޅޭ 
 ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

5.1.2.4 
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- 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި 
 ފައިކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހިންގި

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާގުޅޭ 
 ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުން

5.1.2.5 

- 
އިފެކްޓިވް ކޮމިއުނިކޭޝަން  ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައި

ސްކިލްއާއި ގުޅޭ ތަމްރީން 
 ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

5.1.2.6 

- 
އަތޮޅު ގެސްޓްހައުސް މަރާމާތު 

ނުކުރެވިގެން އެމަސައްކަތް 
 ނުކުރެވިފައި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
 ގެސްޓްހައުސްއެއް ހަދާ ހިންގުން

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ  5.1.3 5.1.3.1
 މަގު ފަހިކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން

- 
އޭ.ސީ.ސީ އަދި އެލް.ޖީ.އޭ އިން 

އަންގައިގެން ލޯނު ދޫކުރުން 
 މަޑުޖައްސާލެވިފައި

 5.1.3.2 ލުއި ލޯނު ދޫކުރުން

- 
ން ހޯދުމަށް އިންވެސްޓަރު

 މަސައްކަތް ކުރވިފައެއް ނުވޭ
ކައުންސިލްގެ ބިންތަކަށް ީބލަން 
އުޞޫލުން އިންވެސްޓް ކުރާނެ 

 ފަރާތްތައް ހޯދުން 

5.1.3.4 

26,120.52 
އަހަރީދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ 

 ކުރެވިފައި
އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 

 ހަފުލާއެއް ބޭއްވުން 
ން މުވައްޒަފުންގެ ގުޅު 5.2.1 5.2.1.1

ބަދަހިކުރުމާއި އެހެން ކައުންސިލްތަކާއެކު 
 ގުޅުން ބަދަހިކުރުން 

މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން 
ހިކުރުން ދަބަ  

5.2 

- 
ކައުންސިލްތަކުގެ ބަށި އަދި  ބޭއްވިފައެއް ނުވޭ 

 ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ބޭއްވުން 
5.2.1.2 
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 ފުން ބޭނުންހި  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  ވަނަ ހަތަރު 

 ރޭވިފައިވާގޮތް  މަސައްކަތް  ކައުންސިލުގެ 

 ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު 

 

6 ×އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ   
 ލީގަލް އޮފިސަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކުނީޝަން 
 މެއިންޓަނަސް އޮފިސަރ 

 2 ×އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 
ް3 ×ޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެނ 

 ލޯންޗު ޑުރައިވަރ 
 2 ×ފަޅުވެރި 

  2×ޑުރައިވަރ 
 4 ×މަސައްކަތު 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗުއާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

ަސރ ފައިނޭްނސް އޮފި  
 2× އެކައުންްޓސް އޮފިަސރ 

ރައީސް ކައުންސިލްގެ   

 ޑިރެކުޓަރ ޖެނެރަލް )ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ(

ކައުންސިލްގެ ނައިބު 
 ކައުންސިލަރުން ރައީސް 

 ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓވް އޮިފސަރ

ޭޓިވް އެިސސްޓެންޓްއެްޑމިިނސްޓްރ
 އޮފިަސރ

 ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާޒު 
(1އީ.އެްކސް  ޑިރެކުޓަރ )  

 އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް 
 (1ޑިރެކުޓަރ )އީ.އެްކސް 

 އިންޕްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކު ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

) 

 ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެިސސްޓެންޓް / ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކުޓަރ

 

4× ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮިފސަރ އިކޮނޮމިކު   

 3 ×ޕްރޮޖެކްޓް އޮިފސަރ 

2× ޕްލޭނިން އޮފިަސރ   

 ރިަސރޗް އޮފިަސރ
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 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 މެމްބަރުންނެވެ.  7ކައުންސިލްގައި ހިމެނިފައިވަނީ ޖުމްލަ 

  އެޑްރެސް ،ނަން މަގާމު   #

1- ދާއިރާގެކައުންސިލަރު މާވަށު   
  ލ. މާވަށް ރު ލައިޓްހައުސްޔޫސުފް ޢާމި

 ) ރައީސް(

 

 ކައުންސިލަރު ދާއިރާގެއިސްދޫ  -2
  އިބްރާހީމް ޚަލީލް ގަދަގެ

 ) ނާއިބުރައީސް(

 

 ލ. އިސްދޫ  އިސްމާޢީލް ޝަފީއު ފެހިވިނަ އިސްދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  -3
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 މުޙައްމަދު ފަރީދު ހިޔާވަހިއާގެ ލ.ގަން ދާއިރާގެކައުންސިލަރު  ގަމު -4

 

 މޫސާ ހަމްދީ ނިއުފްލާވަރ ލ.ގަން މު ދާއިރާގެކައުންސިލަރު ގަ -5

 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު ބަހާރުއާގެ ލ.ފޮނަދޫ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު -6

 

 ޝާހީން އިސްމާޢީލް މަލަސް ލ. ފޮނަދޫ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެކައުންސިލަރު -7
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 ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 
 

ޅު ކައުންސިލްގެ މަޤްޞަުދތައް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި ކަުއންސިލްގެ މެމްބަރުން މަސައްަކތް ކުރުމަކީ އެމީހުންގެ އަތޮ
މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެ މެމްބަރަކާ ޙަވާލުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ 

 އުޞޫލަކުން ކުރުން.

 

 ކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުގައި އެ 

 އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީ.

 ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

 އިޤުތިޞާދީ ކޮމިޓީ.

 ރާވާ ހިްނގުން. އްހަރަކާތްތަތަރައްޤީގެ 

 މާލީ ކޮމިޓީ.

 ން.ލެހެްއޓުބެތަކާގުޅޭ އެންމެހޭ ކަންތައްތައް ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް

 ލޯނު ކޮމިޓީ.

 ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ލޯނު ތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

 ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ.

 ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމަށް އިންަޓވިއު ކުރުން.

 ބިޑް ކޮމިޓީ.

 ކައުންސިލްގައި ބިޑް އުސޫލުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުން.
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 ވައްޒަފުން ކައުންސިލު އިދާރާގެ މު 
 

 # މަގާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް 

 1 ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޖަމީލު ލ. ފޮނަދޫ ޖަވާހިރުމާގެ

 2 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާއިޝަތު އިލްމުއްނިސާ ލ. ފޮނަދޫ  ޝަބުނަމީގެ

 3 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު ރަންއަވި އދ. މާމިގިލި

 4 އެކައުންޓްއޮފިސަރ މްސިއްޔާ ޙަސަންޝަ 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.ރިސާރޗްއޮފިސަރ ދު ރަޝީދު އަޙުމަ ލ.ފޮނަދޫ  ގިރިޓީގެ

 9 އ. ޕްރޮޖެކްޓްއޮފިސަރ އަޙުމަދު ޝިޔާޒް  ލ.ފޮނަދޫ  ދޯޅަނބުގެ

 11 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ވިލާރޯޅި ލ. ފޮނަދޫ

 12 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނުޒުހާ  މުރިނގުލ. ފޮނަދޫ 

 13 އ.އިކޮނޮމިކުޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ  ޢަލީ ޝަރީފުهللا ބުދުޢަ ލ. ފޮނަދޫ  އާފަތިސް

 14 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސެހެނާޒު ޙުސައިން  ލ. ފޮނަދޫ  ފަރުދާބަގީޗާގެ

 15 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ޝާކިރު ލ.ފޮނަދޫ  ޝާޒް

 16 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން މުނާޒް ލ. ފޮނަދޫ 

 17 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙަފުޞާ އަލީ ލ. ފޮނަދޫ އާގަދަގެ

 18 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މޫނިސާ ޖައުހަރީ ލ. ފޮނަދޫ  ހުވަނދުމާގެ

 19 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު  ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ

 20 މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއ. އެޑް އާއިޝަތު ނާދިޔާ ނިޝާން ލ. ފޮނަދޫ 

 21 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޒުލްފާ އަޙްމަދު ލ.ފޮނަދޫ  އަންނާރުގަސްދޮށުގެ

 22 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝަމީމާ ޙުސައިން  ލ.ފޮނަދޫ  ޢަބުލައީގެ

 23 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޖަމީލް هللا ޢަބްދު ލ.ފޮނަދޫ  ހަވޭލި

 24 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ފާތުމަތު ޒައީމާ  ލ. ފޮނަދޫ  މުރިނގު

 25 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ހަފީޒާ  ލ. ފޮނަދޫ  ގުލްހާރުގެ
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 26 އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަފީފު هللا ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ އަލިމަސްގެ

 27 ޑުރައިވަރ މޫސާ މުޙައްމަދު  ލ. ފޮނަދޫ ޖީޒާ

 28 ޑުރައިވަރ ރާހީމް ސުޖާއު އިބު ފަހިއަލީ ލ. ގާދޫ 

 29 ލާންޗު ޑުރައިވަރ ޝުއައިބު ޔޫސުފު  އިތާ ލ. ގާދޫ 

 30 ފަޅުވެރި މޫސާ ޝާޙް  ޖޭމުގަސްދޮށުގެ ލ. ގާދޫ 

 31 ފަޅުވެރި ޙުސައިން  އަބުދުލްމުޙްސިނު ލ. ކުނަހަންދޫ މަރިޔާޒުގެ

 32 މަސައްކަތު ޖަމީލާ އާދަމް ލ. ފޮނަދޫ ދޫރެސް

 33 މަސައްކަތު މަރްޔާމް ސީތާ  ފޮނަދޫ  ލ. ވައިލެޓްވިލާ

 34 މަސައްކަތު هللاއާމިނަތު ޢަބުދު ލ. ފޮނަދޫ  އާބާދު

 35 މަސައްކަތު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  ވަލުކަފަގެ ލ.ފޮނަދޫ 

  

 ހިންގުން  ކައުންސިލުގެ 
 

 ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް 
 

ސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުން އަތޮޅުކައުންސިލުްނ މިކައުންސިލް ހިންގިފަިއވާނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އު
 ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި މަސްުއލިއްޔަތުތަކާ އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިންނެވެ. 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 
 

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

 

 ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް  ކަންކަމުގައި  ފުށުއަރާ  މަޞްލަހަތު 
 

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



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2016

 34 

 ހާޒިރީ  މުވައްޒަފުންގެ  ނާއި ކައުންސިލަރުން
 

މުވައްޒަފުްނ  42މުވައްޒަފުން ނާއެކު ޖުމްލަ  35ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ  7އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 
ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި  242މަސައްކަތް ކުރަމުން ދެއެވެ. އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

  ފުންވެސް ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޙާޟިރު ވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހުރިހާމުވައްޒަ

 ނިންމުންތައް  ކައުންސިލުގެ 
 

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންުމންތައް  05ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު  2016ޖަނަވަރީ  19

 ރުިފޔާ ފާސްކުރެވުނު.   15,144,120 /-ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓްގެ ޮގތުގައި 2016ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .1
 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  08ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުއަރީ  03

 ފާސްކުރެވުނު. ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  ޔައުމިއްޔާ  05، 02ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާވަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުއްލި ހާދިސާއެއްގައި ނިޔާވި ލ. މާވަށު  .2

އަކިރިއާގޭ އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޫދކޮށްފައިވާ ލޯުނެގ 
 މަޢާފްކޮށްދެވުނު.ނުދެއްކިވާ ފައިސާ 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާވަށު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުއްލި ހާދިސާއެއްގައި ނިޔާވި ލ. މާވަށު  .3
އަކިރިއާގޭ އަލްމަރުހޫމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ އާއިލާއަށް ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ ބާކީ މިއޮތް ދުވަސްތަކުގެ 

ޔަތް ހޯދައިދިނުމަށް ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް އަދި ރައްޔިތުންެގ މުސާރައާ އިނާ
މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށާ، އަދި މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ ހުވަފެން އަނިބކަނބަލުން ނަްށ 

 ނިންމުނު.  ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ވިހިހާސްރުފިޔާ ދިނުމަށް
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  09ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުއަރީ  08

އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ލިންކް ސާރވާއިން ހަރުކޮށްފައިވާ އެޓެްނޑެންސް ސިސްޓަމުން ގަޑިއަށް ކެނޑޭ ފައިސާގެ  .1
ޓްވެއާއެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭކަމެއްކަމަށްވާތީ، މިހާރު ވެވިފައިވާ ސޮފް HRޢަދަދުގެ ނުކެޑޭނެކަމަށާއި، އެއީ 

އެއްބަސްވުމުގެއަގުގެދަށުން އެކަްނކޮށްދެވެންނެތްކަަމށް ލިންކްސާރވާއިން އަންގާފައިވާ މައްސަލަިއގާ އެއްވެސް 
 ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ލިބިފަިއނުާވތީ ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންިމފައެއް ނުވޭ. 

 31ފުރެންޓިއާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ " ލ. ހަންހުށި " އެްއބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ލެޝާ  .2
ޑިސެމްބަރ  31އަށް ހަމަވާތީ  މި މައްސަލައިގާ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 2015ޑިސެންބަރު 

 2016$ އަށް ބޮޑުކުރުމަށާއި، 1000ވަނައަހަރުގެ ކުލި މަހަކު  2016އަދި  ،އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށ2016ް
 ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުރިންވެސް ދައްކަމުން އައި ޢަދަދަށް ކުލި ނެގުމަށް ނިންމުނު. 

 31ލެޝާ ފުރެންޓިއާސް ޕްރައިވެްޓ ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ " ސޭންޑްބޭންކް " އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  .3
ޑިސެމްބަރ  31ށް ހަމަވާތީ  މި މައްސަލައިގާ ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އ2015ަޑިސެންބަރު 

 2016$ އަށް ބޮޑުކުރުމަށާއި، 1000ވަނައަހަރުގެ ކުލި މަހަކު  2016އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް، އަދި 2016
 .ފެބުރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ކުރިންވެސް ދައްކަމުން އައި ޢަދަދަށް ކުލި ނެގުމަށް ނިންމުނު
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ޚާއްޞަ ، އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިންގެވުމާ ަޙވާލުވެ ހުންނަާވ ބޭފުޅަކު ރަސްީމކޮށް ބޭުނންކުރުމަށް މޯބައިްލ ފޯަނކާއި .4
ނަންބަރެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، ޯފުނ ބޭނުންކުރާެނ އުޞޫލު ފާސްުކރުމުގެ މައްސަލައިގާ މިހާރު ކައުންހިންގެވުމާ 

ރުފިޔާއަށްވުރެ 800ކަނޑާލުމަށްފަހު  6800056ހުންނަ ލޭންޑްލަިއން ޙަވާލުވެ ހުންނަ ބޭފުޅަކު ޭބނުންުކރެއްވުމަށް 
ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮޑުނުވާ ސްމާޓްފޯނެއް ހޯުދމަށް ނިންާމ  5000، ބޮޑުނުވާ ޕޯސްޓެޕެއިޑެއްނެގުމަށާއި

 އުސޫލުފާސްކުރެވުނު.
 ކައުންސިލަރުންގެ ކޮމިޓީއަކަށް އެކްޝަންޕްލޭންގައި ހުރި ހަރަކާތްތައް ތަންފީޒުކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް .5

 ގެންދެވުނު.
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  10ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުއަރީ  15

ނީލަމުން ތަކެތި ނެގުމަށްފަހު ފައިސާނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ  ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ  .1
 ޔުންތަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ވީހާއަވަހަކަށް ޝަރީޢަތަށް ހުަށހެޅުމަށް ނިންމުނު.ލިޔެކި

އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަމީލަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމަށް  .2
 ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމިފައެއް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގާ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމޭވަރަށް ވޯޓްނުލިބުމުެގ ސަބަބުން

 ނުވޭ.
އިހައްދޫ ސްކޫލްގައި ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންަނށް ޤާއިމްކުރާ ކްލާހުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ  .3

ސިސްޓަމެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެސްކޫލުން އެދިފައިވާ މައްސަލައިގާ މިދިޔައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އެކަން ކޮއްދެވެން 
މުން މިއަހަރު ބަޖެޓް ފާްސކުރުމަށްފަހު އަލުން މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ގެނެސް ވަކިގޮތަކަށް ނެތު

ނިންމުމަށްފަހު އަންާގނެކަމަްށ އެފަރާތަށް ޖަވާބުދެއްވާފައިާވތީ މިކަމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް 
ންމޭވަރަށް ވޯޓްނުލިބުމުގެ ސަބަުބން ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މަްއސަލައިގާ ވަކިގޮތަކަށް ނި

 ނިންމިފައެއް ނުވޭ.
ވަަނ ނަންބަރުގަިއ  2ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ޮފނުއްވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ާޙޟިރީ އާގުޅޭ އުޞޫލުގެ  .4

ޞޫލުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ފެރީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިންވަޑައިަގންނަވާ ކައުންސިލަރުން ޙާިޞރުވާންޖެހޭ ގަޑި އެއު
 ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީއަކަށް ގެންދިއުމަްށ ނިންމުނު.

 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  11ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުވަރީ  18

 ނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ކޮމެޓީއަކަށް ގެންދިުއމަށް ނިންމުނު.ޒޯންގެ ލައިސަން ދޫކުރAާއަތޮޅު ކައުންސިލުން އަލަށްފަށާ  .1
މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން މިހާރު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ  .2

ބޭނުންވާނެ ޕްރިންޓަރު  ޚިދުމަތް ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެރަށްރަށުެގ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް
ހަދިޔާކުރުމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ 

 ގޮތަށް ޕްރިންޓަރު ހޯދައިދިނުމަށާިއ، އެކަމަށް ކައުންސިލުގެ އެހީގެ ކޯޑުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމުނު. 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  12ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ވުނުގައި ބޭއް 2016ފެބުރުވަރީ  22

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 09ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
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ލިސްސަރވިސް އަށް މޯލްޑިވްސް ޕ5ޮން  3ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މާރޗް 10،  9،  8ހަމަދު ސްކޫލްގެ  .2
އިން ހިންގާ ބީރެޑީ ކޭމްޕްގައި ބުއިމަށްބޭުނންވާ ފެްނ ހޯދުމަށް ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެިދ ހުށަހަޅާފައިާވ 

 މައްސަލައިގާ އެފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަށް ފެނުގެ ކަންތައް ހަމަޖަްއސައިދިނުމަށް ނިންމުނު. 
ރު ދުއްވުމުގެލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާޚްތަކާއެކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެއްގަމު އަދި ކަނޑު އުޅަނދުފަހަ .3

 ފާސްކުރެވުނު.
އިންޓަރ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަމުބާރާތާ، އަތޮޅު ޤުރުއާންމުބާރާތް ބާއްވާނެ ތަނެއްކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގެތެްއ  .4

 އްނުވޭ.ނިންމުން މި މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަކިގޮތަކަށް ާފސްކުރެވިފައެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން އަތޮޅުގެ އެހެނިހެން މުވައްޞަާސ ތަކަށާއި، ކުަލބްޖަމިއްޔާ ޖަމާަޢތްތަކަށް ، އަދި  .5

 ޢާއްމުފަރުދުންނަށް އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު އިސްލާޚްތަކާއެކު ފާސްކުރެވުނު.
 

 ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް ވަނަ 13ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުވަރީ  24

 
އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަމީލަށާއި، ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްާޓ  .1

ުޅުނ ތިންވަނަ ފަރާތްކަމަށްވާ ފޮނަދޫ ާދއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޝާހީން އިސްމާޢީލަށް ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުނު ހުށަހެ
 މައްސަލައިގާ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމޭވަރަށް ވޯޓްނުލިބުމުގެ ސަަބބުން ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިންމިފަެއއް ނުވޭ. 

ވަނަ ނަންބަރުގައި ފެީރ  2ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިީޓން ޮފނުއްވާފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ އާގުޅޭ އުޞޫލުގެ  .2
ންސިލަރުން ޙާޞިރުވާންޖެހޭ ގަޑި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ތިރީގަިއ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންަނވާ ކައު

 މިވާގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.
 

 . ފެރީގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުނ2ްކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީއާގުޅޭ އުޞޫލުގެ 
 

ންމަަވއި، ހަފްތާ ބަންަދށް އެ ކައުްނސިލަރެއްގެ ދިރިއުޅުއްވުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަުރން އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ނި
ބިނާވެފައިވާ ރަށަށް ވަޑައިގެންނެުވމަށްފަހު ފެރީނިޒާމްގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަކަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ 

ތުގައި  މިހާރު ފެރީސެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށް ކައުންސިލަރުން ކައުނަސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންގަންނަވަންޖެހޭގަޑީގެ ގޮ
،  އަދި  އިސްދޫކޮޅުން ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ގަޑިއަީކ   10:30ބަލާއިރު  މާވަށްކޮޅުން ވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ ގަޑިއަކީ  

ވަނީ މިހާރު . ފެރީގެ ސެޑިއުލްއާގުޅިގެން މިގަޑިއަށް އިސްލާޙް ގެނެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ގަޑި ކަނޑައަޅާފައި މި 10:00
ގަޑިރުފަސް. އަދި  މާވަށްކޮޅަށް 1ސެޑިއުލްގައިވާ ގަޑިތަކަށްބަލާ އިސްދޫ ކޮޅުގެ ފެރީ ގަމަށް އައުމަށް ސެޑިއުލްކޮށްފައިވާގަޑީގެ 

މިނިޓެވެ. ފެރީގެ ސެޑިއުލްއާގުޅިގެން ގަޑިތަކަށް އިސްލާހް ގެނެވޭނީ މިގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ފެރީގެ ނިޒާމަށް ދިމާާވ  30
އަކާގުޅިގެން ގަޑިއަށް ޙާޟިރު ނުވެވޭނަމަ ޙާޟިރުވި ގަޑި ޙާޟިރީގައި ނޯޓްކުރުމަށްފަހު ޙާޟިރީގައި އެަކްނ މައްސަލަ

އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެ އެއިރަކު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅަުކ ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެދުވަހަކު ޙާޟިރުނުވެވޭނަމަ 
 ނެއެވެ.އެދުވަސް ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭ

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  14ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ފެބުރުވަރީ  29

ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެުވނު ބިޑްކޮމެޓީގައި، ކައުންސިލަުރންގެ ތެރެއިން އިސްދޫ ދާއިރާެގ ކައުންސިލަރ 2016 .1
ންސިލަރ މުޙައްމަދު ފަރީދާއި، މޫސާ ޙަމްދީ، އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢާއި، ގަމު ދާއިރާގެ ކައު
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ތެރެއިން އ. ޑިރެކްޓަރ ޢާޠިފާ ޒާހިރާއި، ޕްލޭނިން އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަފީޢާއި، އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 
 މުޙައްމަދު ޝިފާޢާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން ހިމެނުމަށް ނިންމުނު. 

 
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުްޓބޯޅަ މުބާާރތާއި، އަތޮޅު ޤުރުއާްނ މުބާރާްތ ބާއްވާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުމާެމދު މަޝްވަރާކޮްށ  .2

ގެތެއް ނިންމުން މި މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލ. ގަމު ތުނޑީ 
މުބާރާތް ބާއްވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮްށ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށާއި، އަތޮޅު ޤުރުއާން 

ހުޅުވާލައިގެން، އެކަމަށް ޝައުޤުެވރިވާފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނަގޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް 
 ހުށަހެޅިފަރާތަކަށް ދިނުަމށް ނިންުމނު.  

 
އްސަލަތަކުގައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމުގެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މިހާުރ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ހުށަެހޅޭ މަ .3

ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުގައިހުރި އިމްލާ ކުށްތައް ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު، އުޞޫލަށް ނަްނބަރެއް އިތުރުކޮްށ 
 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު. 

 
ކުއްލި ބައްދަލުުވންތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ *އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުންތަކާއި، 

 ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ އުޞުަލށް އިތުރުކުރެވުނު ނަންބަރު.
 
 . ކޮމެޓީއަށް ޙާޟިރުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޙާޟިރު ކުރުން.6

 
ގައި މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދާ ކަމަކާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކޮމެޓީގެ  ބައްދަލުވުން ކުރިައށް ގެންދާއިރު އެއިރަކު ކޮމެޓީ -

ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަންެޖހިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ އިދާރީ މުވައްޒަފަކު  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް 
 ޙާޟިރު ކުރުމުގެ ބާރު އެކޮމެޓީއަކަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

ރުފިޔާ  ދޫކޮށްދިނުަމްށ 04/23،331ޅުމަށް ކުރީގެ އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާ މާވަށު ބަނދަރު ފާލަމެއް އެ .1
މާވަށު ކައުންސިލުން ެއދިވަޑައިގެންފައިވާ ، މާވަށު ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 ގޮތަށް އެފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށް ނިންމުނު. 
 

ލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ފެށުމަށް ލ. މާންދޫ ފުއްޓަރު ފަރާތު މޫދު ސަރަޙައްދުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ހުއިފި .2
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ލ. މާންދޫ ފުއްޓަުރ  15

ްއ ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީައށް ހުށަހެޅުމަްށ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބިމެ 25ފަރާތު މޫދު ސަރަޙައްދުން 
 ފެންނަކަމަށް ނިންުމނު.

 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންިމ ނިންމުންތައް  16ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016މާރޗް  14

 .ރެވުނުވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކު 10ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2 .1
މުންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ އައި ޑީ ކާޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމާގުޅޭގޮތުން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިާވ  .2

އަގުތައް ބަޖެޓްގައިހުރި ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތަކާގުޅޭގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ 
 ޅުނު މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިންމޭވަރަށް ވޯޓްިލިބފައެއްނުވޭ.ނިންމުމަށް ހުށަހެ
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އެކައުންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ުހއްދަ މިކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޖަމީލަާށ، ގަމު ދާއިރާގެ  .3
 ކައުންސިލަރު މޫސާ ޙަމްދީއަށް ދިނުމަށްނިންުމނު.

 
 ލެވުނު. ވަނައަހަރަށް އަލުންއެކުލަވާ 2016ބިޑްކޮމިޓީ  .4

  :ްކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޭބފުޅުނ 
 

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން. ިއސްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، ގަމުދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު 
 މުޙައްމަދު ފަރީދު، މޫސާ ޙަމްދީ.

 އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު، އިދާރީ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން. އ.ޑިރެކްޓަރ އާތިފާ ޒާހިރު، އ.ފައިނޭންސް
 އެޑްމިން އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން، ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަފީޢު

 
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމުގެ އުޞޫލު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް  .5

  ފާސްކުރެވުނު. ހުށަހެޅިފައިވާ ޑްރާފްޓަށް އިސްލާޙްގެނައުމަށްފަހު
ވަނަ ނަްނބަރަށް " ކައުްނސިލްގައި އުފެއްދޭ ކޮންެމ  4ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙް:  އިސްލާޙް ގެނެވިފައިވަނީ އުޞޫލުގެ 

ކޮމެޓީއެއްގެވެސް އިދާރީ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ކައުންިސލްގެ ބިއުރޯއިންނެވެ. މިގޮތުން ކޮމެޓީ އޮންނަ ގަޑި އާއި ތަން 
ން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަގުތު އޮށްވާ ކައުންސިލަރުންނަށް އަންގާނީ ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ އިންނެވެ. އަދި ކުރަ

 ކޮންމެ ކޮމެޓީއެއްގެވެސް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އިދާރީ މުވައްޒިފްގެ ޒިންމާއެކެވެ. "
 

އެޓޯލްސް މިނިސްޓްރީން ދެްއވާފައިވާ ފައިސާ ދޫކޮއްދިނުމަށް ެއދި ހުށަހަޅާފައިާވ  މާވަށު ބަނދަރު ފާލަންއެޅުމަށް ުކރީގެ .6
 މައްސަލައިގައި، ކާމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަހޯދައިގެން އެފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންުމނު. 

އްގައި މާންދޫއަށް ދިއުމަށް ގެ ދަރިވަރުން މެރިން ސައިންސް ތަޖުރިބާދަތުރ10ެއިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް ގެ ގްރޭޑް  .7
ބައިވެިރން ކަލައިދޫން ގަމަށް ދިއުމުގެ ދަުތރު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  40ބޭނުންވާތީ 

 މައްސަލައިގައި،  ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވާތީ ވަކިތޮތެއް ުނނިްނމުނު.  
ފިޔަަވހީގެ މަސައްކަތަށް އެހީހޯދުަމށް ެއދި ހުށަހަޅާފައިާވ  މާމެންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހަދާފައިވާ ޕާރކްގެ ދެވަނަ .8

 މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ތާއީދު ލިބިފައި ނުވާތީ ވަކިގޮތަަކށް ނުިނންމުނު.
މަށްފަހު ގޮތެްއ މާމެންދޫ ސްކޫލުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރު .9

ނިންމުމުގެ މައްސަލައިގައި، ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ތާއީދު ލިިބފަިއވީނަމަވެސް، މައްސަލަ ނިންމަްނ ވޯޓަށް އެހުމުެގ 
 ކުރިން ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ގެއްލިގެން ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައިވާތީ ގޮތެއް ނުނިންމުނު. 

 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންިމ ނިންމުންތައް  17އުންސިލްގެ ވަނަ އަތޮޅު ކަ 2،ގައި ބޭއްވުނު 2016މާރޗް  17

 .ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު 12ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2 .1
އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަމުބާރާަތއް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން މުބާރާތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދަތިވާތީ  .2

އަތޮޅުގެ މުވައްޞަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅައަޅާފައިވާ ފުޓްސެްލ  ،އިތުރަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު
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މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިަފއިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށާއި، އަދި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 
 ފިޔާ ދިނުމަށް ނިންމުނު. ރު 5000 /-މާލީ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި  

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންިމ ނިންމުންތައް  19ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016މާރޗް  23

ވަނަ ޢާއްމުޖަްލސާގެ ޔައުމިއްޔާ  16،17، 15 ،  13، 11ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
 ފާސްކުރެވުނު.

ރާއަށް ބޭނުންވާ އައި.ޑީ.ކާޑު ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ މުންޑޫ ކައުންސިލް އިދާ .2
އެސްޓިމޭޓްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީ މިކަމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާފައިސާ  ބަޖެޓް ކޯޑް 

  ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.ބަދަލުކޮށްގެން އިދާރީގޮުތން ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތްގޮތަަކށް
މާމެންދޫ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައިހަދާފައިވާ ޕާރކްގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތަށް އެހީހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ  .3

 މައްސަލައިގާ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވީނަމަވެސް ތާއީދު ލިބިފައިުނވާތީ ވަކިގޮތަކަށް މައްސަލަ ނިްނމިފައެއްނުވޭ.
ރުފިޔާގެ ) ފަނަރަހާްސ  15000/-ސްކޫލުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ  މާމެންދޫ .4

 ރުފިޔާ( ރަމްޒީއެހީއެއް ވެދިނުމަށް ނިންމުނު. 
 

ސޮކަރ އެކަޑަމީ އޮފް ކުނަހަންދޫން އެރަށުގައި މިއަހަރު ރަމަޟާންމަހު ކީރިތި ޤުރުއާން ކިެޔވުމުގެ މުބާރާތެްއ  .5
 15000/- ހަމަޖައްސާ އެކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދިހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ  ބޭއްވުމަށް

 ރުފިޔާގެ ) ފަނަރަހާސް ރުފިޔާ( އެހީއެއް ވެދިނުމަށް ނިންމުނު. 
ނު ނަންބަުރ ވަނަ އާއްމުޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފ9ޯވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކައުންސިލްގެ 2016ފެބުރުއަރީ  .6

ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެުޅނު މައްސަލައިގާ  6800056
ރުފިޔާގެ ( ޕެކޭޖަކަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ  360ނަންބަރު ފޯނު ކަނޑާނުލާ ދިރާގުގެ އޮފީސްޕްރޯ )  6800056

 ބޭނުންކުރުމަށް ިނންމުނު. 
 

ތަކުން ޖަމާކޮށްފައިހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުނުވެ ބާކީހުރި ފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މިނިސްޓްރީ  .7
އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލއިގާ ވަކިރަށަކަށް 

ތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ވަކިރަށެއްގައި ނިސްބަތްވާގޮތަށް ޖަމާކުރެވިފައިާވ ފައިސާއެއް އެރަށަކަށް، އަދި އަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހުރިފައިސާއެއްނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮށްދިނުމަށް، އަދި އެއްވެސް ރަށަކަށް 
ނިސްބަތްނުވާގޮަތށް ހުރިފައިސާއެއްނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ 

 އާމްދަނީ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަްށ ނިންމުނު. 
 

އަތޮޅުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ ތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް މާލެދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަްށ  .8
ަލ ހުށަހެޅުނުމައްސަލައިގާ ހުށަހެޅިަފއިވާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކަށް ތާއީދު ލިބިފަިއނުވާތީ ވަކިޮގތަކަށް މައްސަ

 ނިންމިފައެއްނުވޭ.
ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެނުއަލް މޮނިަޓރިންގ ރިޕޯޓް އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަުހ  2015 .9

 ފާސްކުރުމަށްޓަކައި އެހެންޖަލްސާއަކަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު 
 

 ސާއިން ނިްނމި ނިންމުންތައް ވަނަޢާއްމު ޖަލް 21ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އެޕްރީލް  06
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 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 19ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
މިއަތޮޅުގައި އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމުގެ މައްސަލައި ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެވެއާނަސް  .2

 ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު. ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެނުއަލް މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވުނު.2015 .3
ގެ ގޮތުން އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން އޭ ޒޯން ލަިއސަންސްގެ ޚިދުމަތްދެމުންދާއިރު މިޚިދުމަތް އިތުރަށް ޚަރުދަނާކުރުމު .4

 ކައުންސިލަށް ސްޓޭމްޕްގެނެސްގެން ވިއްކުމަށް ނިންމުނު.
އިންޗީގެ ޓީވީއަކާ، އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރާންސްޕޯޓްއޮތޯރިޓީެގ  52އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  .5

 ޕްރިންޓަރު ހޯދުމަށް ނިންމުނު.  2ޚިދުމަތަށް 
ޑިޕްލޮމާއިން ހިއުމަންރިސޯސް ، ސި ބަހުގެ ފެންވަރުމަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއިމައިކޮލެޖާއިގުޅިގެން އިނގިރޭ .6

މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ެފށުމާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ިނންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަަލއިގާ އިތުރަްށ 
 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެންއޮންަނ ޖަލްސާއަށް ގެނައުމަށް ނިންނު.

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިްނމި ނިންމުންތައް  24ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އެޕްރީލް  18

ޑިޕްލޮމާއިން ، މައިކޮލެޖާއިގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއި .1
ޝްވަރާކުރުމަށް ހުށަހެޅުނުމައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރެވުނު ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހެއް ފެށުމާއިމެދު މަ

 ނަމަވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިާތއީދު ލިބިފައެއްނުވޭ.
އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާެނ  2016ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތު  .2

  ވަކިގޮތަކަށް ނިންމޭގޮަތށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައެއްނުވޭ.ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފު ހޮވުމުގެ އުޞޫލާމެދު އިތުރަށް ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  .3

 ޖަލްސާއަށް ގެނެސް ގޮތެއް ނިންމުމަށްނިންމުނު.
ލީބޯޅަ މުބާރާތް ހޯސްޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ވަނަ ވޮ 4ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  .4

ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލުން ވަކިގޮތަކަށް ނިންމާފައެްއނުވޭ.  އަދި 
 ހު ފާސްކުރެވުނު.އިސްލާޙްކުރުމަށްފަ 2016ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާއިުދ  4ލ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  29ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016މެއި  23

 ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި ހޯދުމަށް  އެހީތެރިކަން  މާލީ އަތޮޅުކައުންސިުލގެ މަސައްކަތަށް ޖެހުުމގެ މަގުބައްތި  ކުނަހަންދޫ . ލ .1
 ލިބިފަިއނުވާތީ ވަކިގޮތެއް ނިންމިފައެއްުނވާ.  ތާއީދު  ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިމަޝްވަރާކޮށް މައްސަލައިގާ

 
ގެ ދަރިވަރުން މެރިން ސައިންސް ތަޖުރިބާދަތުރެއްގައި މާންދޫއަށް ދިއުމަށް 10އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސްކޫލް ގެ ގްރޭޑް  .2

ނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބައިވެިރން ކަލައިދޫން ގަމަށް ދިއުމުގެ ދަުތރު ހަމަޖައްސައިދި 40ބޭނުންވާތީ 
މައްސަލައިގައި، ކަލައިދޫ ސްކޫލުން އެދިފައިވާގޮތަށް އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި ގަމަށް ދަތުރުކޮށްދޭގޮތަްށ 

 ނިންމުނު.
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 ކައުންސިލްގައި ކަނޑައެޅުމާމެދު  ތަނެއް ާބއްވާނެ ބޮޑުބެރުޗެލެންޖު، ބަށިބޯޅަމުބާރާތާ ވަނ2ަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .3
 ވަރާކުރުމަށްފަހު، ގަމު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ގަމުގައި ބާއްވާގޮތަށް ނިންމުނު. މަޝް

 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަޑަމިކް އެވޯޑްނައިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ ކޮމިޓީގައި  .4

ފީޢާިއ، ގަމު ދާއިރާެގ ކައުންސިލަރު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން އިްސދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އިސްމާޢީލް ޝަ
މުޙައްމަދު ފަރީދާއި، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ޝާހީން އިސްމާޢީލާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އ. 
ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢިލްމުއްިނސާއާއި، ޢާޠިފާ ޒާހިރާއި، ޕްލޭިނން އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަފީޢާއި، އ. އިކޮނޮމިކް 

ޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސާދުނާ ހިމެނުމަށް ނިްނމުނު. އަދި ކޮމެޓީގެ ޗެއަރއަކަށް ގަމު ދާއިރާގެ ޑިވެލޮޕްމަން
ކައުންސިލަރު މުޙައްމަދު ފަރީދާއި، ވައިސް ޗެއަރއަކަށް ފޮަނދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު ާޝހީން އިސްމާޢީލް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނު.
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  31ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަތޮޅު  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޖޫން  05

ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  .1
އި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަިއގާ ކައުންސިލަރުންނާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއްގަ

 އަލުން ޖަލްސާއަކަށް ގެނެސް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު.
ސޮސައިޓީ ފޯރ ތުނޑީ އެޑްވާންސްމަންޓް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން، މިއަހަރު ރަމަޟާން ަމހުގައި ބޭއްވުމަށް  .2

ދެއްވުމަށް އެދި " ގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ  1437ވަނަ ރަމަޟާން ކަޕް 11ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާްތ، " 
 ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް މެިއން ސްޕޮންސަރ ނެގުމަށް ނިންމުނު.

 
 ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކޮށް ވަކިގޮތަކަށް ނިންމިަފއެއްނުވޭ. ކުލަ ރަސްމީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .3
ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުެގ (  2016މެއި  18)   A1/CIR/2016/13-142:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނަންަބރު .4

ވަނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާންމަހަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ ިމސްކިތެއް ހޮވުމަށް،  1437މަތިން، 
ންމުަމްށ ކޮމެޓީއެއް ކަނޑައަޅައި، ޕޮއިންޓްދޭނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނި

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގާ މިކަންކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޔޫސުފް ޢާމިރު، އިސްދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު 
އިސްމާޢީލް ޝަފީއު، ގަމުދާއިާރގެ ކައުންސިލަރު މުޙައްމަދު ފަރީދު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކައުްނސިލަރު ޝާހީްނ 

 މިޓީއެއް އެކުލަވާލެވުނު.އިސްމާޢީލް އަދި ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ހިމެނޭ ކޮ
 

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  36ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޖޫން  27

 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 29ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
ޅުމުގެ މައްސަލައިގާ ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވޭވަރަށް ވޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކުލަ ކަނޑައެ .2

 ނުލިބުމާގުޅިގެން ވަކިކުލައެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވޭ.
ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމާމެދު  .3

  ހެޅުނު މައްސަލައިގާ ހަދިޔާއެްއގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުަމށް ހުށަ
 ރ )ދެހާސްފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް ނިންމުނު.2500/-
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 ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނު ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށި މުބާރާތުގެ ޤާވާޢިދު .4
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުން  ،ސިލްގެ ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖްގެ ޤާވާޢިދުއަތޮޅު ކައުން .5

 ފާސްކުރެވޭވަރަށް ވޯޓް ނުލިބުމާުގޅިގެން ޤަވާއިދު ފާސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.
 ،އިވާ ފަރާތައްނެޓްވޯކް އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަަހޅާފަ ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް .6

އިތުރަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ  ،ބިޑް އެވޯޑް ކުރުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާމެދު
ނިންމުމަށް ހުަށހެޅުނުމައްސަލައިގާ ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާ ދިމާނުވާތީ ެއ 

 މަށްފަހު ައލުން އިޢުލާނުކޮށްެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.ހުށަހެޅުން ބާިތލް ކުރު
އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކޮްށ  .7

 ނިންމުނު.
 
 

 އްމު ޖަލްސާއިން ނިންިމ ނިންމުންތައް ވަނަޢާ 38ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޖުލައި  12
 

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 31ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކުލަ ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައިގާ، މިއީ އެންމެ ދަށްކޯރަމުގައި ބޭއްވޭ ޖަލްސާއަކަށްވާތީ،  .2

 ށް ނިންމުނު. ބަޙުސްނުކުރާގޮތަ
ކައުންިސލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، މުބާރާތް ބޭއްވޭީނ  ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖްގެ ޤާވާޢިދު .3

 ފާސްކުރެވުނު. ،ޓީމު ބައިވެރިުވމުން ކަމުގައި ޤަވާޢިދުގައި ހިމަާނ،  ބޮޑުބެރު ޗެލެންޖްގެ ޤާވާޢިދ3ުއެންމެމަދުވެގެން 
 ޝަންގެ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" ގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވުމަށް ިނންމުނު.މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭ .4
ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް  17000/-މުކުރިމަގު ސްކޫލްގައި އައުޓްޑޯ ނޯޓިސްބޯޑެއް ހަދާ ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ  .5

ލުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު، އެ ސްކޫލަށް ހޯދުމަށް އެދި މުކުރިމަގު ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ކައުންސި
 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ނިންުމނު.17000/-

ރަށުކައުންސިލްގެ މާލީފުދުންތެިރކަން އިތުރުކުރުމަށްދެވޭ ގްރާންޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން  .6
 ން ޖަލްސާއަކަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނު. ކުރަމުން ނުދާތީ އެކަމާމެދު ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ އެހެ

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންިމ ނިންމުންތައް  39ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޖުލައި  18

 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 36ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
މީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ތައުލީ .2

ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ިހތަދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަަލއިގާ އެސްކޫލުްނ 15000/-އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 ރުިފޔަ ދިނުމަށް ނިންމުނު. 15000/-އެދިފައިވާގޮތަށް 

ރުފިޔާގެ 15000/-އަތޮޅު މުބާރާތުގައި ކަލައިދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ އެޓީމަށް   2016ންޝިޕް މިނިވަން ޗެމްޕިއަ .3
އެހީތެރިކަމަށް އެދި ކަލައިދޫ ކަުއންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްަސލައިގާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާާރްތ 

ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި، އަދި މި  10000/-ގައި ކަލައިދޫއަށް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އައިޓަމުން އެހީއެއްގެ ގޮތު
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މިައތޮޅުގެ އެހެން ޓީމުތަުކން ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަަމ  ޖަލްސާއަކަްށ 

-މަ އެޓީމަކަށް ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށާއި، މިއަތޮޅުގެ ޓީމެއް ސެމީފައިނަލަށް ހިނގައްެޖނަ 10000/-ނުގެނެސް 
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ރުފިޔާ ދިނުމަށް 15000/-ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި، މިއަތޮޅުގެ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ިހނގައްޖެނަމަ އެޓީމަށް  10000/
 ނިންމުނު.

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުްނތައް  42ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އޯގަސްޓް  09،08

 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 38ވަނައަހަރުގެ 2016ލްގެ ވަނައަތޮޅުކައުންސ02ި .1
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުހިއްމު ބައެއްކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުަގއި ސްޕޮންސަރ  .2

ސިލްގެ ފަރާތުން މާލެއަށް ދަތުރެއް ހޯދުމާއި، އަދި ކަމާގުޅޭ ފަންނީ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް، ކައުން
މެމްބަރަކު އަދި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު  1ކުރުމަށާއި، މިދަތުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން 

 ވެރިޔާއާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރާގޮށް ނިންމި.
ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙް ތަކާއެކު ޖަލްސާއަށް ގެނެވިފައިވާގޮަތްށ           "ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލް" އަށް  .3

 ފާސްކުރެވުނު.
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީގޮުތން ބެލެހެއްުޓން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  05ބައިސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  .4

މަވާތީ، އެކުންފުނިން ެއރަށުގެ މުއްދަތު އަށް ހ23ަނޮވެންބަރު  2017" ލ. ބޮކަތް ފުށި " ގެ މުއްދަތު 
އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެރަށަކީ ވަގުތީގޮތުްނ 
، ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ އިޢުލާނުކުރުމަކާނުލާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށާއި
 އިޢުލާނުކުރުމުން ބިޑްކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަށްވެސް ލިބިގެން ދާނެކަމަށް ޖަާވބު ދިނުަމށް ނިންމުނު. 

 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  43ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އޯގަސްޓް  15
 

ވަނަދުވަހު މިއަތޮޅުގެ މުދައްރިސުންނާ، 18އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ އޯގަސްޓް  ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އާްލ ޘާީނ ސްކޫލުން .1
ދަރިވަރުންނަށް ހިންގާ ޚާއްޞަޢިލްމީ ސެޝަން ތަކުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ބައިވެރިވާތީ، މިއީ ޙަމަދު ސްކޫލުން 

ރިސުން ގެނައުމަށް ކަނޑުމަގުން އެކެނި ކުރެވޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދަކަށްވުމުން ރަށްރަށުން ދަރިވަރުންނާ މުދައް
ކުރާދަތުރާއި، އެދުވަހުގެ މެންދުރު ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރުމަށްހު، 

 ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް އެ އިވެންޓަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު.25000/-
ގައި ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކެއް ކުރަންހުރުމާއި،   3ނަ އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ގެސްޓްހައުސް ގަމު މަތިމަރަދޫގައި ހުން .2

އަހަރަްށ މުއްދަތު އިތުުރ  25އިތުރު އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އެަތން މިހާރު ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާަފރާތުން ބޭުނންވާތީ 
ތު އިތުރުކޮށްޭދން ނުފެންނަކަމަށާިއ، އަހަރަށް މުއްދަ 25ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާމައްސަލައިގައި، 

 އެކަމާބެހޭގޮތުން އެފަރާތާއި މަްޝވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ނިންމުނު.
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  44ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އޯގަސްޓް  22
 

ވަނަ އަހަުރގެ އަޟްޙާ ޢީދު " ޤައުމީ ެފންަވރުގައި ފޮނަދޫގަިއ 1437ގެން " ފޮނަދޫ ކައުންސިލާއި، ޕީ.އެސް.އެމް ގުޅި .1
އެކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެތީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،ފާހަގަކުރުމަށް ހަމަޖެހި

  މައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އެހީއަކަށް އެދި ފޮނަދޫ ކައުންސިލުން ހުަށހަޅާފައިވާ 
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ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ  100,000/-ބަޖެޓްގައި އެކިއެކި މުނާސަބަތުަތއް ފާހަގަކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އައިޓަމުން 
 ރުފިޔާ( ފޮނަދޫ ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް ނިންމުނު.

ރ )ދެހާސްފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ ( 2500/- ރަމަޟާންމަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް .2
އެކަާމމެދު ކައުންސިލްގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަްށ ހުށަހެޅިފައިވާ ، ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ

 ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އެފައިސާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަްށނިންުމނު. 2016މައްސަލައިގާ 
އިސްދޫއަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ، ކުން ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ދޫކުރެވޭ ގްރާންޓްގެ ދަށުންރަށު ކައުންސިލްތަ .3

ރ. ) އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ( ދެއްވުމަށް އިސްދޫ 100000/-ރ. ) އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ( ގެތެރެއަށް، އިތުރު 100000/-
މަށްފަހު މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ އެފައިސާ ދެވެން ނެތްކަަމްށ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާމަްއސަލައިގައި މަޝްވަރާކުރު

 ޖަވާބުދިނުމަށް ިނންމުނު.
 

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  54ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016އޯގަސްޓް  29

 
އިންޗިއަށްވުރެ  55ފައިވާ މައްސަލައިގައި އިންޗީގެ ޓީ.ވީ އެއް ހޯދުމަށް ނިންމާ 52އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް  .1

 ކުޑަނުވާ ޓީވީއެއްގަތުމަށް ނިންުމނު.
ބިޑުކޮމިޓީއަށް އިދާރީގޮތުްނ ކަނޑައަޅާފައި ތިބި ބައެއް މުވައްޒަުފންނަށް ބަދަލުގެނައުމައް ހުށަހެުޅނު މައްސަލައިގާ  .2

 ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ބަދަލު ގެނައުމަްށ ނުފެންނަކަމަށް ިނންމުނު.
 އެ  އިތުރުވެފައިވާތީ ވަރަށްބޮޑުތަން  ބީއޯކިޔޫއަށްވުރެ ބިޑު އިތުރުކުރާބައިގެ ކައުންސިލަށް، ޕޯޓިކޯއާ އިދާރާގެކައުންސިލް .3

ޮގތެއްިނންމުމަށް ހުަށހެޅުނު މައްސަލައިގާ ޕޯޓިކޯއާއި، އޮފީހަށް ިއތުރުކުރާ ަބއިގެ މަސައްކަތް  މަޝްވަރާކޮށް ބިޑާމެދު ދެ
 މާރާތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނު.އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އާއި

ސަރކިއުލަރ އާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއްނިންމުަމށް  CIR  /202-L/8/2016ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަުރ:  .4
 .މުނުހުށަހެޅުނުމައްސަލައިގާ އެކިކަންކަން ނިންމަންޖެެހނީ އެކިގޮތްގޮތަްށ ކަމަށްވާތީ އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރުމަށްނިން

 
 
 
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުްނތައް  64ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ސެޕްޓެމްބަރ  05
 

ސަރކިއުލަރ އާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށްގޮތެއްނިންމުމަްއ  CIR  /202-L/8/2016ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަްނބަުރ:  .1
މަށްފަހު ޓްރާންސްޕޯޓް ޮއތޯރިޓީއާދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުމަށް ފައިސާ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގާ މަޝްަވރާކުރު

، މިކައުންސިލާދެމެދު ެހދޭއެއްބަސްވުމަށް މިކައުންސިލުން ފައިސާދިނުމަށް، ދޭންޖެހޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިީޓން ކަމަށާއި

މަސައްކަތަކަށް  ދޭންޖެހޭފަިއސާ އެއްކަމަށްވާތީ އަދި އެގްޒަމިނަރަށް ދޭންޖެހޭފަިއސާއަކީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޮށްަފއިވާ 
ވީހާއަވަކަހަށް މިކައުންސިލުން އެފައިސާ ދިނުމަށްފަހު  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް ލިޔެގެން އެފައިސާ ހޯދުމުގެ 

 މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމުނު. 
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ށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ މިނީ ޕީސީ ހޯދުމަށް ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހު 12ގައިވާ މާވަށު ސްކޫލަށް 5.2 .2
މައްސަލައާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެުޅނު މައްސަލައިގާ އެފަރާތުން އެދިފައިވާގޮތަްށ 

ރ ) ނަވާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސްރުފިޔާ(  19995/-ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 2016
ގައިވާ އިސްދޫ ކަލައިދޫ 5.4ގައިވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތައްކަމަށް ފެންނާތީ  5.7 އަދި  5.5އަދި  5.4، ދިނުމަށާއި
ވަނައަހަރުެގ 2016ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާަފއިވާމައްސަލައިގާ އެފަރާތަށް  10ސްކޫލުން 

ގައިާވ 5.5، ނުމަށާއިރ ) ތިރީސްފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ( ދ35750ި/-ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  
ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓަޑީކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް  9،10،11،12ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ  

ރ ) ތިރީސް 36950/-ވަނައަހަރުގެ ަކއުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  2016އެދި ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގާ އެފަރާތަށް 
ގައިވާ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ  ޕްލޭއޭރިއާގައި 5.7ފިޔާ( ދިނުމަށްނިންމުނު.  އަދި ހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރު

ކާޕެޓްއެޅުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާމައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިްނމުމަށް ހުށަހެޅުުނ 
 ވާތީ އެފައިސާ ދޭންނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނު.މައްސަލައިގާ މިކަމަކީ ސީދާ ތަޢުލީމާގުޅުންހުރި މައްސަލައަކަށްނު

 
މާހިންނަ އެކްރީޝަން އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ އިން ފުޓްސެލްމުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް އެހީއަށް އެދިހުށަހަޅާފައިވާ  .3

ރ 10000/-ވަަނއަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  2016މައްސަލައިގާ ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނުމައްސަލައިގާ
)ދިހަހާސްރުފިޔާ( ދިނުމަށާއި، އަދި މިއަދުގެ ޖަލްސާފެށުމުގެ ކުރިން ކުލަބްޖަމާޢަތްތަކާިއ، ކޯޕަރޭޓިވް އަދި އަންހެނުންެގ 

ރ) ަފނަރަހާސް ރުފިޔާ( 15000/-ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމިޓީފަދަ ތަންަތނުން ހުަށހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަށް 
 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓުން ދިނުަމށްނިންުމނު.  2016ފަިއސާގެ އެހީ  އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާޢަދަދަކަށް

 
ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާއީދު ރަށުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހިންުގމަށް ރޭވިފައިާވ 1437ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިުލން  .4

އްނިންމަށް ެއިދ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުަށހަޅާފައިވާމައްސަލައިގާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެ
ރ ) ހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަރުފިޔާ( 7900/-ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގާ ދަނބިދޫ އެދިފައިވާ ޢަދަދަްށ 

ގައިވާ 5.9ގައިވާ މާބައިދޫކައުންސިލަށާއި،  5.8ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ދިނުމަށާއި، އަދި 2016
ށުމާ ހަމައަްށ އީދުފާހަގަކުރުމަށް އެހީއަްށ އެދި ހުށަހަޅާފަިއާވ މާމެންދޫކައުންސިލްގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ޖަލްސާފެ

 ރ ) ފަންސާސްހާސް ފުރިޔާ( ގެ ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމަށް ނިންުމނު.50000/-ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 
 

 އް ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުްނތަ 47ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ސެޕްޓެމްބަރ  19
 

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން، ، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރިއިރ2016ު .1
މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަކުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާތީ، ޯލނު ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރި ބަޖެްޓ 

 އަނބުރާ ގެނައުމަށް ނިންުމނު.
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  52ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ބަރ އޮކްޓޯ 16
 

 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު. 43، 42،ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
 C3/240/2016/09  (20-123ވާ ނަންބަރު: ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައި -ލޯނު ދޫކުރުމާބެހޭގޮުތން އެންޓި  .2

ވަނައަހަރު 2015( ސިޓީއާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނުމައްސަލައިގާ  2016ސެޕްޓެންބަރު 
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ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުެގ ލަފައާއެކު ލޯނުދޫކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަކަށްވާީތ،  -ލޯނުދޫކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަކީ އެންޓި
ވަަނއަހަރު ލޯނުދޫކުރި 2015ހަރު ލޯނުދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ފާސްކޮށްފައިވާ އުޞޫލު ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ވަނައ2016ަ

ވަނައަހަރު ލޯނުދޫކުރި އުޞޫލަށް ލޯނު ދޫކުރާއިރު ފައިސާ ހުރި  2015އުޞޫލަށް ލޯނުދޫކުރުމަށް ނިންުމނު، އަދި 
 ލޯނު ދޫކުރާ ކޮމިޓީއަށް ރިކޮމެންޑޭޝަނެއްގެގޮތުގަިއ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ކެޓަގަރީަތކަށް ފައިސާ ކަނޑައެޅުމަށް

 ހުށަހެޅުމަށް ނިންމުުނ.
 

 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުްނތައް  58ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޑިސެމްބަރ   01
 

 ޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއް 56،ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ އުސޫލު މިހާރުތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކޮށް އަދި ރަސްމިއްޔާތު  .2

 .ލ. މާވަށުސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު
 .ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ސްޓޮކްރޫމް ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ހަދަންނިްނމުނު .3
  .ކުރުން މިއަހަރު ކުރަން ނުފެންނަކަމަށާއި އަްނނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ނިންމުނުޕޯޓިކޯ އިމާރާތް .4

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުްނތައް  59ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޑިސެމްބަރ   08

 
 އުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ 58،55ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
އިހައްދުންމަތީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމުދިނުމުގެ އުސޫލު މިހާރުތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކޮށް އަދި ރަސްމިއްޔާތު  .2

 .ލ. މާވަށުސްކޫލްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު
  .ކައުންސިލް އިދާރައިގެ ސްޓޮކްރޫމް ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ހަދަންނިްނމުނު .3
  .އިމާރާތްކުރުން މިއަހަރު ކުރަން ނުފެންނަކަމަށާއި އަްނނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ނިންމުނުޕޯޓިކޯ  .4

 
 ވަނަޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމި ނިންމުންތައް  61ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2،ގައި ބޭއްވުނު 2016ޑިސެމްބަރ  19

 
 ގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ 58،55ވަނައަހަރުގެ 2016ވަނައަތޮޅުކައުންސިލްގެ 02 .1
ގެސްސްޓް ހައުސްގެ ގޯތިތެރެ ސަފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި މަރާމާތުކުުރމާއި ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  .2

 މައްސަލައިގަ ގެސްޓްހައުސް ގޯތިތެރެސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ މުވަްއޒަފަކު ކޮންޓެކްޓް އުސޫލުން ނެުގމަށް ނިންމުނު. 
 

 

 އޯޑިޓް 

 ވެއެވެ.އެއްނުލް އޯޑިޓްކުރެވިފަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިވަ 2016

 އޯޑިޓް  އިންޓަރނަލް 

 ެވއެވެ.އެއްނުއޯޑިޓްކުރެވިފަތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރނަލް ވަނަ އަހަރުގެ 2016



 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ަކއުންސިލް                                                 ރިޕޯޓް އަަހރީ ވަނަ އަހަުރގެ  2016

 47 

 އޯޑިޓް  މާލީ 

 އޯޑިޓްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.ކައުންސިލްގެ މާލީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު 2016

 އޯޑިޓް  އިދާރީ

 އޯޑިޓްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ  2016

 އޯޑިޓް އެކްސްޓަރނަލް

 ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ.އޯޑިޓްވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކްސްޓަރނަލް  2016

 

 ކަންތައްތައް  ކުރެވިފައިވާ  ހަރުދަނާކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކައުންސިލުގެ 
 

ހިންގުން ހަރުަދނާ ކުރުމަށްޓަކަިއ މިއަހަރުެވސް ގިނަ މަަސއްކަތްަތކެއް ުކރެވިފަިއވެެއވެ.  ކައުންސިްލގެ
މިކައުްނސިލުން އޮޑިޓަރ ޖެނަލްެގ   ހެދުމަށްޓަކައި ކީ ފަންނީ ގާބިލް  ބަޔަކަށްމިގޮތުން  ކައުންސިލްގެ ުމވަްއޒަފުންނަ

މުވަްއޒަފުންނަށް އޮފީހާއި ލޯކަލް ަގވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި ފުލުހުންނާ ގުިޅގެން އެިކއެކި ތަމްރީން ޕްރޮްގރާމްތައް 
ންގުން ހަރުދަނާ ހިމަސަްއކަތާ ގުޅޭ ތަމްީރނުތައް ދެވިފަިއވެެއވެ. ަކއުްނސިލްގެ  ވެސްމީގެ އިތުރުން  ހިންގިފައިެވެއވެ.
 ބަދަލުކުރުމާއި، އޮފީހުގެ ސާަވރ އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުެނވެ.  އޮފީހުގެ ަކއުންަޓރު އައު ކުެރވި އެހެންތަނަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި
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 ހިސާބު  މާލީ  ކައުންސިލުގެ  :ބައި  ފަސްވަނަ 

 

 

 ބަޔާން  ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ  މާލީ  ކައުންސިލުގެ 
 

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

 

 

 

 

 ޔޫސުފް ޢާމިރު           

   ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ    

 )ކައުންސިލުގެ ރައީސް(        

 

( 

 

 

  

          މުޙައްމަދު ޖަމީލް            

  ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު

 (ޖެނެރަލް ޑިރެކްޓަރ)                 
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 ހިސާބު  މާލީ  ކައުންސިލުގެ 

 

 2016ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

1445 އާ:ބިޒްނަސްއޭރި  
2016 

ޑިސެްމބަުރގެ ނިޔަލަށް  ތަފްސީލް 2015 2016
 ލަފާކުރާ

 ނިޔަލަށް ލިބުނު  ޖޫންގެ

 ޖުމްލަ އާްނމުަދނީ   9,578,425.00     8,073,566.26       4,041,137.33       8,073,566.26  

 މްަދނީ )ރިާޒވް ކެނޑުމަށްފަހު(ނެޓް އާ  9,578,425.00     7,669,887.95       4,041,137.33       7,669,887.95  

 ފީގެ ގޮުތގައި ލިބޭ އާްނމުދަނީ     -                 -                  -                  -            

 ކެޕިޓަލް ރިލީޒް    -                 -                  -                  -            

 ހިލޭ އެހީ    -               6,553,346.66       3,276,673.33       6,553,346.66  

 އެކި ގޮްތގޮތުން ލިބޭ ފަިއދާ   9,578,425.00     1,520,219.60       764,464.00         1,520,219.60  
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2016 

ޑިސެްމބަރގެ ނިޔަލަށް  ތަފްސީލް 2015 2016
 ބާކީ  ޚަަރދުުނވާ

 ނިޔަލަށް ހިނގި ޚަަރދު  ޖޫންގެ

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   9,577,978.75     1,020,044.56       10,482,294.23      4,793,729.78  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   8,572,628.75      1,020,044.56       10,482,294.23      4,793,729.78  
 މުވައްޒިފުންނަށް ހިގާ ޚަރަދު  5,186,595.00     5,448,156.00       2,545,962.72       301,938.03    
 ސަބްސިޑީސް   138,700.00       1,250,000.00       122,754.90         645,387.20    
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު   3,247,333.75     2,816,564.00       977,150.36         767,576.12    

            -                  -                   -    
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ިލިބދާނެ

 ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   1,005,350.00     3,880,430.00       818,892.89         2,881,918.13  

  2,881,918.13         818,892.89       3,880,430.00     1,005,350.00  
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަުރމުދާ 

 ކުރާ ޚަރަދު ހޯދުމަށް

            -                  -                   -    
އިގްތިސާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ 

 ޚަރަދު 
 ދަރަނި އަދާކުރުމާއި ލޯނު ދޫކުރުން    -                   -                  -            
 ލޯނު އަބުރާ ދެއްކުން     -                   -                  -            
 ލޯނު ދޫކުރުން    -                   -                  -            

 ކައުންސިލްގެ ސާޕްލަސް / ޑެފިސިސޓް 446.25 7,053,521.70 6,441,156.90- 3,279,836.49

    403,678.31                -    
       

403,678.31  
 ރިޒާވް    -             
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 ކައުންސިލްގެ ޑެފިސިޓް އާންމުދަނީގެ

 އިންސައްތައިން
       

       
       
       

 ކޮމިޓްމަންޓްސް 
2016   

ޑިސެްމބަުރގެ ނިޔަލަށް  ތަފްސީލް 2015
 ލަފާކުރާ

   ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ލިުބނު 

 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ަޚރަދު         

          

          

          

          

          

          

 ޖުމްލަ     -                   -                  -            

       

 ތަފްސީލް 2015   2016
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ްމބަުރގެ ނިޔަލަށް ޑިސެ
 ލަފާކުރާ

   ނިޔަލަށް ލިބުނު  ޖޫންގެ

 ތަރަްއީގގެ މަްޝރޫއު ހިްނގުަމށް ހިގާ ަޚރަދު     -                   -                  -            
       

 ލާޒިމްކުާރ ކަންކަން  ޤާނޫނީ ގޮތުން
2016   

ޑިސެްމބަުރގެ ނިޔަލަށް  ތަފްސީލް 2015
 ލަފާކުރާ

   ނިޔަލަށް ލިބުނު  ގެޖޫން

 މުނިސިޕަލް ަޚަރދުތައް     -                   -                  -            

 ޕްރީ ސްކޫލްގެ ަޚަރދު     -                   -                  -            

 ރަދުަތއް ފަބްލިކް ހެލްތްގެ ޚަ     -                   -                  -            

 މިސްކިތްތަަކއް ހިނގާ ޚަަރދު     -                   -                  -            

 ޖުމްލަ     -                   -                  -            

       

 ލޯނުތައް  ކައުންސިލްގެ 
އަނުބރާ ދެއްކި /  ލޯނުގެ

 ތާރީހް  ައދަދު  ލޯނުގެ މުްއދަތު  ދައްކާ ޮގތް 
2011 
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            -                                                        -    
                
-    

  

       

ވިަޔފާިރ އުޞޫލުން ިހންގުމަްށަފހު،  ދުަގއި ހަަދއި،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ެއފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ަޚރަ
 ަޙވާލުކުރަން ދޫކޮށްފަިއވާ ތަންތަނާބެހޭ ތަފްޞީލު  ކަނޑައެޅޭ ުމއްދަތެްއަގިއ އަނުބރާ ކަުއންސިލާ

 ކުއްޔަށް ދިން ތާީރހް    އަނުބރާ ކައުްނސިލާއި ަހވާލުކުރި / ުކރާނެ ތާރީހް 
 ވިޔަފާީރގެ

 ބާވަތް 
 ތަން
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 ނިންމުން 
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު  2016ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ސުބުޙާނަހޫވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ.هللا ދެއްވި ކީރިތި ވަންތަ

އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅުގެތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންާނ މި
އަތޮޅުކައުންސިލާ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައްގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި 

ންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުން ޭބނުންވާގޮތަށް ިދނުމަށްޓަކަިއ ރަށުކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތު
 ކައުންސިލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަިއ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށު

 

 
 ތަފާތު ގިނަުގަނ ލާބައާ މަންފާކުރަނިވިގޮތަކަށް މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިފެށޭ އާ އަހަރަކީ

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

ނުގެ ހިާދޔަތުގައި މިނިވަންކަންމަތީ އަބަދުެގ ދިވެހި ޤަުއމު މާތްވެގެންވާ އިސްލާދީهللا ކީރިތި ވަންތަ ާމތް
އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ، އަބަދަށް ލަހައްޓަާވށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި އަފުރާދުންަނކީ އެކުވެރިކަމާއި

އްވާށިއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް ހުރިހާ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލަ
 މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. هللا ރޮނގަކުންވެސް ފަސްމަގަށްވުރެ ކާމިޔާބު ކުރިމަގެއް މާތް
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 ޔޫސުފް ޢާމިރު  
 ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިްލގެ ރައީސް 

 


