2017

2017

201

1

2017

c

2

2017

3

2017

2017

،
2017

4

2017

5

2017

uLto aw.b
F - ( irubunukde uluDamqsoLAm )
urafuD nagAg
AruhurafuDnagAg
ivur
iSufqn
une hqn af ugid
Alatab
ulikir aw
Aruhurafqtenaniv
Am
urafqtenaniv
S
i
w
q
v
a
v
O
f
u
ewob
iL avuruhqw av
++
ahik
uliki raDuk
nal
uravA rigAD U damak
k
e
dU qn
+ +
+ +
Udanuf UdUDnuw
UdAviridam
Arig Udiwalim
+
auL furav
Udalit
(ur ukah
+
)
uLafirufuwarun
UdU gam(inof ) ++
Udqnak ad
+
+
qs aLonif
Udqn+Ad urafurEb Am
iSufqwav ihaw
qs eraf(qnul)
iSufoy ev + +
urafItam qnib UdAhik
Udqnurih
UdAhik
Udqwum
+
unafqno d
urafiwaruh
+
uLafurafagnaw
urapqwudAhik
uLafiLav uruhAm
e m qn ib
d
U
w
i
aw
n
q
d
U
h
a
n
i
+
ar+uraf
afIt am
+
r
u
S
q
r
A
u
h
r
u
a
f
n
i
ah
+
in
uLafilagid
Ag ilib
Udabn uroh uL afuraf ugid +
Udqn avarad
+
+
u rakqwav
L
u
d
U
L
i
n
o
uLafIlagnorub ifur avil
ab
qsoL Am nih
en
+ +
L
u
+
afur
Lu afurav Am
+
uLa fAguDob uLa filigan
Udanufqnuk avilen
+
+
+
iS
uLafi lAg norAm
U DqwAm ufad Ew
+ +
uLaf AgEn Am
iSufAtum
uL
uLaf iligan
UduL uh( afUdiwarok
d
U
b
U
ne
w
iligniliv(Ag)
D
U
+
w
q
Udqnayi r Am)
im
L
u
k
o
n
i
d
u
+ ++
L
u
+ ++
f
a
+
il obiwanu L
+
ak
+
+
UdaDuk
+ +
+
Ud ALut
iligiluf
iSuf in uLonifud em uw
ak
ri ig uL Ud Atih
uLonif uD ob
ow
uraf ug id

uDn agan

+

+

+

iSak
irigUd
u diSak
urafqw

+

+ +

UduLq nuhemeg
Ud

Udo yek

. .
. .
. .
. .

..
..

.. ..

..
.+.

. .
. .

. .
. .

. .
. .
. .
. .

Am
qwuD am
Irav

iSufan
+

nq iw

+

Udq nehef

dU aL uf
+
+

..
. .

+

+
+

iSuf qnehe f

6

+
+

Udiwog(uDnak )

6

7

2015

2017

8

2015

6

ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ އަދި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީތައް:

ކައުންސިލް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން ކައުންސިލް ރަގަޅަށް ހިންގުމަށް ގިނަ ގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ޖެނުއަރީ

ގައި ސަރުކާރުން ބ.އަތޮޅުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ގޮތް ބެލުމަށް

ަކށް ހުރި
ފޮނުއްވި ސަރުކާރުގެ ވަފުދަކާއި ބައްދަލުކޮށް އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތ ަ
ދަތިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އެމިނިސްޓްރީތަކުން ކައުންސިލްތައް
މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ބޭނުންވާ އިތުރު އެހީ އާއި އެއްބާރުލުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .މި
ވަފުދުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ވަޙީދު ،އިސްލާމިކް
މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު ،އަދި ވަފުދުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ ޖަމްޝީދާ ހިމެނެއެވެ.
ބ.އަތޮޅުގައި ހުރި ބޮޑެތި ކުށުގެ މައްސަލައް ދެނެގަނެ ބ.އަތޮޅަކީ ކުށުގެ ވެށިން ސަލާމަތްވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުމަށް އިތުރަށް
ކުރެވޭނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބއަތޮޅު ކައުންސިލާ ،ބ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ދެމެދު ބައްދަލުވުމެއް
ގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ހަރުދަނާ ބަޔަކަށް ހެދުމާއި އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ކުށްތައް

ޖެނުއަރީ

މަދުކުރުމަށް ދެފަރާތުން އަދި ބ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދިޔުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.
އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އާ އެކު ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް،
ހާއްސަކޮށް އޭދަފުށީގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ވެދެވޭނެ އެހީއާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭދަފުށީ
ކައުންސިލާ

ފެބްރުއަރީ ގައި ބައްދަލުކުރެވި މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ހަމަ މިގޮތަށް ބ .އޭދަފުށީ ކައުންސިލަށް އަލަށް

އިންތިޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން

ޖޫންގައި ވަނީ

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ.
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން

ޖޫންގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަނީ ބ .ހިތާދޫ އަދި ބ.

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެކައުންސިލްތަކުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
މީގެ އިތުރުން ހަލް އިންޝުއަރެންސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅެޭ ގޮތުންނާއި ކައުންސިލަށް ފައިދާވާނެ ފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯ
ބެލުމަށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްއާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް

ފެބްރުއަރީ

ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުވި ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެލް.ޖީ.އޭ އިން ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ،މަގާމަށް
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ،ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުންވާގޮތާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު
ޖުލައި ގައި ފޯނު ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުނެވެ.
އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވުމުގައި މުބާރާތުގެ ޤަވައިދު އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން

ޖުލައި

ގައި އޮފީސްތަކާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
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ޔޫ،އެސް އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްލުމަށް ޔޫ.އެސް އެމްބަސީގެ
ޖުލައި

ބޭފުޅުންނާއެކު

ޖުލައިގައި ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު

ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .އަދި

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސް ބޭފުޅުން ދޮންފަން ،ކަމަދޫ ،ހިތާދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ގަވައިދާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް
ޖުލައި ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ސެޝަންގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ އެމްޕަޔަރުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ވަޑައިގެންނެވި
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ.
ބ .އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އެދުމާއި އެކު އެ ކައުންސިލްގެ
ކޮމިޓީއާއި ކައުންސިލާ ދެމެދު

އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްލޭން އެއް އެކުލަވާލުމަށް އޮޑިޓް

އޮގަސްޓް ގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގެ ބިންގަނޑު ލެވެލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް
އޮގަސްޓް އިން

އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް ކުރެވުނެވެ.

އޮގަސްޓް ގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
އެން.ސީ.އައި.ޓީ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އޭދަފުށީގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި ޖެމްސް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީން
އޮގަސްޓްގައި ހިންގުނެވެ.

ޕްރޮގްރާމެއް

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކެރިއަރ ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޓޯލެއް ތައްޔާރުކޮށް
މައުލޫމާތު ދިނުން

ސެޕްޓެމްބަރ ގައި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ.

ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން

ސެޕްޓެމްބަރ ގައި ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިރާގު އާއި ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ

ފުޓްސެލް މެޗެއް ބޭއްވުނެވެ.
ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެދިވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން ތުޅާދޫގައި ބަލަން ޖެހޭ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ޓީމެއް

އޮކްޓޯބަރ ގައި އެރަށަށް ދަތުރުކޮށް މައްސަލަބަލާ ނިންމުނެވެ.

ކޯސްޓްލައިންގެ ފަރާތުން ބ .ކިހާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެ
ފަރާތާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް

އޮކްޓޯބަރގައި ބޭއްވުނެވެ.

އޮޅަގިރީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭނާއި ބެހޭގޮތުން އީ.ޕީ .އޭ އަދި ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް
އޮކްޓޯބަރ ގައި ބޭއްވުނެވެ .އަދި އީ.ޕީ.އޭގެ ބޭފުޅުންނާއި އެކު މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލާއި އީ.ޕީ.އޭގެ ފަރާތުން ހިތާދޫ އަދި ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނާ

އޮކްޓޯބަރ އަދި

އޮކްޓޯބަރ ގައި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.
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ދިރާގުން އަތޮޅުގައި ދެވޭ ހިދުމަތްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދިރާގާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ސީ.އީ.އޯ
އާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް

އޮކްޓޯބަރ ގައި ބޭއްވުނެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ސީ.ޖީ.އެމް އަދި އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން

އޮކްޓޯބަރ އަދި

އޮކްޓޯބަރ ގައި ކަލިނަރީ ޗެލެއްޖެއް

ބޭއްވުނެވެ.
އެލްޖީ،އޭ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން

އޮކްޓޯބަރ ގައި ބޭއްވުނު އީ ކައުންސިލް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ

ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .މި ޓްރެއިނިންގ އޮތީ މާލޭގައެވެ.
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން

އޮކްޓޯބަރ ގައި ބޭއްވުނު ސާފުރާއްޖެ މަހާސިންތާގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން

ބޭފުޅަކު ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް

އޮކްޓޯބަރގައި މޮނިޓަރިންގ އަށް ކުޑަރިކިލު

އޮކްޓޯބަރ ގައި ކަމަދޫ،

އޮކްޓޯބަރ

ކަމަދޫ އަދި ކެންދޫ އަށް ދިޔުމަށް ފުރިއެވެ .މިގޮތުން

އޮކްޓޯބަރ ގައި ކެންދޫ އަދި

ގައި ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ.
ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ކެންދޫއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންބޮޑުވެފައިވާތީ އެކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޕޮލިހާއި
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޕަންޕްތަކާއި އެކު ކެންދޫގައި ބޮޑުވެފައިވާ
ފެންހިއްކުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފަކު ފޮނުވުނެވެ.
ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް
ފެހެންދޫ އަދި ފުޅަދޫ އަށް ދިޔުމަށް ފުރިއެވެ .މިގޮތުން

ނޮވެމްބަރ ގައި މޮނިޓަރިންގ އަށް ގޮއިދޫ،

ނޮވެމްބަރ ގައި ގޮއިދޫ،

ނޮވެމްބަރ ގައި ފުޅަދޫ އަދި

ނޮވެމްބަރ ގައި ފެހެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ.
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އެދިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ކިހާދޫގެ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް

ނޮވެމްބަރ ގައި ޓީމެއް ކިހާދޫއަށް

ގޮސް މައްސަލާ ބަލާ ނިންމުނެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކަށް ލާޒިމު ކުރާ ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން

ނޮވެމްބަރ

ގައި ކިހާދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރެވުނެވެ.
ގައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ޒުވާނުންގެ
ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް

ނޮވެމްބަރ ގައި އޮފީށްތަކާއި އެކު

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
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ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާއި ،އިޖާބަ ދެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ގައުމީ މަހާސިންތާގައި މިއިދާރާގެ
ނާއިބު ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދަށުގައިވާ "އަތޮޅުގެ" މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.

،
،
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ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް
•

ޙަރަކާތް 1

•
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ުމގައި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ކޮންމެހެން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ
ދައުރު ބަދަލުވ ު
ގޮތުން އަދި ބަޖެޓާއި ވަގުތުގެ ދަތިކަން.
•

ޙަރަކާތް 2

•
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
މި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
ބޭއްވުނެވެ .އަދި ލިޔެކިޔުން ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް ހޯމް
މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތުން.

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބަޔޮސްފެއަރ
ރިޒަރވް އޮފީހާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލު ކުރައްވާ:
ބ .އަތޮޅަކީ ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒަރވް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އަދި ބ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ހުރުމުން
އެތަންތަން މޮނީޓަރކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދެފަރާތުން ބައްދަލުވުންތައް
ގަވައިދުން ބާއްވަމުން ގެންދެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުނު
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  1438ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން
ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުވެސް އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނެވެ .ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ
ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދީނި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ވޯކްޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރުވެސް މި އަތޮޅުގެ  13ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދީ
ވަނީ ނިމިފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ނަސޭހަތް ދެއްވީ ޝޭއިޚް ޙަސަން ތައުފީޤް އަދި ޝެއިޚް އަހްމަދު ފަހުމީ ދީދީ އެވެ.
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އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބ .އަތޮޅުގެ ގިނަ
ޕްރޮޖެކްޓަތަކެއް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކާއި އެހީތަކެއް އަތޮޅަށް ދަނީ
ފޯރުކޮށްެދެމުންނެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޔޫ،އެސް އެމްބަސީއިން ދަނީ  3ޕްރޮޖެކްޓެއް
ފެށުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބ .ދޮންފަނު އަދި ކަމަދޫ ސްކޫލްއަށް ކްލާސްރޫމް އިތުރު ކުރުމުގެ
ޕްރޮޖެކްޓް

އަދި

ބ.

ހިތާދޫ

ސިއްޙީ

މަރުކަޒުގެ

ބެޑް

ކެޕޭސިޓީ

އިތުރުކުރުމުގެ

ޕްރޮޖެކްޓެވެ.

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންދެވެއެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކި އެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،ދަތުރު ދިޔުން އަދި އިދާރާގައި ބޭއްވޭ ކެއުމުގެ ހަފްލާތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފާހަގަ
ކޮށްލެވެނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ހއ .އަދި ހދ .އަށް ކުރެވުނު
ދަތުރެވެ 9 .މާރޗް އިން  11މާރޗް އަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ހދ .ކުޅުދުއްފުށި އަދި ހަނިމާދޫ އާއި ،ހއ އިން ދިއްދޫ ،ބާރަށް،
އުލިގަމު ،އުތީމު ،ތުރާކުނު އަދި ށ .އިން ކޮމަންޑޫ އަދި މަރޮށި އަށް ޒިޔާރަށް ކުރެވުނެވެ.
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ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް  32ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުނު
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ  32ވަނަ މުބާރާތް
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  13އަދި  14ގައި އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނެވެ .މި މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރީ ބ .އއޭދަފުށި ،ތުޅާދޫ ،ކެންދޫ
އަދި ހިތާދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިކުރެއްވި އެ ރަށެއްގެ ކުދިންނެވެ .މުބާރާތުގައި މުޅިެކު  23ދަރިވަރުން ވާދަކުރިއެވެ.
އެއްވަނަ ކައުންސިލަކަށް ހޮވުނީ

މުބާރާތުގެ

ބ .ތުޅާދޫ ކައުންސިލެވެ .ދެވަނަ އަށް ހޮވުނީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލެވެ .ތިން ވަނަ ހާސިލްކުރީ

ކެންދޫ ކައުންސިލެވެ.
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ެނ އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބޭއްވުނު
ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގ ް

އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކުގެ ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނައި މުވައްޒަފުން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވެ
އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި އޭދަފުށިގެ އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ.އަތޮޅު އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް
ބޭއްވުނެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އޭދަފުށީގެ ގިނަ އޮފީސްތަކަކުން ބައިވެރިވިއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ،

އެސްޓީއޯ ،މީޑިއާ ސެންޓަރ ،ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ،ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  ،ބަޔޯސްފިޔާ ރިޒަރވް އޮފީސް ،އޫރިދޫ ،ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އޭދަފުށީ ބްރާންޗް އަދި ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހިމެނެއެވެ .ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުބާރާތް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޖުލައި  25އިން  27ގެ ނިޔަލަށެވެ .މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިޔަން ޓީމަކީ ބއަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމެވެ .އަދި
ރަނަ ރަޕް ޓީމަކަށް އައިސްފައިވަނީ ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެވެ.
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“ރަންނާ އެވޯޑް  " 2018އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިވި
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ދިގުމުއްދަތަކަށް ބ.އަތޮޅަށް އަދި ގައުމަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،
މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި 2016 ،އަދި  2017ވަނަ އަހަރު
ބ.އަތޮޅަށް ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދާދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރިޒޯޓްތަކާއި ގެސްޓް ހައުސް އަދި އަތޮޅުގެ
އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލުތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކާއި ،އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ކްލަބް
ޖަމިއްޔާއަކާއި ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ގުޅުން (ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ އެސޯސިއެޝަން/ޕީ.ޓީ.އޭ) ފާހަގަކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ
އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދެއްވާ "ރަންނާ އެވޯޑް  "2018އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ
ފުރުސަތު  29ނޮވެމްބަރ ގައި ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި އެވޯޑް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު  6ދާއިރާއަށެވެ.
 .1ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
 .2ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
 .3ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
 .4މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްޞަ އެވޯޑް
 .5ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް
 .6ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް
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ރަންނާ އެވޯޑް  2018ޙާޞިލް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވާއިރު ،އެންމެ
ޚިދުމަތްތެރި ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި ،އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކަށާއި އެންމެ ހިންގުންތެރި
ކްލަބް /ޖަމިއްޔާ އަދި ޕީ.ޓީ.އޭއަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި މިހަފްލާ  2018ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ
ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީ ތަކާއި ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދަނީ
ކުރަމުންނެވެ.

ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގެ ޚިދްމަތް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއި ކުރެވުނު
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގެ ޚިދްމަތް ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން 2017
ވަނަ އަހަރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން މި ހިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މަބުރޫކް ނަޞީރުއެވެ .މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ފަރާތުން
ސޮއިކުރެއްވީ އިމިގްރޭޝަންގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ހާމިދު ފަތުހުﷲ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އަލަށް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ،މުއްދަތު ހަމަވެގެން ޕާސްޕޯޓް އައުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ،މުއްދަތު ހަމަވާން  8މަހަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް އޮތް ޕާސްޕޯޓެއް އައުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން
ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ފީ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދްމަތް އިންތިޒާމް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ .މި ޚިދުމަތް  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ކުރީކޮޅު ފެށިގެންދާނެއެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން "އީ-ކައުންސިލް" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބ .އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅުގެ  13ރަށު ކައުންސިލުން ފައިސާއާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .ޑިސެމްބަރ
9ން  10ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ،ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯކަލް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ އީ-ކައުންސިލް ފައިނޭންޝަން އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިޔުލް ،ރަށު
ކައުންސިލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން މި އެޕްލިކޭޝަންއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި
އެޕްލިކޭޝަންއަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިނޭންސް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކޮށް ޓްރެއިން ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭއްވުނު
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވާދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރެވުނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ)
އިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ،އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ
ކަންތައްތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި ،ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށު
ކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތްބަލައި ،އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށަހަޅަންޖެހޭ
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ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހެޅުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާގުޅޭ ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި،
އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ

ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި،

އެމަސައްކަތްތަކާއި

ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި

ވިލަރެސްކުރުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމުން އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލް ތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 2017ގައި ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ކުޑަރިކިލު ،ކަމަދޫ ،ކެންދޫ ،ކިހާދޫ ،ފެހެންދޫ ،ފުޅަދޫ އަދި ގޮއިދޫގެ މޮނިޓަރިން ނިންމާ
މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓްތައް އެކައުންސިލް ތަކަށް ފޮނުވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ކެންދޫ ކައުންސިލް ފިޔަވާ ދެންނެވި ހުރިހާ ކައުންސިލްގެ
މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް ވާނީ ފައިނަލް ކުރެވިފައެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބ.އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބ.އަތޮޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ
ކައުންސިލްތަކުގެ ވެރިންނާ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިވެސް ބައްދަލުކޮށް ކަންކަމާ މަޝްވަރާ
ކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ކަންކަން ރަގަޅުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގާ ބަލަން ޖެހޭ
މައްސަލަތައް ގަވައިދުން ބަލަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ރަގަޅުކުރުމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ
އިތުރުން މިނިސްޓްރީ ތަކާއި އަދި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ

6

ވަނަ އަހަރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ
ފާތިމަތު ނަޞްރާ

27

2017

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
 26ފެބްރުއަރީ  2014ދުވަހުން ފެށިގެން  02ޖޫން 2016ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި
ބޭފުޅުންނަކީ:

 03ޖޫން  2017ދުވަހުން ފެށިގެން  02ޖޫން 2019ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި
ބޭފުޅުންނަކީ

28

2017

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 -1ފާތިމަތު ނަޞްރާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 -2މުހައްމަދު އިކުރާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 -3މޫސާ ފާއިޒް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 -4ޙުސައިން ސިމްހާދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 -5ފަޒްނާ އިދްރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -6ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -7ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -8އަޙްމަދު ހަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -9ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -10މުޙައްމަދު ލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -11ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -12ހުމައިދު މުހައްމަދު ވަހީދު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 -13ޙުސައިން މިބްސާމް

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 -14ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

 -15ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 -16މީޒާ އަބްދުލް އަޒީޒު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -17މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -18ފަޒީނާ އިދްރީސް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -19އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 -20އިބްރާހީމް ޙަމްދީ

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

 -21އަހުމަދު ފަޔާޒް

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

29

2017

 -22އިސްމާއިލް ޖައިލަމް

ޑްރައިވަރ

 -23ނަވާލް އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

 -24ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

 -25އިގްބާލް އަލީ

ފަޅުވެރި

 -26ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -27މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

 -28ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

 -29ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -30ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
މިކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް
މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅި އެމަސައްކަތްތައް  4ޔުނިޓަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ބަހާލެވިފައެވެ.
މި ހަތަރު ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު
ކައުންސިލްގެ

ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި  51ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާކުރެވި 34 ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި

ވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  2ވަނަ ދައުރުގެ  5ބައްދަލުވުމާއި 3 ،ވަނަ ދައުރުގެ  29ބައްދަލުވުމެވެ .ކޯރަމް
ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވި ގޮސްފައިވަނީ  2ވަނަ ދައުރުގެ  16ބައްދަލުވުމާއި  3ވަނަ ދައުރުގެ  1ބައްދަލުވުމާއި އެކު
ޖުމްލަ  17ބައްދަލުވުމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
 -31މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަޑަކީ ދިވެހިސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާއިދުގެ ޗެޕްޓަރ  2ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
މިންގަޑުތަކެވެ

30

2017

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ .މިފަދަކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 2017

34

4

31

2017

32

2017

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު ހުރި މުދަލުގެ ތެރޭގައި
ގެ )

ލާންޗް " ހަނިފަރު " ( '
ލާންޗް " މާފަރު " ( '

ގެ ) އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ

ލާންޗް " ދޯނިޔާ " ( '

ގެ )

އަތޮޅުގެ
މަރިޔާދުގެ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކާރު
ވޭން
މިތަންތާގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ /-

ރުފިޔާ އެވެ.

މިތަކެތި ކައުންސިލްގެ މަގްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ލާންޗަކީ ކުއްޔަށް ދަތުރުކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތެކެވެ.
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ގައި
ލިބުނު

ގެ
ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ޖުމްލަ
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށްނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
ދަތުރު ފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު
އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
ޖުމްލަ
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ކައުންސިލްގެ ޢާމްދަނީ އެކައުންޓުން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް

ފާސްކުރި

ޚަރަދުވި

ބަޖެޓް ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
alqmuj
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުންދޭ ފައިސާ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބުސިޑީޒް
alqmuj
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
alqmuj
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ

45,000.00

alqmuj
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ކައުންސިލުގެ

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު

މާލީ ޚުލާޞާ
•

ދައުލަތުން މިކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ޖުމްލަ

4,600,282.00

•

ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއުއިން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

13,395,000.00

•

ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

5,939,782.00

•

2015ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

5,469,866.00

މީގެ އިތުރުން މިއިދާރާއަށް އެކިއެކި ކަންކަމަށް ލިބިފައިވާ (224,475.00ދެލައްކަ ސައުވީސް ހާސް ހަތަރު
ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.
•

އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހައްދައިގެން ލިބިފައިވާ

179،015.00

•

އައި ޑީ ކާޑް ހައްދައިގެން ލިބުނު ފައިސާ

35,600.00

•

ޓްރާންސްމިޓީންގ ލައިސަންސްފީއަށް ލިބުނުފައިސާ

7,860.00

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން

ވަނ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްެގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި

ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ،ފައިސާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބަލަހައްޓާ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
އަޅުގަޑު ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.

މަބުރޫކް ނަޞީރު

މޫސާ ފާއިޒް

ބަޖެޓް ތަންފީޒްކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
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