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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

c
ރައީސްގެ ބަޔާން
ޔ
މާތްﷲސުބު ޙާނަހޫވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ .ޢަލަމްތަކަށްރަޙުމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މިއުއްމަތުގެ މާތްނަބިއް ާ
މުޙައްމަދުއްރަސޫލުﷲ ޞައްފޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ އަރިހަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގެ ގުލްހާރުތައްވެދުންކުރަމެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
އެކަލޭގެ ފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރުޞާޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
މިކައުންސިލުން

ފާއިތުވި

ހަމަސްދުވަހު

މަސައްކަތްކުރީ

އާދެ! މިކައުންސިލަކީ ޤާނޫނީވަކި ސަޚްޞަކަށްވީހިނދު
އިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި،

ފޯކައިދޫރައްޔިތުންނަށް

އިޤްތިޞާދީގޮތުންނާއި،

ޢުމްރާނީގޮތުން ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ،ރައްޔިތުންގެމެދުގައި ހަމަހަމަކަމާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކޮށް ،އިސްލާމްދީނަށް
ލޯބިކުރާ

ރައްޔިތުންތަކެއް

އުފެއްދުމަށެވެ.

އެގޮތުންގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވި،

ތަފާތު

އަދި

ގިނަ

ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި،

މައްސަލަތައްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކަށާއި ،އަމިއްލަ އެތައް ފަރާތަކަށް ފައިސާހޯދުމަށާއި ،ހިންގަވައިދެއްވުމަށްއެދި ތަކުރާރުކޮށްހުށަހަޅާފައެވެ .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި
ފަޅުގެމަސައްކަތާއި،އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލްގެކިޔެވުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ކުލާސްރޫމްތަކާއި ،ނަރުދަމާގެމަސައްކަތާއި،
އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެވާހަކައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ގޯތިދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގާހުރި ރައްޔަތުންގެ ރުއްގަހުގެ
ބަދަލުހޯދުމަށާއި އިންޖީނު ގެއިން ކައުންސިލަށްލިބެންޖެހޭ ފައިސާހޯދުމަށާއި ،ބޮޑުކުރެވިފައިވާ އިޖުތިމާއީ ސަރަޙައްދުސާފުކުރުމަށްފައިސާ
ހޯދުމުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މިނޫންވެސް ތަރައްޤީގެ ކަންކަންކުރުމަށާއި،ރައްޔިތުންނަށްފޯރުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ
އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކުރާކަމަކަށްވީނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ދަވްލަތުން ދެއްވަންޖެހޭނެކަމަށް ޤާނޫނު ލާޒިމުކުރާ ހިލޭއެހީގެއެއްވެސްފައިސާއެއް ދެއްވާފައިނުވާތީ އެކަންކަންއެކަށީގެންވާގޮތުގައިކުރެވޭނެ
އެއްވެސްގޮތެއް ފެނިފައިނުވާކަންފާހަގަކުރަމެވެ .އަދިދަންނަވަމެވެ .ބައެއްކައުންސިލްމެންބަރުންގެފަރާތުން އެންމެއެދެވޭގޮތުގައިއެއްބާރުލުމާއި
އެހީތެރިކަން ލިބިފައިނުވާކަންހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސްލިބިފައިވާ މަދު ވަސީލަތާއި ފައިސާބޭނުންކޮށްގެން ރަށުގެތަރައްޤީއަށާއި،
މުޖުތަމަޢުގެކުރިއެރުމަށް

އެކަށީގެނަވާރަނގަޅުމިންވަރަކަށް

މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

މީގެ

އިތުރުންވެސް

2016

ވަނައަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާގިނަކަންތައްތަކެއްކުރެވި މަޤުޞަދު ޙާޞިލް ކުރެވެމުންދިޔަކަންފާހަގަކުރަމެވެ .މި
ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެއިދާރާ އިދާރީގޮތުންހިންގުމުގައި އެންމެއިސް ބައެއްއިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނާއި ކައުންސިލްގެއިދާރާގެ
ގިނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުންއަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމައެއްބާރުލުމާއި ވެދެއްވި އެހީތެރިކަންފާހަގަކޮށް ވަރަށްއިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި ރައްރިތުންގެފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.
އާދެ! އަޅުގަނޑުއެދެނީ ފޯކައިދޫރައްޔިތުންނަށް ތަރައްޤީގެ ރޮނގުންނާއި ،އެހެނިހެން ރޮނގުތަކުން އަދަށްވުރެފެހި

މާދަމާއެއްދެއްވާ

ކައުންސިލާއިކައުންސިލްގެމުވައްޒަ ފުންނަކީ ފުރިހަމައެއްބާރުލުމާއެކު ރަށުގެރައްޔިތުންނަށް ގާތުންފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދެއްވުމުގައި

އަތުކުރިއޮޅާލައިގެން

މަސައްކަތްކުރާ

ބައެއްކަމުގައި

ލެއްވުމެވެ.

އަދި

ފޯކައިދޫ

ރައްޔިތުންނަކީ

ޞުލްޙަ

މަޞްލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ރަށުގެ އަމަންއަމާންކަން ހިފަހައްޓާ ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަމުގައި ﷲސުބުޙަނަހޫވަތަޢާލާ
ލެއްވުމެވެ .ޥައްސަލާމުޢަލައިކުމް ޥަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތޫ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

2

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ތަޢާރަފު

މިރިޕޯޓަކީ  2016ވަނައަހަރު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެމަސައްކަތް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭރިޕޯޓެކެވެ.
މިރިޕޯޓުގައި

ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި،

ލަނޑުދަނޑިތަކަށްވާސިލުވުމަށް

ހިންގި

ޙަރަކާތް

ތަކާއިރޭވިފާހުރިޙަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލްގެއިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން 2016
ވަނައަހަރު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި މާލީ ތަފްޞީލް
އަދި މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
ދަތި ތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫއަކީ ދިރިއުޅެންއުފާވެރި ،ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެރޮނގުންއަރާހުރި ،ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ،
ކަމަށްޤާބިލް ،އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެފައިވާ ރަށަކަށްވުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫއަކީ ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައްގިނަ ރަށަކަށްހެދުމާއި ،ދިމިޤުރާތީ އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސްލަސްކަމަށް
ލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމައުއެއް ބިނާކުރުމާއި ،ކިޔަވާކުދިންނަށް އުނގެނުމާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލްކަންއިތުރުކުރުމަށް
ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއްޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ،މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް މަގު ހުޅުވިފައިވާ ،ބޭސްފަރުވާއަށް
ފަސޭހަކަމާއެކު ވާސިލްވުމުގެމަގު ހުޅުވިފައިވާ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްހެދުން.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރަށުގެ ވަނަވަރު
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީފޯކައިދޫއަކީ މިއަތޮޅުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ  14ރަށުގެތެރެއިންއަތޮޅުގެމެދުގައިއޮތްރަށެކެވެ .ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 73
ދަރަޖަ އުތުރުން  06ދަރަޖައެވެ .ރަށުގެބޮޑުމިނަކީ  68.69ހެކްޓަރެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީރަށް ފުނަދޫއާއި މިރަށާއި ދެމެދުގެދުރުމިނަކީ
 14.2ނޯޓިކަލްމޭލެވެ.

އާބާދީ ،ތަޢުލީމް ،އަދި ޞިއްޙަތު
2016

ޑިސެމްބަރމަހުގެ

ނިޔަލަށް

އާބާދީއަކީ

މިރަށުގެ

1720

އެވެ.

މިރަށުގައި

ޤާއިމުކުރެވި

ޞިއްޙީމަރުކަޒު

ޑަކްޓަރަކާއި،ނަރުހުންގެޚިދުމަތް  18ގަޑިއިރަށް ލިބެމުންދެއެވެ .ރައްޔިތުންހިންގަމުންއައި ބޭސްފިހާރަ އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައަކަށް
ބަދަލުކޮށް ޑޮކްޓަރީ ބޭހުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަދި މިރަށު ސްކޫލުން ސެކަންޑަރީ ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރެވެއެވެ.

އިޤްތިޞާދު
މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެތެރެއިން އެންމެގިނަބަޔަކު އާމްދަނީހޯދުމަށްކުރާމަސައްކަތަކީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މީގެއިތުރުން

ފަރުމަހުގެމަސްވެރިކަމާއި ،ޢިމާރާތްކުރުމުގެމަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީހޯދުމުގެގޮތުން މިރަށުގެ

ގިނަޢދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު
މިރަށުގާ  24ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަޓްވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ .ކަރަންޓްގެޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

ޖޯގްރަފީ
”57
”35

”73:8

Longi tiud

”6:19

Lati tiud

55.55 Hs

Areal

1050.00m

Length

680.00m

Wdth

ރަށުގެ ބޮޑުމިން 68.69 :ހެކްޓަރ
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ނސިލް )
އދޫކައު ް
ބރީ ފޯކަ ި
ތރު ު
މޑުލުއު ު
(މިލަދުން ަ

ހރު ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލުވީ މިންވަރު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ފުޓުސަލްދަނޑުގެމަސައްކަތްކުރެވެމުންދަނީ

ވަރަށްހަލުއި

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1

ހިންގުމަށްރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ސްޕީޑެއްގައެވެ.

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ޓަކައި

ބިޑްކުރެވި،

Q2

Q3

Q4

ފުޓުސަލް

އެގްރިމެންޓްކުރެވި ނިޝާންކޮންސްޓްރަކްޗަރކޮމްޕެނީ އާއި މަސައްކަތްހަވާލުކުރެވި ،ފުޓުސަލްދަނދުގެ ބިންގާއެޅިފައިވަނީ

މުބާރާތްތައްކުޅުމަށާއި

 15ފެބުރުއަރީ  2016ގައެވެ.

ކުޅުންތެރިންތަށް ކުރިއެރުން
ލިބުން

 18ފެބްރުއަރީ  2016ދުވަހު އޭޑީކޭ މެޑިކަލްސެންޓަރ އެޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ
ކޮންފޯމްކުރެވި މީސްމީހުންގެ ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމަށްޓަކައި
ފެއްޓީ ވަރަށްބާރަށް އެމަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.

ބިމުގެ އިންފާހަގަކޮށް ކަޑަޖަހާ މުޅީން

ކައުންސިލްއިދާރާއިން އަގުކުރެވި ބަދަލު ނެގުމުގެމަސައްކަތް

 1ދުވަސް

ޞިއްޙީދާއިރާ ރަގަޅުވުމުގެ
އުއްމީދު އާލާވުން
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 19ފެބްރުއަރީ2016

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

ގައި 2016

ވަނައަހަރުގެފުރަތަމަ ޢާއްމުބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ 2015

ވަނައަހަރު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތާއި ،ކުރެވިފައިވާކަންތައްތަކާއި،

 2016ވަނައަހަރަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްރޭވިފައިވާ

ކަންތައްތަކާއި  ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްބޭއްވޭ ވަރަށްބޮޑުބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން
ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިފުރުޞަތުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ
ސުވާލަކަށް ކައުންސިލުން ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.
އެޖެންޑާ:
 1ދުވަސް

 -1ޤުރުއާނުގެބަރަކާތުން ޖަލްސާފެއްޓުން :އަލްފާޟިލް ނިބުރާސްއިވާން
 -2ތަޢާރަފްކުރުން :ޢަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޒާރު

ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު
ލިބިގެންދިއުން

 2015 -3ވަނައަހަރު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އިއްވުން :ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢާޞިފް
އ ބޭހޭ
 -4ކައުންސިލުންހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި 2016 ،ވަނައަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ބަޖެޓް އާ ި
ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން :ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު
ރިފްރެސްމަންޓް
 27ފެބުރުއަރީ  2016ގައި ޔޫއެންޑީޕީ ގެ ވަފުދެއްވަޑައިގެންނެވި ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ކޮމިޓީތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވި ،އެބޭފުޅުންބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު  1ދުވަހުން

 1ދުވަސް

އެއްބާރުލުންދިނުން

މަސައްކަތް ނިންމަވާ ފުރާވަޑައިގެންނެވީއެވެ.
 4މާރިޗް  2016ގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ( ކޮންމެގެއަކުންނާއި ގެވަޅަކުން މީހަކުގެނެސްގެ ން)
މަޢުލޫމާތު

ދިނުމަށްޓަކައި

ހަވީރު

4:30

ގައި

ބައްދަދަލުވުމެއްބާއްވާ

ކަންކުރާނެ

ގޮތުގެ

ފުރިހަމަ

މަޢުލޫމާތު

ހިއްޞާކުރެވުނެވެ .ކުނިމެނޭޖު ކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޭގެއިންނާއި ،ގޯތިގޯތިން ފައިސާނަގާނެ އާދަދާއި ،ހުރިހާ ވަރުސަރެއްކިޔައިދީ
ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އޭގެއިތުރުން ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ސާފުކުރަންބޭނުންވެގެން ކުރި

 1ދުވަސް

ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

ހުރިހާސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވާ އަދި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާ ކަންކަން ސާފުކޮށްދެއްވީ
ރައިށް މުޙައްމަދު ރާޝިދުއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 2މާރިޗް  2016އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސްމަޓްރާއަށް އައި  7.8ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމުގައި ށްނާމީ އެއް
އުފެދިދާނެކަމަށް

ރައްޔިތުންސަމާލުކަމަށްގެނައުމަށްޓަކައި ޑިޒާސްޓާރ މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލު ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން ސަމާލުކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ރާވާ

ހިންގުމަށްހަމަހެހިފައިވާ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް

 1ދުވަސް

ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ބައްދަލުވުން ނިންމިފައިވެއެވެ 19:25 .ގައި
 09މާރިޗް  2016ގައި ލައިސަންސްބުރު ފެށުމަށްޓަކައި

ލައިސަންސްބުރު ބާއްވާނެ ތަނަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް

ލައިސަންސް ބުރުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީހުން ބައިވެރި ކޮށްގެން ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމަކީ ފުނަދޫގައިތޯ ؟ ނުވަތަ
ފޯކައިދޫގައިތޯ؟ އެއީ ފުނަދޫގައި ބާއްވައިފި ނަމަ ހުރިހާގޮތަކުން ރަގަޅުވާތީ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް

 1ދުވަސް

ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ކަންކަން
ކުރަން އެގުން.

ބޭއްވުނު ކާމިޔާބު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
 19މާރޗް  2016ގައި ގެސްޓްހައުސްގާ އެއަރކޯނު ހަރުނުކުރެވިހުރި  2ކޮޓަރީގައި އެއަރކޯނު ހަރުކުރެވުނެވެ.

 1ދުވަސް

 19މާރިޗް  2016ދުވަހު ކައުންސިލްއިދާރާގައި  60ކީގެ ކީބޯޑެއް ހަރުކުރެވުނެވެ.

 1ދުވަސް

 22މާރިޗް  2016ދުވަހު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

ކޮޓަރި ކުއްޔަށްދިނުމުގައި
ފުރުޞަތު ބޮޑުވުން
ކައުންސިލަށް ފަސޭހަތަކެއް
ލިބިގެންދިއުން.

އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް

މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިވަފުދުގައި  6ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .ކުނިކޮށި ބަލާ
ޗެކްކުރުމުގެ އިތުރުން ތިމާވެއްޓާއި ގުޅުންހުރި ހުރިހާކަމެއް ބައްލަވާ ހެއްދެވިއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ރަށްގިރަމުންދާ ސަރަހައްދާއި

 1ދުވަސް

ހޭޅިފަށާއި ،ކުނިއުކާލެވެމުންދާތަންތަން ބަލާ ހެއްދެވިއެވެ .މިޓީމު ޒިޔާރަތްކުރެއްވީ ހެދުނނު  9:15ހާއިރުއެވެ .ފުރާވަޑައިގަތީ

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށް
ދަސްވެގެން ދިއުން.

މެންދުރުފަރީއްކުޅުއްވުމަށްފަހު  2:00ގައެވެ.
 25މާރިޗް  2016ގައި ޕިކަޕް ގަރާޖް ހެދުމުގެމަސައްކަތް ފެށިގެންދިޔައީ މިއަދު އެވެ .މިގަރާޖަކީ ކައުންސިލްއިދާރާއާ
ގުޅިގެން ދެކުނުފަރާތުގައި ހަދެމުންދާ ގަރާޖެކެވެ .މިއީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ނިޝާންކޮންސްޜަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑް އާއި ހަވާލުކުރެވިގެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

 1ދުވަސް

ޕިކަޕް ރައްކާކުރެވި
ބޭއްވޭނެގޮތް ވުން
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 26މާރިޗް  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑު ޖެންޑަރ ގެފަރާތުން ހިންގާ " ބޮޓެލްނެކް އެނަލިސިސް " ވޯކުޝޮޕް
ހިންގުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ހެނދުނު  8:30ގައި މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .އަދި ހަމަ މިއަދު 10:00
ގައި ވޯކް ޝޮޕް ފެއްޓުނެވެ .ވޯކްޝޮޕް ނިމުނީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވޯކް ޝޮޕް ހިންގާ ބައިވެރިވި 25

ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުމުގައި
ކުރިއެރުންތައް

 1ދުވަސް

ލިބިގެންދިއުން

ބައިވެރިންނަށް ފުރިހަމަ ކަމާއެކު ބޮޓެލްނެކް އެގިގެންނެވެ.
 27މާރިޗް  2016ގައި ،އިރުވައި މޫސުމުގައި ޢާއްމުކޮށް ކޮންމެއަހަރަކުވެސް އިޖުތިމާޢީ ތާނގީތަކުން ފެންހުސްވާތީ
އެކަންޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ފެނުގެ އެހީ މިއަދު ފޯކައިދޫއަށް ލިބި  40ޓަނުގެފެން ފޯކައިދޫގެ

ފެނުގެދަތިކަން ފިލުން

 1ދުވަސް

ޖަމާޢަތުގެގޮތުންބޭނުންކުރާ ތާނގީތަކަށް ފެންއެޅިފައިވެއެވެ.
 05އޭޕްރީލް  2016ވަނަދުވަހު އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބު ރައީސްއާއި އިތުރު ދެ ކައުންސިލަރ އާއި6 ،
އިދާރީމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 10

މީހުން މިދަތުރުގައި ޝާލިމް ވެއެވެ .އަދި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞަކުރުމުގައިވެސް

މިހުރިހާބޭފުޅުން ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ .ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި އަލިފުށީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާއި ،ވާހަކަތައް ހިއްޞާކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ

ރ .އަލިފުށީ ކައުންސިލަށް

ބޭފުޅުން ފޯކައިދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހެދުނު  7:20ގައެވެ .އެބޭފުޅުންނަށް ރިސީވް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުންނާއި ،
ރަސްމީ ގޮތުން ބޭއްވުނު

ދެކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ  9:00ގައެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުނީ  10:25ގައެވެ.

އެއަށްފަހު ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން އެބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި އޮތް ކުޑަވަރެއްގެ އަނގަމީރު ކޮށްލުމަކަށްފަހު  11:00ގައި
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭގޮތުން ބައްދަލުވުކުރާގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ  11:00ގައި އަލިފުށީ
ކައުންސިލްގެ ޓީމް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ އެކިއެކި މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެބޭފުޅުން ބޭނުންވިހާ

 1ދުވަސް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބަދަރުސަރަޙައްދަށް ނުކުމެ މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންނދެވުނެވެ.

އިތުރުތަޖުރިބާ ތަކެއް
ލިބިގެންދިއުން .އަދި
ފޯކައިދޫ ކައުންސިލަށްވެސް
މަޢުލޫމާތުތަކެއް
ލިބިގެންދިއުން.

މަޢުލޫމަތެއް ޙިއްޞާކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ހޯއްދެވިއެވެ .ޖުމްލަގޮތެއްގައި އަޅުގަޑުމެން ކުރަމުންދާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކާއި
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމެޓް ތަކާއި  ،ޚައްޞަކޮށް ބަޖެޓްބައިގެ ހުރިހާ ރިޕޯޓް ތަކެއް ބައްލަވާ މަޢުލޫމާތު
ހޯދެވިއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

މިމަސައްކަތް ރޯދައަށް މިސްކިތް ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްގެންގޮސް ރޯދަމަސް އައުމުގެ
ކުރިން ނިންމާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 15ދުވަސް

 15އޭޕްރީލް  2016ގައި މިސްކިތުގެ ފެންޑާފާރުބުރީގައްޔާއި  ،މައިމިސްކިތުގެ ބޭރުފަރާތުގައި މުށިޖަހަން ފެއްޓުނެވެ.

 30އޭޕްރީލް  2016ގައި " މަދިރި ރުޅިރުޅި " ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި ،ކައުންސިލްގުޅިގެން ސާފުކުރު މުގެ
ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުންނާއި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން މި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި

 1ދުވަސް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގުނެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ މުވައޒަފުންނާއި ،ކުލަބް
މިޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގުނުކަންފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އިމާރާތެވެ .މިޢިމާރާތް ފާޚާނާ އަކާއި ،ފާޚާނާގެ ޖަންކްޝަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް އިތުރުކޮށް
ރަނގަޅުފެންވަރަށް މަރާމާތުކުރަންވަނީ ފެށިފައެވެ.

މެއި  2016ވަނަދުވަހުއެވެ .އަދި ވަރަށްބާރށް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކްން ފާހަގަކުރަމެވެ 17 .މެއި 2016
ވަނަދުވަހު ވޯކްވޭ ގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށްއައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ ކޮންކުރިޓް މަސައްކަތެވެ .މަގުތަކުގައި ގައު
ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްއަވަހަށް ފެއްޓޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމެވެ.

ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.

 1ދުވަސް

 6މެއި  2016ވަނަދުވަހު އއ މަތިވެރި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަފުދެއް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް

 11ދުވަސް

 6މެއި  2016ގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެތެރެއިން ވޯކްވެއި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓިފައިވަނީ 6

 15ދުވަސް

 04މެއި  2016ގައި ޔޫތު ސެންޓަރ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓިފައިވެއެވެ.

މި ޢިމާރާތަކީ ފެންޕްލާންޓް ޤާއިމު

މިސްކިތަށް
އިތުރުކުރިއެރުމެއް
ލިބިގެންދިއުން.

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ހިންގޭ
ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން ރަށަށް
ސާފުކަމެއް ލިބިގެންދިއުން
ޔޫތު ސެންޓަރު ހެދުމުގެ
ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް
ހިތްވަރުއާވެގެންދިއުން

ރަށަށް ކުރިއެރުންލިބުން

ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުން
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެތެރެއިން ފޯކައިދޫ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.
މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަތީފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ފަ ތުޙީ ވަޑައިގެން ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ އަދި އިތުރަށް
ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމުގެ އިރުޝާދު ދެއްވިއެވެ.

 1ދުވަސް

 12މެއި  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް

 1ދުވަސް

 11މެއި  2016ވަނަދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އާއިޝަތު ސިހާމް މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.

ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް
ހުށަހެޅުނެވެ.

އުއްމީދު އާވުން

 19މެއި  2016ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޡުހޫރު އާއި އެމިސްޓްރީގެ
މަތީފެންވަތުގެ

ވަފުދެއް

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

މިސްޓަރގެ

މިދަތުރުފުޅުގައި

މިނިސްޓްރީއާ

ގުޅުންހުރި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް

އަދި އިތުރު ކޯޓްތައް އަޅައިދެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހުނެވެ .އެގޮތުން ބަށިކޯޓް

ސުކުރުއަދާކޮށްވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .މިގޮތުން ސަރުކާރާއެކު އެއްބާރުލުން ދޭނަކަމަށް ޒުވާނުން ދެންނެވިއެވެ ،އަދި ޒުވާނުންނަށް
 ،އަންހެން ޒުވާނުންވެސްހިމެނޭގޮތަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކުޅިވަރުކޯޓްތައް ބޭނުންވާކަމަށާއި ،އަދި އެކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް

 1ދުވަސް

ނެޓްބޯލްކޯ ޓް ،ބާސްކެޓްކޯޓް ހިމެނެއެވެ .އަދި ފޯކައިދޫގެ ޒުވާނުން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް މިނިސްޓަރަށާއި ސަރުކާރަށް

އިރުޝާދު ލިބުން.
ހިތަތައްހަމަޖެހުން

މމިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓަރާއި ،ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ
ފަޅުގެ ވާހަކަ ސަރުކާރުގައި ދަންނަނަވައިދިނުމަށް އެ ދުނެވެ .މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި ފަޅާބެހޭ ހުރިހާ

ތަފާތު ޑޮކިއުމެންޓް ތައް

އަލުން ހުށަހެލުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 22މެއި  ، 2016ޤަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު މަރާމާތުކޮށް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްފެއްޓިފައިވަނީ 22
މެއި  2016ގައެވެ .މިމަސައްކަތްކުރުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ  10ފޫޓުން ތަބުއަޅާ މަތީބެރިއަޅާ ދެފުށުގައި ސިމެންތިޖަހާ ކުލަ ލާ

އިތުރުތަރައްޤީކަމެއް ލިބުން

ރީތިކޮށް ފެންވަރުގައެވެ.

10

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

އެއް ހެދުމަށް ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ސާރވޭކޮށްނިމިގެން ހަމަ އެދުވަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.
 26މެއި  2016ގައި ސްކޫލްދޮރުމަތީގައި އަވިދާޖެހުން މިސައްކަތް މިއަދު ފެއްޓުނެވެ.
އަންހެނުންކޮމިޓީއާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.

 1ދުވަސް

 23މެއި  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ ފަރާތުން ފްރުޓް ފުލައި އާބެހޭގޮތުން ސަރވޭ

ފަނިފަކްޝަރ
ހިފަންދަސްވުން

މިސައްކަތަކީފޯކައިދޫ ޕީޓީއޭ އާއި،

ދަރިވަރުންނަށް

ކުރެވެމުންދާ މިމަސައްތް ބިނާވެގެންވަނީ

ހިތްހަމަޖެހުމާއި

ބެލެނިވެރިންނާޢި ،ކައުންސިލް އަދި އތމ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން މުޅިން އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތެއްކަން

ބެލެނިވެރިންނަށޤ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހިޔާލިބުން

 03ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހު ށ.ފޯކައިދޫ ހުވަނދުމާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޥަޙީދު

ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވި މިސްކިތް

އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޥަޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން އެވެ .އަދި މިސްކިތް ހުޅުވުނީ ހުކުރު
ދުވަހުގެ ހުކުރުވަގުކަމަށާއި ،މި މިސްކިތުގައި އެދުވަހުގެ

ހުކުރުނަމާދު އިމާމުވެ ކޮށްދެއްވީ ވެސް އެމަނިކުފާނުކަން

 1ދުވަސް

"މަސްޖިދުއްތަޥްޙީދު" ހުޅުވުނީ މިއަދުއެވެ .މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މިނިސްޓަރ

ނަމާދުކުރުމަށް ފަސޭހަވެ،
ޚާއްޞަކޮށް ދަތުރުވެރިންނަށް

ފާހަގަކުރަމެވެ.
 03ޖޫން  2016ގައި ށ.ފޯކައިދޫގައި ހުވަނދުމާގެ އިބުރާހީމް ޥާޙީދު މިސްކިތެއް ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވާ ،އެމިސްކިތް ހުޅުވުގެ
ޢިމާރާތް ކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި އެކަން ފާހަގަކޮށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިބްރާހީމް ޥަޙީދު އަށް ހަނދާނީ ފިލާ އެއް
ދެވުނެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ބިލެއް މީރު ކޮށްލެއްވުމެއް ވަނީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް
ކުރެވިފައެވެ.

 1ދުވަސް

މުނާ ސަބާފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި "މަސްޖިދުއްތަޥްޙީދު "

ނަމާދު ކުރުމަށް ފަހިވުން

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް
ނ
ކުރިއެރުންލިބު ް
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 04ޖޫން  2016ގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލްގެ
ގްރޭޑް  8،9،10ގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.
 -1ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ އެއް އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ސާފު
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހެނދުނު  6:00ން  8:00އަށް ހިންގުނެވެ.
 -2ތިމާވެއްޓާބެހޭ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރުން އޮތެވެ .މި އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގައި
ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެމުވައްޒަފުންނާއި ،އަންހެނުންކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ސްކޫލްގެ 10،9،8

ގެ ދަރިވަރުން
ތިމާވެށިގެ ދުވަހާމެދު

ބައިވެރިވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވަނީ  8:15ން  9:15އަށެވެ.
ދަށުން  150ގަސް އިންދުނެވެ .މިހަރަކާތުގައިބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލްމިންބަރުން ނާއި ޕްލިސް ސްޓޭޝަންގެ

 2ދުވަސް

 -3ތިންވަނަ ކަމަކަށް ހިންގުނީ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެ
ފަރާތުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި
ދުވަހާމެދު ޝައުޤުވެރިކަން
އުފެދުން.

 -4ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކުއިޒްމުބާރާތެއް ޢާއްމުންނަށާއި ސްކޫލްދަރިވަރުންނަށްހުޅުވާލައިގެން
ކައުންސިލްގެފަރާތުން ބޭއްވުނެވެ .މި ސުވާލު މުބާރާތުން  1ވަނައަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް ރައިސް ކުކަރ އެއް ދުނުމަށް ނިންމާ
އަދި އެ އިނާމު އޭގެ ޙައްގުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވުނު ނިކަމާގެ ފާޠިމަތު ސާދުނާ އަށް ހަމަ އެވަގުތު ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ހަމަމިއާއެކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން އުކާލެވޭތަކެތިން އެއްޗެތިހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި
މަޢުރަޟުން  1ވަނައަށް  500/-ރުފިޔާ،

 2ވަނައަށް  300/-ރުފިޔާ 3 ،ވަނައަށް  200/-ރުފިޔާގެ އިނާމެއް

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
 29މެއި  2016ން  04ޖޫން  2016އަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި

އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މީކޯ ޕްރައިވެޓް

ޖޫން  2016ދުވަހުގެރޭ  8:30ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ރެންޑަމްކޮށް
ނެގުނު ގޭގޭގެ މީހުންނަށާއި

ނެގުނު ޒުވާނުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވުނެވެ .ބައްދަލުވުން ނިމުމުން ކައުންސިލުން

 7ދުވަސް

ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ހިންގާފައެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ގެ ނިންމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 04

ރަށުގެ ކުނިމެނޭޖުކުރުމަށް
ކުރިއެރުންލިބުން

އިންތިޒާމް ކުރެވިފައިވާ ސައިފޮދެއް ބައިވެރިންނަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮތެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ .މި ޙަރަކާތުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި،
ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ .މިހަރަކާތް ހިނގާފައިވަނީ ވަރަށް އެކުވެރި މާހައުލެއްގައެވެ.

 1ދުވަސް

 05ޖޫން  2016ގައި ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި ،ކައުންސިލް ގުޅިގެން  1437ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މާ ހެފުމުގެ

އެކުވެރިކަންބަދަހިވުން

 6ޖޫން  2016އިން ފެއްޓިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންރަމަޟާންމަހަށްޓަކައި ރޯދަ ހަދިޔާގެގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް
ޑަކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް  2ދަތުރު ކުރާގޮތަށް ހަމަހަމަޖައްސާ އަދި ބަލިވެގެން
ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ހޮސްޕިޓަލަށް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ކޮންމެ ބަލިމީހަކަށް  2000ރުފިޔާގެ ހަދިޔާ ދޭގޮތަށް ކައުންސިލުންވަނީ

 2ދުވަސް

މީހުންދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް  2ޚަތިމް ދިނުމަށާޢި ،ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އާދީއްތަ ،ބުދަ މިދެދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތައް އުފާވެ
ހިތްހަމަޖެހި ޤުރްއާން
ކިޔެވުމަށް އަހުލުވެރިވުން.

ނިންމާފައެވެ .އަދި ބަރާބަރަށް މިކަން ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދެއެވެ.
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިވަފުދުގައި ވަޑައިގަތީ  3ބޭފުޅުންނެވެ .އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް  10ޖޫން  2016އިންފެށިގެ ކުރިއަށް
ގެންދެވިއެވެ.
 5000ލީޓަރުގެ  15ހަން ރަށަށްގެނެވި ހަދާފައިވާ ބެޑުމައްޗަށް އެރުވިފައިވެއެވެ .މިއީ އެހެނިހެން މަސައްކަތް ކައުންސިލުން
ކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުން ދެއްވި  15ހަމެވެ.

 2ޖުލައި  2016ގައި

 22ދުވަސް

 15ޖޫން  2016ގައި ބަނދަރުމަތިންދަތުރުވެރިންނަށާއި ،އޮޑިވެރިންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫގެދަށުން

 1ދުވަސް

 10ޖޫން  2016ގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އިންޓެގްރެޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަފުދެއް

ބަނދަރުސަރަޙައްދުން ބޯފެން
ލިބެންހުރުން

ގތެރޭގައި ފޯކައިދޫ މާވާގެ އާދަމް
ދ ތިންތަރިން ެ
 1437ވަނައަހަރުގެ އެންމެ އަލިގަ ަ

ރ
ނަސީމް ހިމެނުމާގުޅިގެން އޭނާ އާބެހޭ ވީޑިއޯ ތަކެއްނެގުމަށްޓަކައި ޓީ ވީ އެމް ގެ ފަރާތުން އަލިގަދަތަ ި
ނަސީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްތައްޔާރުވެވުނެވެ .މިގޮތުން  2ޖުލައި  2016ގައި އާދަމް ނަސީމަށް މަރުހަބާ

 1ދުވަސް

ގން ވަރަށްކުއްލިގޮތަކަށް އަލިގަދަތަރި އާދަމް
އާދަމްނަސީމް ގޮވައިގެ ފޯކައިދޫއަށް އަންނަގޮތަށްހަމަޖެހުމާގުޅި ެ

ރައްޔިތުން އުފަލުން
ފޮޅިގެންދިއުން

ނ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެ އާދަމްނަސީމަށް މަރުހަބާކިއިފައި
ކިޔުމަށްޓަކައިތައްޔާރުކުރެވި ލިބު ު
ވެއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންނާއި ،ކައުންސިލްގުޅިގެން އެންމެހާބޭފުޅުންނަށް ދުވަހާގުޅޭ ސައިފޮދު ތައްޔާރުކުރެވި ދިގުމޭޒުގައިވަނީ ބޮވޭގޮތަށް
އިންތިޒާމުކުރެވިފައެވެ.

 1ދުވަސް

 06ޖުލައި  1437 ، 2016ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކޮށްނިމިގެން ނުކުތް އިރު

އުފާވެރި ބަދަހި ގުޅުމެއް
އުފެދިގެންދިއުން.

 08ޖުލައި  2016ދުވަހަކީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި އަދި ޚާއްޞަދުވަހެކެވެ .އެއީ  1437ވަނައަރު ބޭއްވުނު އެންމެ
އަލިގަދަތަރީގެ މުބާރާތުން އެންމެއަލިގަދަތަރި  1ވަނަ ށ.ފޯކައިދޫ މާވާގެ އާދަމް ނަސީމް ކާމިޔާބުކުރުމާގުޅިގެން އޭނާއަށް
މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި ފޯކައިދޫ ތައްޔާރުވެ މަރުޙަބާކީދުވަހެވެ.

މިގޮތުން ރަށުގެ ބަދަނރުމަތި ޒީނަތްތެރިކުރެވި ދިދަޖަހާ

ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާއެއް

އާދަމް ނަސީމަށް ކިޔާފައިވެއެވެ .މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި

ސައިކަލުބުރެއް ބޭއްވުމާއި  ،ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އަންހެން ފިރިހެން އެންމެ ތަކުންނަށް އާދަމް ނަސީމުގެ ޝަރަފުގައި ރޭގަނޑުގެ

 1ދުވަސް

ރަތްދޫލަ އަޅައި  ،ރަށުގެހުރިހާ ކުދިބޮޑު ހުރިހާ އެންމެން ރަތްކުލައިގެ ހެދުންއަޅައިގެން ބަނދަރަށްނުކުމެ ވަރަށް ހޫނު

ރަށަށް ރީތިނަން
ލިބިގެންދިއުން

ފަރީއްކޮޅެއް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގުޅިގެން ދެއްވާފައިވެއެވެ .މި މަރުހަބާކިޔުމުގައި  1436ވަނައަހަރު  1ވަނަ
އަލިގަދަތަރިއަކަށް ހޮވިފައިވާ ށ .ޅައިމަގު އިބުރާހީމް ޢަލީ ،އާއި 1435 ،ވަނައަހަރު  1ވަނަ އަލިގަދަތަރި އަށް ހޮވިފައިވާ
ށ.ފޭދޫ ޢަބުދުއްރަޝީދު ފޯކައިދޫއަށްގެނެވި ވަކިބޭފުޅަކު ތަފާތު ނުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގައި ޝާމިލްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އާއި  ،ޕްލޭނިންގ އޮފިޝަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުﷲ ޢާޠިފް މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެ ،މަހާސިންތާ ފުރިހަމަކޮށްފާވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އާއި  ،ޕްލޭނިންގ އޮފިޝަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުﷲ ޢާޠިފް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ،ބައްދަލުވުން ފުރިހަމަކޮށްފާވެއެވެ.

 2ދުވަސް

 22ޖުލައި  2016ން  23ޖުލައި  2016އަށް ޕްލޭންހެދުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު

މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައ  ،ފޯކައިދޫ

 3ދުވަސް

 17ޖުލައި  2016ން  19ޖުލައި  2016އަށް ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށްޓާކައި ބޭއްވުނު ބޮޑު މަހާސިންތާގައި ފޯކައިދޫ

ހޭލުންތެރިވުން

ޕްލޭނަށް އިތުރުކުރި
އެރުމެއްލިބުން

14

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 23ޖުލައި  2016ވަނަދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންއައި ފައިސާ ،އަލުން ޗާޕުކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު
މިބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އާއި ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން

 1ދުވަސް

މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން

އެމް އެމް އޭ ގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތަން
ދަސްވުން

ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 27ޖުލައި  2016ން  29ޖުލައި  2016އަށް ތަރުބަވީ ކޭމްޕް 3

ފޯކައިދޫ ސްކޫލްގައި ހިންގުނެވެ .މިކޭމްޕަކީ ފޯކައިދޫ

ޕޮލިސްސްޓޭޝަނުން އިސްނަންގަވައިގެން ސްކޫލާއި ކައުންސިލާއި

ޞިއްޙީ މަރުކަޒާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފޯކައިދޫ

ބްރާންޗާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ގުޅިގެން ވަރަށްބޮޑު މަސައްކަތަކާއި ،ހޭދައެއްކޮށްގެން ހިންގުނު ވަރަށްކާމިޔާބު ކޭމްޕެކެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފާ ވެއެވެ .އަދި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ،ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށްވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

 3ދުވަސް

މިކޭމްޕްހިންގުނީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް  10 9 8ގެ ދަރިވަރުންނަށެވެ .މި ތިންގްރޭޑުން  96ދަރިވަރުން މިކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވެ

ދަރިވަރުންތައް އިސްލާހުވުން

ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އަތޮޅުކޮމާންޑަރ ޕޮލިސް އިބުރާހީމް މުޞްޠަފާ އާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް
އަލްފާޟިލް އިބުރާހީ މްރަޝީދު އިދުރީސްވެސް ވަޑައިގެން ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވާފައިވެއެވެ .ތިންދުވަހަށް ހިންގުނު
މިކޭމްޕަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ކޭމްޕެއްކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
27

ޖުލައި

2016

ދުވަހު

ކައުންސިލުން

ފޯކައިދޫގެ

ވިޔަފާރިވެރިންނާއި،

އޮޑިވެރިންނާއި،

ސަރުކާރުގެ

ހުރިހާ

ބައްދަލުވުންތަކަކީ -:ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން ފައިސާހޯދުމަށްޓަކައި ވާހަކަދައްކާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް

 1ދުވަސް

މުއައްސަސާތަކުގެވެރިންނާ ވަނީބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .މިބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ  3ބައްދަލުވުމަކަށެވެ .މި

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ
އެހީތެރިކަންލިބުން

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކެކެވެ.

15

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 31ޖުލައި  2016ދުވަހުގެރޭ  8:45ގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިނގިގޮތް
ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓާކައި ބައްދަލުވުން ބޭވޭއްވުނެވެ .ބިބައްދަލުވުމަށް ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވަނީ
ވަޑައިގެންފައެވެ .ފާއިޔުވި  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތްރައްޔިތުންނާޙިއްޞާކޮށް

ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި

ރައްޔިތުން ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ސުވާ ލުތަކަށް ޖަވާދާރީވެ ސާފުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ފައިސާހޯދުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

 1ދުވަސް

މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .މީގެ އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ  2016މިނިވަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާބެހޭގޮތުންނެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދެވުން

މިގޮތުން ރައްޔިތުންވެސް ފަރާތުންވެސް ކުރީގެ އަހަރުހިންގުނު މުބާރާތަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި މުބާރާތަށް ޚަރަދު
ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރާޝިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓާކައި ކައުންސިލުން
ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސްދެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިވެރިން،
އޮޑިވެރިން ،ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 6އޯގަސްޓް  2016ގައި މަސައްކަތެއް ނެތިފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެހުމާއި ޓީސާޓުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ
ވާރކްޝޮޕެއް ފޯކައިދޫ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެވްނީ

 6އޯގަސްޓް  2016ން  12އޯގަސްޓް  2016އަށް 26

ބައިވެރިންނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ހިންގާ ކޯސްފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .ކޯހުގައިބައިވެރިވި ހުރިހާ ބައިވެރިން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް
ނ
ހިންގިފައިވާ ކޯހެހެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މީގެ ދެވަނަބުރެއް ހަމަމިބައިވެރިންނަށް ހިންގުމަށްވަނީ އެން އައި އީ އިންވަ ީ

 7ދުވަސް

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކޯހަކީ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ފޯކައިދޫއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
ހަމަޖައްސަވާ އަދި ފެހުމާއި މާޖެހުން  ،ލިޔެލާޖެހުންފަދަ އިތުރުކޯސްތައް ފޯކައިދޫގައި ހިންގުމަށް ވަނީ އެން އައި އީ އިން

ޒުވާނުންގެތެރެއިން
ކޯސްހެދިފަރާތްތަކަށް
ތަނަވަސްކަންލިބިގެންދިއުން

ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .މިހިންގުނު ކޯހަކީ ވަރަށްފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް އިފެދިގެންދިޔަ
ކޯހެއްކަންފާހަގަކުރަމެވެ.
 01ސެޕްޓެމްބަރ  2016ދުވަހުގެރޭ ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގެ ހުރިހާ އަންހެނުންނާ ބައްދަލުކުރުން ޕްރީ
އަންހެނުންނާ ވާހަކަދައްކާ  ،މަޝްވަރާކޮށް އަންހެނުން އެއްބަސްވީގޮތެއްގެމަތިން ޕްރޮގްރާމް ކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން
ނިންމާލީއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ،އަންހެނުންކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

1ދުވަސް

ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ޙާޟިރުވިއެވެ .އަދި ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި

ކުޅިވަރަށާއި ބޮޑުޢީދު
ފާހަގަކުރުމަށް ޝަވްޤު
ވެރިވުން.
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ރ
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 11ސެޕްޓެމްބަރ  2016އާދީއްތަ ދުވަހު އެންވަޔަރަންމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިބޭފުޅުންވަޑައިގަތީ
ފުރާވަޑައިގަތީ މެންދުރުފަހު 1:15

ގައެވެ.

މިބޭފުޅުންނަށް ރިސީވްކުރުމާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ

 1ދުވަސް

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު ތައް ބަލާ މޮނިޓަރިންކޮށް ފޮޓޯނަގާ ހެދުމަށެވެ .މިކަންކަން ބަރާބަރަށް ކޮށްގެން އެބޭފުޅުން

ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ނެގުން

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންނެވެ.

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.

 1ދުވަސް

 29ސެޕްޓެމްބަރ 29ސެޕްޓެމްބަރ  2016ދުވަހުގެ  20:30ގައި ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ 14

ތަޖުރިބާ ޙިއްޞަކުރުން.

 13އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަދުވަހު ހދ ކުމުންދޫ ކައުންސިލް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަށް
ޒިޔާރަތްކޮށް ،ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމުގެގޮތުން ދެކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށްބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ.
ކައުންސިލް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ލިޔުންތަކާއެކު ވަރަށްތަފްޞީލްކޮށް ކައުންސިލަށް ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ .މީގެ
އިތުރުން ހަދަމުންދާގޮތުގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ،ހެދިފައިވާ ޕްލޭންތަކާއި ،އެއްބަސްވުންތައް އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ.

 1ދުވަސް

މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރާޝިދުއެވެ .ހިންގުމުގައި ފޯކައިދޫ

ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު
ދެކައުންސިލަށްވެސްލިބިގެން
ދިއުން

އަދި ރައްޔިތުންނާ އެކު ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ހޯދާގޮތް މިކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ޙިއްޞާކުރެވުނެވެ.
 21އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލަ ސްޓެޓިސްޓީކްސް ގެ ބޭފުޅުންގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
މިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް  22އޮޚްޓޯބަރ އިން  30އޮކްޓޯބަރ  2016އަށް ދެމިގެންދާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިބޭފުޅުން
ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުން ސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި ތާއީދު ލިބިގެންދާ ނެ ވާހަކަ

 8ދުވަސް

މިބޭފުޅުން ނަކީ ގޭ ބިސީ ތަކުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަދަދު

ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ އެއް ކުރުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބައެކެވެ.

ސާރވޭ ފުރިހަމަކުރުން

ވިދާޅުވިއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 21އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހުގެ ރޭ  8:30ގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަލް ބިއުރޯ ސްޓެޓިސް

ޓިސްގެފަރާތުން ސަރވޭ ކުރުމަށް

ހަމަގެހިފައިވާ ގޭގޭގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ސާރވޭ އާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތުދެވުނެވެ .އޭގެ ފަހުގައި މަސައްކަތް
ފައްޓާގޮތަށް ނިންމުނެވެ .އަދި ސަރވޭ ކުރެވޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް  500/-ރުފިޔާގެ ވައުޗަރ އެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

ސާރވޭ ފުރިހަމަކުރުން

ވާހަކަވެސް މަޢުލޫމާތުގެތެރޭގައިވިދާޅުވިއެވެ.
 21އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓާކައި

ކޮންމެގައަކުން

ބޭފު ޅަކު ޙާޟިރުކޮށް ކަމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދީ ކަންކުރަންވީގޮތް އަންގައިދެވުނެވެ .އަދި މިކަމަކީ ވަރަށްމުހިއްމު
ކަމެއްކަމަށާއި ،ހުރިހާ މީހުންގެ އެއްބާރުލުން ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހޭލުންތެރިވުން

ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ގޭގެއިން ފީ ނެގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް ދެވިފައިވެއެވެ.
 22އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފޯކައިދޫ ގައި
ކުނިމެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުނު ދުވަހެވެ .މިއީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުރެވު އިންތިޒާރެއްގެ ނިމުން

ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ފާހގަކުރާދުވަހެވެ .ވަރަށްއުފާވެރި އެންމެންނަށް " މަގޭ ސާފު ފޯކައިދޫ " މިޝިޢާރުގެ ދަށުން އުފާވެރިކަން ޙާޞިލްވި

ލިބުން

ދުވަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 22އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހު ފެމެލީ ޕްރޮޓަކްޝަން އޮތޯރިޓީ އާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތައްގުޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާ
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހިަްނގުނު ޕަރޕަލް ކެމްޕިއަން މިއަދު ފޯކައިދޫގައި ހިންގުނެވެ .މިކެމްޕިއަންގައި ރަށުގެ ހުރިހާ
މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .މިކެމްޕިއަން ހިންގުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި،
ކައުންސިލްއިދާރާގެ ކައުންސިލްއާއި ،ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ

ގެވެށި އަނިޔާ އެނގުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ޕަރޕަލް ކެމްޕިއަންގެ ހިނގާލުން ބޭއްވުނީ
 22އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:55ގައެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 27އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަދުވަހު

ރ .ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

ތަޖުރިބާ ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން ފޯކައިދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިބޭފުޅުންނާއެކު ރަސްމީ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ
 27އޮކްޓޯބަރ 2016

ދުވަހުގެ

ހަވީރު  4:15ގައި ފޯކައިދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގައެވެ .މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި

ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުން

ތަޖުރިބާ

ޙިއްޞާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ،ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ހިންގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަދި މި މުނާސަބާގައި
ރ ވާދޫ ކައުންސިލަށް ހަނދާނީ ލިޔުމެއް ދެވުނެވެ.
 4ނޮވެމްބަރ  2016ދުވަހު ބޮޑެތިމީހުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
މިކޯހުގައި

ދެޖިންސްގެ

ބޭފުޅުން

ބައިވެރިވެ

އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގަންފެއްޓުނެވެ.

ވަރަށްފުރިހަމަގޮތެއްގައި

ކޯސްފުރިހަމަކުރުމަށްފެއްޓުނެވެ.

މިކޯހަކީ

ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން
ބަޔަކަށް އިނގިރޭސި ބަސް

1

އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާ ކޯހެކެވެ.
ދެދުވސްތެރޭ

އެމަސައްކަތްވަނީ ނިންމާލެވިފައެވެ.

ފެއްޓުނެވެ .މި ސައްކަތަކީ ޒަމާނާ އެކަށީގެންވާ އެހާމެ ޚަރަދުކުޑަ ކަމަކަށްވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
މިސައްކަތަކީ ކައުންސިލުން އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވެގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

 5ދުވަސް

 12ނޮވެމްބަރ  2016ގައި ބަދަރުސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ލައިޓެއް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 2ދުވަސް

 6ނޮވެމްބަރ  2016ދުވަހު މަސްޖިދުލް ހިދާޔާގެ ފެންޑާ ގައި މުށިޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓި

އެނގިގެންދިއުން
މިސްކިތަށް އިތުރު
ފުރިހަމަކަމެއް ލިބުން
ބަނދަރު ސަރަޙައްދަށާއި
ރަށުގެ މޫނުމައްޗައް އިތުރު
ތާޒާކަމެއް ލިބުން.

 24ނޮވެމްބަރ  2016ގައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހަދަންޖެހޭ ޕްލޭން ހެދުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މިއަދު
ވޯކްޝޮޕަކަށްވާތީ ހުރި ހާ ފަރާތްތަކެއް ސާމިލްވާގޮތަށް ބައިވެރިންނަގައިގެން ވޯކްޝޮޕް ގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުރިއަށް
އޮތް  5އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ޕްލޭންހަދާ ނޮވެމްބަރ  30ގެ ކުރިން

 10ދުވަސް

ފެށިފައެވެ .މިވޯކްޝޮޕަކީ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަޚައި ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް  25ބައިވެރިން އެލުކެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ

ބައިވެރިވުން ހިއްޞާކުރެވި
އެއްބާރުލުންލިބި ،ޕްލޭން
ފުރިހަމަވުން

ވަނީފޮނުވިފައެވެ.
 02ޑިސެމްބަރ  2016ވަނަދުވަހު ކައުންސިލްއިދާރާއިން ބޯފެން ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުން ހިންގާ

ބޯފެންރައްކާކުރާނެ ތާނގީ

ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން ކަޅުހަންސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް އެސްކީމްގެދަށުން ގެނުވުނު  2500ލިޓަރގެ  30ހަން ލިބިފައިވަނީ

ތަކެއް ލިބި ،ކައުންސިލްގެ

މިއަދު އެވެ .އަދި މިއަދު ހަންތައް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅި އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަޥާލުކުރެވުނެވެ.

ވިޔަފާރިކުރިއެރުން
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ނިޒާރު އާއި އެޑްމިން އޮފިޝަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފް ބައިވެރިކޮށް ވޯކްޝޮޕްވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަފުދެއްވަޑައިގެން ސާރވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފައްޓާފައެވެ .މި ސާރވޭގެ މަސައްކަތް
 18ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 3ދުވަސް

 16ޑިސެމްބަރ  2016ވަނަދުވަހު ފޯކައިދޫގައި ބޯފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ

 5ދުވަސް

 04ޑިސެމްބަރ  2016ން  07ޑިސެމްބަރ  2016އަށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނު ބަޖެޓްރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ވޯކުޝޮޕްގައި

ހޭލުންތެރިކަމެއް ލިބުން

ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް
ފެށިގެންދިއުން

 17ޑިސެމްބަރ  2016ދުވަހު ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ރަށަށްގެނެސް ތަކެތި ރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ

ރަށުގެ އެންމެންނަށޤ

ފައްޓާފައެވެ .ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނެވެ .ވަރަށްހީވާގި ކަމާއެކު ރޭގަނޑެއް

ލިބުނު އުފާވެރިކަމެއް އަދި

ޖޝާއެކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ދުވާލެއްނުބަލާ ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދެއެވެ .ވަރަށްފޯރީ އާއިޯ ،

ކުޑަކުދިންނަށް

 18ޑިސެމްބަރ 2016

އާދީއްތަ ދުވަހަކީ ވަރަށްޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހެކެވެ .އެއީ ކުޑަކުދިންގެ

ޕާކަށްބޭނުންވާހުރިހާ ތަކެތި  15ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ރަށަށް ގެނެވި 18 ،ޑިސެމްބަރ  2016ގައި ރާވަން ފެށުނު
ދުވަސްކަމަށްވާތީއެވެ.

މިއަދު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ގައި ތަކެތި ރާވަމުންއައިސް އަދިވެސް ވަނީނުނިމިއެވެ 27 .ޑިސެމްބަރ

ކުޑަކުދިންގެ އުފާވެރިކަން

ދުވަހަކީ ޕާކުގައި ފެންފޯއްރުއް އިން ދުނު ދުވަހެވެ .ތަކެތިރޭވުމުގެ މަސައްކަތް ރޭގަނޑާއި ދުވާލު ކުރަމުންދެއެވެ .އަދި
ވޯކުވޭތަކާއި ޕާކުގެ އެހެނިހެން ތަންތަނާއި ،ސާފުތާހިރުކޮށް ވަރަށްބާރަށް މަސައްކަތްކުރެވެމުންދެއެވެ.
 19ޑިސެމްބަރ  2016ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން ޓީމް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިޢީ ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއުން ކުރަމުންއަންނަ ،އަދި
ބަލަމުންދާ ބެލުގެތެރެއިން ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މޮނިޓަރކޮށް

 2016ވަނައަހަރު ބެލިދުވަހެވެ .މިޓީމުގައި ،އިސް

ނުކުރެވޭކަންކަން ފާހަގަވި

ކޮށް ހުންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް އެވެ.

20

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި
 02ޑިސެމްބަރ  2016ވަނަދުވަހު ކައުންސިލްއިދާރާއިން ބޯފެން ރައްކާކޮށް ބެހެއްޓުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުން ހިންގާ

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ

ޕްރޮގްރާމްގެތެރެއިން ކަޅުހަންސްކީމެއް ތަޢާރަފްކޮށް އެސްކީމްގެދަށުން ގެނުވުނު  2500ލިޓަރގެ  30ހަން ލިބިފައިވަނީ

ތަނަވަސްވުން

މިއަދު އެވެ .އަދި މިއަދު ހަންތައް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅި އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަޥާލުކުރެވުނެވެ.
ރައްޔަތުންގެ

ރުއްގަނޑުވަރުވާކުރެވިފައިވުމަކީވެސްކައުންސިލަށް

މުހިއްމުކަމެކެވެ.

އާމްދަނީހޯދުމަށްކުރެވިފައިވާ

އަދި

މީގެއިތުރުން ބިންކުއްޔަށްދީގެންނާއި ގަސްރުއްވިއްކައިގެން ވެސް ކައުންސިލަށްދަނީ އާމްދަނީލިބެމުންނެވެ.

ކައުންސިލްގެއާމްދަނީ

 24މަސް

480ރ މަހަކުލިބެމުންދިއުން

ކައުންސިލަށްއާމްދަނީހޯދުމުގެގޮތުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ރަށުފަހިގެސްޓްހައުސްގެ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް

ރޫމް ކުއްޔަށްހިފާމިންވަރު

ގެސްޓް ހައުސް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ.

އިތުރުވުން

ބުޅިތަކުގެތެރެއިން ހަލާކުވެފައިވާ  16ބުޅިނަގާ އެ  16ބުޅި ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 20ދުވަސް

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމުގެގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި އޮޑިދޯނިފަހަރުގެވައު އެއްސުމަށްޓަކައި ހަރުކުރެވިފައިވާ
މިކަމަކީވެސް ކައުންސިލުން

ތަކެތިދިނުމުންރައްޔިތުންގެ ބަޔަކު ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ވަރަށްބުރަ އަގުބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ.

އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާފައި
ބަހައްޓަން ފަސޭހަވުން.

މުބާރާތްތައް
ޕްރީސްކޫލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ވަރަށްކުލަގަދަގޮތެއްގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި މުބާރާތާއިގުޅިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތުގެމަތިން
އިނާމާއި ،ހަދިޔާތައްދެވިފައިވެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި  100ދަރިވަރުންބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.

މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް

ޕްރީސްކޫލްގެ96%
 2ދުވަސް

ދަރިވަރުން

ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކުރާ ފުޓުސަލްމުބާރާތް މިއަހަރުވެސްބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިމުބާރާތުގައި ސަރުކާރުގެ

ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާފަރާތް

އިދާރާތަކުން
ޕޮލިސްޓީމެވެ.

6

ޓީމް

ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަރަށްފޯރިއާއެކު

ކުރިއަށްދިޔަމިމުބާރާތުގެ

ޗެމްޕިއަންކަންހޯދީ

ފޯކައިދޫ

 10ދުވަސް

ބާއްވަމުންއަންނަ ފޯރިގަދަ މުބާރާތެކެވެ.

މުބާރާތުގައިބައުވެރިވުން
ތައްއިތުރުވެގެންދިއުން/އިތުރު
މުބާރާތްތައްބޭއްވުން

21

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މި މުބާރާތަކީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިންހޮވުމަށް

ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ .އަދި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ރަށުގެ  15ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުމުބާރާތުގައި ބައިވެރި

 12ދުވަސް

ރަށުފެންވަރުގައިކޮންމެއަހަރަކުވެސް ޤުރްއާން މުބާރާތެއްބޭއްވެއެވެ.

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

ވާން ޝައުޤުވެރިވާކުދިން
އިތުރުވެގެންދިއުން
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން

 11ޖެނުއަރީ  2016ގައި މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަން ފުޓުބޯޅަމުބާރާތުގެ އަތޮޅުޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތް

ވަރަށްބޮޑު

ކުޅުމައްޓަކައި ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަޓީމު މިއަދު ކުޅުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށްގޮސް މެޗްވަނީކުޅިފައެވެ.

ކުރިއެރުންތަކެއްލިބި

މިމެޗު  4ލަނޑު  2ލަޑުން މޮޅުވީ ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމެވެ.

ރަށްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި
ފުޓްބޯޅައަށް އަދި ކުޅިވަރަށް

 12ޖެނުއަރީ  2016މިއަދު ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްގެގޮތުގައެވެ .ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބު ހޯދަމުންއައި

އިތުރު ތާޒާކަމެއް އާ ެ
ވ
ޝަންވްޤުވެރިވުން
ރަށް
ލާވަ
އާޅި
ކު
ންދިއު
ވެގެ

ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުން ފުޓުބޯޅަޓީމަށް ޖާފަތެއްދިންދުހެއްގެގޮތުގައެވެ .ރައްޔިތުންގެފަރާތުން މިޖާފަތްތައްޔާރުކޮށް ރަށުގެ
ހުރިހާ ކުދި ބޮޑު އެންމެންނަށް ދަޢުވަތުދީ ފުޓުބޯޅަޓީމާއެކު ރައްޔިތުން ކުދި ބޮޑު ޒުވާނުން އަންހެނުން

ނެއްޓި އެކަކުވެސް

1ދުވަސް

އެކުވެރިކަން އާލާވުން

ނު ދާނޭގޮތުގެމަތިން ބަނދަރުސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު މި ޖާފަތް ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީ ޓީމަށް ކިޔުނު ހޫނު މަރުޙަބާއާއެކު،
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެންމެން އުފާ ފާޅުކުރުމުންނެވެ.
 15ޖެނުއަރީ  ،2016މިނިވަން  50ޗެމްޕިއަން ފުޓުބޯޅަމުބާރާތުގެ އަތޮޅުޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ މުބާރާތް
ކުޅުމައްޓަކައި ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަޓީމު މިއަދު ކުޅުމަށްޓަކައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށްގޮސް މެޗްވަނީކުޅިފައެވެ.

ނ
ރވު ް
ޤވެ ި
ވ ު
ވރަށް ޝަ ް
ކުޅި ަ

 1ދުވަސް

ނ
ލވު ް
ވރިކަން އާ ާ
އެކު ެ

މިމެޗު  3ލަނޑު  1ލަޑުން މޮޅުވީ ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމެވެ .ބައްދަލުކުރީ އދ މާމިނގިލި ޓީމާއި ފޯކައިދޫ ޓީމެވެ.
 18ޖެނުއަރީ  2016ގައި ބ .އޭދަފުށީ ފުޓުބޯޅަޓީމާއި ،ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަޓީމް ބައްދަލުކުރާމެޗް ކުޅުމަށްޓަކައި މިއަދު 8:00
ގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށްދިއުމަށްޓަކައި ފުރިއެވެ .މެޗްކުޅުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު  3:45ގައެވެ .އަދި މިއަދު

ޓީމުފުރައިގެން

ނ
ރވު ް
ޤވެ ި
ވ ު
ވރަށް ޝަ ް
ކުޅި ަ

 1ދުވަސް

ނ
ލވު ް
ވރިކަން އާ ާ
އެކު ެ

ދިޔައީ ސެމީފައިނަލަށްގޮސްފައިވާތީ އައްޑޫ އަށްވެސް ދާ ގޮތަށެވެ.
މުބާރާތަކީ ކޮންމެއަހަރަކުވެސް ބޭއްވެމުންއަންނަ މުބާރާތެކެވެ .އަދި ރަށުގައި ޤުރްއާންކިޔަވައި ރަނގަޅު ކުދިންތަކެއް
އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުރެވެމުންއަންނަ އަދި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ.

 2ދުވަސް

 22ޖުލައި  2016ން  23ޖުލައި  2016އަށް ސްކޫލްގެ އިންޓަރހައުސް  9ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި

ޤުރްއާން އަށް
އަހުލުވެރިކުރުވުން
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 2016ވަނައަހަރުގެ މިނިވަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ބައިވެރިވެ 11 ،އޯގަސްޓް  2016ދުވަހު
މުބާރާތް ވަނީ ފެއްޓިފައިވެއެވެ.

ފޯކައިދޫ އެފް ސީ ފުރަތަމަ މެޗް ކުޅުނީ  13އޯގަސްޓް  2016ގައެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ރޫޙު އާލާވެ

މިމުބާރާތުގެ

ދިރުން ކުރިއެރުން.

ފައިނަލްގައި މިލަންދޫ އާއެކު ކުޅި ފޯކައިދޫ އެފް ސީ ވަނީ  0-1ން ބަލިވެފައެވެ .މިހެން ދިމާވިނަމަވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ
ފުރިހަމ އެއްބާރު ލުމާއި ސަޕޯޓް ފުރިހަމައަށްލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހޭލުންތެރިކުރުވުން
ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުންއިސްނަގައިގެން  04ޕްރޮގްރާމްހިންގިފައިވެއެވެ.
ރަށުގެ

އެންމެހާއަންހެނުންނަށް

އަމާޒުކޮށްގެން

3

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ޢާއްމުންނަށް

މިގޮތުން

ވަލަތެރެއަށްކުނިއަޅަމިންވަރު

01
 3ދުވަސް

ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެއެވެ.

 3ދުވަސް

ޕްރޮގްރާމްހިންގިފާވާއިރު ސްކޫލްގްރޭޑްފަހަކުންމަތީގެ އެންމެހާދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  1ދުވަހުގެމުއްދަތަށް 01

މަދުވެ ކުނިވާޒާތުގެކުނި
މޫދަށްއަޅަންއާދަވުން.ކައުން
ސިލުންވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް
ޕްލޭނަށް ރައްޔިތުން
އަހުލުވެރިވުން.

މަދިރިމަދުކުރުމަށްޓަކައި

ހިންގޭޕްރޮގްރާމަކީ

ދޭތެރެދޭތެރެއިންހިންގޭ

އުފެދޭގޮތަށްހުންނަތަންތަން ނައްތާލުމާއި އަދި މިނޫންވެސް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަނީހިންގިފައެވެ.

 5ދުވަސް

އެގޮތުންރަށުތެރެސާފުކުރުމާއި ގެއާއި ގޯތިތެރޭގައި ފެން

 5ދުވަސް

ޑެނގީހުމާގުޅިގެން މަދިރިމަދުކުރުމުގެޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިގޮތުން

މިއަހަރުގެތެރޭގައި

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ
މަދިރިއުފެދޭތަންތަން
މަދުވުން.

 17އޭޕްރީލް  2016ގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް ގުޅިގެން
ގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ،ބެލެނިވެރިންނަށާއި ،ޓީޗަރުންނަށާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށެވެ .ދަރުސްދިނުން އޮތީ ފޯކައިދޫސްކޫލްގެ
އެސެމްބްލީ ހޯލްގައެވެ.

 1ދުވަސް

ދަރުސް ދިނުން  17އޭޕްރީލް  2016ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މިދަރުސް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 10 ،9 ،8

ދީނީ ގޮތުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

23

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 2016އޭޕްރީލް  28ން  2016މެއި  02އަށް " ބޭސިކް ސްޕޯޓްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ( ބޭސިކް ) ކޯސް "
 5ދުވަސް

ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުނެވެ .މިއީ މޯލްޑިވްއޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާއި އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރ ރިޓީ އާއި ،ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން

ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތައް

ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ،ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުނު ކޯހެކެވެ .މިކޯހުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢާޞިފް އާއި ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަބީލް ،ކައުންސިލަރ

ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު
ބަދަލުވުން.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފުޥާދު  ،އަންހެނުންކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރި ވެލެއްވިއެވެ.
ތިންމަހުން ތިންމަހުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް މާއިން ގެނެސް ދަރުސްދިނުމަކީ ކައުންސިލްގެވަރަށްބޮޑު އަމާޒެކެވެ .މިއަމާޒަށް
ވާސިލުވުމަށް މިއަހަރުވެސްވަނީ ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ  3ޕްރޮގްރާމެއްބޭއްވިފައެވެ.
ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  1ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ.

ދަރުސްދިނުމުގެ

 3ދުވަސް

ތިންޕްރޮގްރާމްހިންގުން
 80ފަރާތަކުންބައިވެރިވުން

 1ދުވަސް
 1ދުވަސް

ޑެންގޫހުމުނަރައްކާތެރިވުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެގޮތުން ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށްއަމާޒުކުރެވިގެން ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި

މަދިރިއުފެގޭގޮތަށްހުންނަތަންތަނާއި  ،ދަޅާއި ފުޅި ނާށި ފަދަ ތަކެތީގައި ފެންހަރުނުލާ ގޮތެއްގެމަތިން

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވުން

ޢަމަލުކުރުމަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވެވުނެވެ.
 07މެއި  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން އަންހެނުންގެކޮމިޓީތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ށ.ފުނަދޫގައި
ޝޮޕް ބާއްވާފައިވަނީ  07މެއި  2016ން  12މެއި  2016އަށެވެ .މިވޯކް ޝޮޕް ފޯކައިދޫ އަންހެނުންކޮމިޓީން ރައީސާ
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އަމީލިއްޔާ ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ .އެހެންމިންބަރަކު ވަރކުޝޮޕަކަށް ނުދެއެވެ.

ވަނަދުވަހު

ވަރަށްޚާއްޞަ ދަ ރުސް އެއް ފޯކައިދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .އަދި މިދަރުސް އާއި ގުޅިގެން އެދުވަހުގެ

ރޯދަވީއްލުންވެސް ވަނީދެއްވާފައެވެ .މިކަންކަމަކީ ކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން ރާއްވަވާ ހިންގަވާފައިވާ ކަންކަމެވެ.

ހަރުދަނާ ކުރުން.

 1ދުވަސް

 01ޖުލައި  2016ގައި ށ.ފޯކައިދޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  01ޖުލައި 2016

 6ދުވަސް

ބޭއްވި ވާރކް ޝޮޕް ގައި

ށ.ފޯކައިދޫ އަންހެނުންކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބައިވެރި ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި

ވަރކް

އތމ ކޮމިޓީތައް ހިންގުން

ދީނީގޮތުން
ހޭލުންތެރިކުރުވުން.
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އާއި  ،ޕްލޭނިންގ އޮފިޝަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުﷲ ޢާޠިފް މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެ ،މަހާސިންތާ ފުރިހަމަކޮށްފާވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އާއި  ،ޕްލޭނިންގ އޮފިޝަރ އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުﷲ ޢާޠިފް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ،ބައްދަލުވުން ފުރިހަމަކޮށްފާވެއެވެ.

 2ދުވަސް

 22ޖުލައި  2016ން  23ޖުލައި  2016އަށް ޕްލޭންހެދުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުނު

މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައ  ،ފޯކައިދޫ

 3ދުވަސް

 17ޖުލައި  2016ން  19ޖުލައި  2016އަށް ކުނިމެނޭޖް ކުރުމަށްޓާކައި ބޭއްވުނު ބޮޑު މަހާސިންތާގައި ފޯކައިދޫ

ކުނި

މެނޭޖް

ކޮށް

ހޭލުންތެރިވުން

ޕްލޭންހެދުމަށް
ނ
ކުރިއެރުންލިބު ް

 31ޖުލައި  2016ދުވަހުގެރޭ  8:45ގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިނގިގޮތް
ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓާކައި ބައްދަލުވުން ބޭވޭއްވުނެވެ .ބިބައްދަލުވުމަށް ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވަނީ
ވަޑައިގެންފައެވެ .ފާއިޔުވި  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތްރައްޔިތުންނާޙިއްޞާކޮށް

ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި

ރައްޔިތުން ކަންކަން ސާ ފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާދާރީވެ ސާފުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ފައިސާހޯދުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

 1ދުވަސް

މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .މީގެ އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ  2016މިނިވަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާބެހޭގޮތުންނެވެ.
މިގޮތުން ރައްޔިތުންވެސް ފަރާތުންވެސް ކުރީގެ އަހަރުހިންގުނު މުބާރާތަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި މުބާރާތަށް ޚަރަދު

ފައިސާގެ
ގން
ތަނަވަސްކަންލިބި ެ
ދިއުން

ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރާޝިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓާކައި ކައުންސިލުން
ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސްދެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިވެރިން،
އޮޑިވެރިން ،ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
 31ޖުލައި  2016ދުވަހުގެރޭ  8:45ގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިނގިގޮތް
ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓާކައި ބައްދަލުވުން ބޭވޭއްވުނެވެ .ބިބައްދަލުވުމަށް ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވަނީ
ރައްޔިތުން ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ސާފުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .މީގެ އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ  2016މިނިވަން ފުޓުބޯޅަ

 1ދުވަސް

ވަޑައިގެންފައެވެ .ފާއިޔުވި  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތްރައްޔިތުންނާޙިއްޞާކޮށް

ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި

ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުން

މުބާރާތާބެހޭގޮތުންނެވެ .މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ފައިސާހޯދުމުގެ
މައްޗަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ .މިގޮތުން ރައްޔިތުންވެސް ފަރާތުންވެސް ކުރީގެ އަހަރުހިންގުނު މުބާރާތަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި
މުބާރާތަށް ޚަރަދު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރާޝިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓާކައި
ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސްދެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ވިޔަފާރިވެރިން ،އޮޑިވެރިން ،ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

25

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 6އޯގަސްޓް  2016ގައި މަސައްކަތެއް ނެތިފައިތިބި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެހުމާއި ޓީސާޓުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ
ވާރކްޝޮޕެއް ފޯކައިދޫ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެވްނީ

 6އޯގަސްޓް  2016ން  12އޯގަސްޓް  2016އަށް 26

ބައިވެރިންނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ހިންގާ ކޯސްފުރިހަމަކޮށްފައެވެ .ކޯހުގައިބައިވެރިވި ހުރިހާ ބައިވެރިން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް
ނ
ހިންގިފައިވާ ކޯހެހެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މީގެ ދެވަނަބުރެއް ހަމަމިބައިވެރިންނަށް ހިންގުމަށްވަނީ އެން އައި އީ އިންވަ ީ

 7ދުވަސް

ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މިކޯހަކީ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އެޑިޔުކޭޝަންއިން ފޯކައިދޫއަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
ހަމަޖައްސަވާ އަދި ފެހުމާއި މާޖެހުން  ،ލިޔެލާޖެހުންފަދަ އިތުރުކޯސްތައް ފޯކައިދޫގައި ހިންގުމަށް ވަނީ އެން އައި އީ އިން

ޒުވާނުންތަކަކަށް
މަސައްކަތް ދަސްވެގެން
ދިއުން

ވަނީ ހަ މަޖައްސަވާފައެވެ .މިހިންގުނު ކޯހަކީ ވަރަށްފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް އިފެދިގެންދިޔަ
ކޯހެއްކަންފާހަގަކުރަމެވެ.
 2016އޯގަސްޓް  7ން  11އަށް ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މުއައްސަސާތަކަށް ހިންގުމުގައި ފޯކައިދޫ އިން ކައުންސިލްއިދާރާއިން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަލީ ނިޒާރު އާއި ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނުން ކޯޕްރަލް އަޙުމަދު އާލިފް ވޯކުޝޮޕްގައިބައިވެރިވެ ވޯކްޝޮޕް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވެއެވެ .މިވޯކް ޝޮޕް
ހިންގާފައިވަނީ ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އިންނެވެ .ވޯކްޝޮޕްހިންގާފައިވަނީ ފަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

 5ދުވަސް

ހިންގާ ގެވެށިއަނިޔާ އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު އާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ

ހޭލުންތެރިވުމާ ،
އެހެންފަރާތްތަކަށް
މަޢުލޫމާތު ދޭން
އެނގިގެންދިއުން.

ބޮޑެތިބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރާފަރާތްތަކަށް އެހީވުން
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ބޮޑެތިބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން
މިއަހަރުގެތެރޭގައި  20766/68ރުފިޔާވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ .މިއީ ބޮޑެތިބަލިތަކުގައި ދާއިމީގޮތެއްގައި ފަރުވާކުރަމުންދާ
ފަރާތްތަކަށްއެހީވުމުގެގޮތުންކައުންސިލުންހިންގާ ވަރަށްޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެދަށުން އަތޮޅުގެއެހެންރަށްރަށުގެ
ފަރާތްތަކަށްވެސް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެވެއެވެ .ފާއިތުފިއަހަރުގެތެރޭގައި އަތޮޅުގެ  2ފަރާތަކަށް އެހީތެރި ވެދެވިފައިވީނަމަވެސް
މިއަހަރު އަދި އެފަދަފަރާތަކަށް އެހީތެރިވެވިފައެއްނުވެއެވެ.

މިއަހަރުއެދުނުފަރާތަށް
އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
އެހީވެވުން
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން
 03އޮކްޓޯބަރ  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން.
މި މިނިސްޓްރީން ބައްދަލުވީ އެމިނިސްޓްރީގެ ޕާރސަނަލް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒަކީ އާއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
ދެކެވުނުވާހަކައިގާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެއްވަރު ކުރުމާއި ،ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް އާކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
އަދި ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ދެވުނެވެ .އަދި މިކަންކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

 03އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަދުވަހުމިނިސްޓްރީ އޮފް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް ގެ މިނިސްޓަރ ޠާރިޤް އިބްރާހީމް
އާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވަފުދަކާއެކު ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

މިބައްދަލުކުރުމުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ،ފެނާއި ،ނަރުދަމާ ،

އަދި ބަނދަރުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ .ގިނަވާހަކަތަކެއް ދެކެވުނެވެ .މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ -:މި
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭނާއި އެއްގޮތަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރިއަށްގެންދިމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި
ޕްލޭނާއި

ކުރިއަށް

އެއްގޮތަށް

ގެންދެވޭނެކަން

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.

ފާހަގަކުރައްވާ

އަދި،

ހއ

ހދ

ށ

މިތިންއަތޮޅުގެކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް އެއް ރަށެއްގާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ،އޭގެތެރޭގައި ކުނިކޮށި އެޅިފައިވާ

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

ރަށްރަށުގެ ކުނިކޮށިތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރވިދާޅުވިއެވެ.

 04އޮކްޓޯބަރ 2016
މިބައްދަލުކުރުމުގައި
ހުރުމުގެސަބަބުން

ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ

ފޯކައިދޫ

އިންޖީނުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ވެއްޓެންވެފައިވާކަމާއި،

ކޭބަލް

ބަދަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން

ލިބެމުންދާ

ނެޓްވާރކް

މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޝަރީފް އާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

ގެއްލުންތަކުގެ

ރަނގަޅުކުރުމުގެ

ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
ވާހަކައާއި،

މައްޗަށް

އިންޖީނުގެ
އިންޖީނުގެ

ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

ބައު

އަވަށު

ތެރޭގައި

ވުމުގެސަބަބުން

ކައުންސިލްގެ

ވަފުދުން

މިވާހަކަތައްދެކެވުމަށްފަހު އަދި އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު އެމް ޑީ ވިދާޅުވީ  15ދުވަސް ފަހުން ފޯކައިދޫ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ،އެދަތުރުފުޅުގައި ހުރިހާކަމެއް ބައްލަވާ  ،ޕްލޭނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރިއަށް
ގެންދެވޭނޭ ކަމަށެވެ.
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އ
 5އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހުގެ  11:00ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް އާ ި
އިސްޓީމަކާ

އެމިނިސްޓްރީގެ

ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި

ދެކެވުނީ

ފޯކައިދޫ

ސްކޫލްގައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ  8ކްލާސްރޫމްގެ ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ވާހަކައެވެ .މިޢިމާރާތަކީ ދެތިންފަހަރު ބިންގާއެޅި ދެތިން މިނިސްޓަރުން
ވަޑައިގެން ޢިމާރާތްކޮށް ދެއްވާނެކަމަށްވިދާޅުވެފައިވާ ޢިމާރާތެއްކަމަށާ 421 ،ކުދިން  9ކުލާސްރޫމްގައި ތިން ދަންފަޅިއަށް
ކިޔަވައިދެވެމުންދާވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އަދިވެސް މިނިސްޓްރީން މިމަސައްކަތް ކުރެވިދާނެކަމަށް ނުފެންނަވާހަކަ ފާހަގަކޮށް
ވާހަކަދެ ކެވުނެވެ.

އަދި މިނިސްޓްރީންވެސް ދެތިން ފަހަރެއްގެމަތިން އިޢުލާނުކުރެވި ފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް އަދި

އެއްވެސްކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ވެސް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
މިހާރުވެސް އިޢުލާނުކުރެވި
ފައިނޭންސް

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދުން ވިދާޅުވަނީ

ބިޑުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި  ،އިވެލުވޭޝަން މަރުޙަލާގައި އޮތަކަމަށެވެ .ބިޑްއިވެލުވޭޝަން ނިމި

އިވެލުވޭޝަން ނިމުމުން ޓެންޑަ ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުން އެބޯޑުން ވަކިގޮތެއް ނިންމުމުންނޫނީ ކުރިއަށްގެންދެވެން

ނެތްކަމަށެވެ .ބަޖެޓް ލިބުންހާ އަވަހަކަށް މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 6އޮކްޓޯބަރ  2016ވަނަދުވަހު  11:00ގައި ލޯކަލް ގަވަރުމެންޓް އޮތޯރިޓީ ގެ ނާއިބު އާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.
މިބައްދަލުކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކުޑަ ވުމާއެކު ،އެއްވަނަ ކައުންސިލްކަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓެއް ދޭނެކަމަށް އެލް
ޖީ އޭ އިން ވިދާޅުވެފައިވާތީ ،އެކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވުނެވެ .އަދި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވާކަން
ފާހަގަކޮށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ .ބަޖެޓްގެ ކަންތަކާގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދެކެވެމުންދާކަމަށާއި ،އަދި ފިނޭންސް
މިނިސްޓްރީއާ ވެސް ވާހަކަދެކެވެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވާ ނާއިބު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
އަށްބަލާ ބަޖެޓްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާކަމަށާއި،

ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާ ފޯރ މަންސް

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

އަދި ހަމަޖައްސައިދެއްވާނެކަމަށާއި ،އަދި އެލް ޖީ އޭ އިން

ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށާއި ،އެލް ޖީ އޭ އިން އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅު ވިއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 6އޮކްޓޯބަރ  2016ދުވަހު  13:00ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ޑެޕިއުޓީ
މިނިސްޓަރ މުއްޠަލިބް އާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.
އުނދަގޫވާހަކައެވެ.

މިބައްދަލުކުރުމުގައި ދެކެވުނީ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމާއި ،ބަނދަރު

ބަޖެޓް ލިބުންނަމަވެސް ވަކި ހުއްދަތަކެއް ލިބިގެންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭނީ ،އަންނަ 2017

ވަނައަ ހަރު ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހިމެނިފައިވާ ކަމަށާއި ޑިސެމްބަރ ހާތާނގާ ބަޖެޓް ފާސްވާނެކަމަށާއި،

ބަޖެޓް ފާސްވުމުން

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

ޔަޤީންކަން ދެއްވާނެކަމަށާއި ،ސަރުކާރުން ހުއްދަ ލިއްޖެނަމަ އަވަސްކުރެވިދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
 -1ޞިއްޙީ

ދާއިރާގެ

ކަންތައްތައް

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި

އެތަކެއްފަހަރުމަތިން

ލިޔުމުގެ

ޒަރީޢާއިން

ހެލްތް

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މަރާމާތާއި ،އެމްބިއުލާންސް ގަރާޖުގެވާހަކަތައް
ހިމެނެއެވެ .މީގެއިތުރުން މިކައުންސިލްގެފަރާތުން ހެލްތްމިނިސްޓަރާބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ.
 -2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ މިނިސްޓަރާބައްދަލުކޮށް ،މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރިވާހަކަތައް ދެކެވި
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
 -3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ
މައްޗަށްވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ .ޚާއްޞަކޮށް އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔެވުންބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި

ޢިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި

ހަމަޖެހިފައިވާ  8ކުލާސްރޫމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނުފެށިލަސްވަމުންދާތީ އެކަމާގުޅިގެންވެސް ވާހަކަތައް
ތަކުރާރުކުރެވިފައިވއެވެ.

ތަރައްޤީ އާ ބެހޭ ގޮތުން

މަޝްވަރާކުރެވުން

 -4ރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އައު ޢިމާރާތުގެ ވާހަކަމިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަޓީމުތަކުގައި
ދެއްކިފާވާނެއެވެ.
 -5ސްޕޯޓްސްއެރީނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،އެކަންދާގޮތެއްސާފުކުރުމަށް
ޔޫތުމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޚާއްޞަބޭފުޅުންނާއި ބައަދަލުކުރެވިފައިވއެވެ.
 -6ކޮމަންޑުދާއިރާގެ ރައްޔިތުންމަޖިލިސްގެ މެންބަރ އަލްފާޟިލް އޭޑީކޭ ނާޝިދުއާ ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި
ގުޅުންހުރިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން

29
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

ގައި 2016

ވަނައަހަރުގެފުރަތަމަ ޢާއްމުބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމަކީ 2015

ވަނައަހަރު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތާއި ،ކުރެވިފައިވާކަންތައްތަކާއި،

 2016ވަނައަހަރަށް ކައުންސިލުން ކުރިއަށްރޭވިފައިވާ

ކަންތައްތަކާއި  ،ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށްބޭއްވޭ ވަރަށްބޮޑުބައްދަލުވުމެކެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުން
ސުވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިފުރުޞަތުގައި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ
ސުވާލަކަށް ކައުންސިލުން ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދެއްވިއެވެ.
އެޖެންޑާ:
 -1ޤުރުއާނުގެބަރަކާތުން ޖަލްސާފެއްޓުން :އަލްފާޟިލް ނިބުރާސްއިވާން

1ދުވަސް

 -2ތަޢާރަފްކުރުން :ޢަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޒާރު
 2015 -3ވަނައަހަރު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އިއްވުން :ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢާޞިފް
އ ބޭހޭ
 -4ކައުންސިލުންހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި 2016 ،ވަނައަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ބަޖެޓް އާ ި
ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވުން :ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު
ރިފްރެސްމަންޓް
 31ޖުލައި  2016ދުވަހުގެރޭ  8:45ގައި ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިނގިގޮތް
ރައްޔިތުންނާ ޙިއްޞާ ކުރުމަށްޓާކައި ބައްދަލުވުން ބޭވޭއްވުނެވެ .ބިބައްދަލުވުމަށް ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ވަނީ
ވަޑައިގެންފައެވެ .ފާއިޔުވި  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލްހިނގާދިޔަގޮތްރައްޔިތުންނާޙިއްޞާކޮށް

ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި

ރައްޔިތުން ކަންކަން ސާފުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާދާރީވެ ސާފުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މިމުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި ޚަރަދުތައްކުރުމަށް ފައިސާހޯދުމުގެ މައްޗަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ.

1ދުވަސް

މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .މީގެ އިތުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދެކެވުނީ  2016މިނިވަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތާބެހޭގޮތުންނެވެ.
މިގޮތުން ރައްޔިތުންވެސް ފަރާތުންވެސް ކުރީގެ އަހަރުހިންގުނު މުބާރާތަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ މި މުބާރާތަށް ޚަރަދު
ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ރާޝިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ފައިސާ ހޯދުމަށްޓާކައި ކައުންސިލުން
ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސްދެއްވިއެވެ .އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވިޔަފާރިވެރިން،
އޮޑިވެރިން ،ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 -1ރަށުގެހުރިހާ އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތުކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،ކަންކަންރަނގަޅު
ކުރުމަށްޓަކައި  02ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -2އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީއާއިއެކު ތަފާތުކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  18ބައްދަލުވުން
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -3ރަށުގެހުރިހާ ފިރިހެންބޭކަލުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ތަފާތުކަންކަމުގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށާއި ،މަޝްވަރާކުރުމަށް 04
ބައްދަލުވުންބޭއްވިފައިވެއެއެވެ.
 -4މަސްވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން މަޝްވަރާބައްދަލުވުމުގެ  04ބައްދަލުވުންބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -5ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އެކިއެކިކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް  8ބައްދަލުވުންބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -6މީގެއިތުރުންއެކިއެކިކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްއެކިދާއިރާތަކުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާފަރާތްތަކަށް  10ބައްދަލުވުން
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -7ރަށުގެ

ދެޖަމްޢިއްޔާއާއެކު

ރަށުގެތަރައްޤީއަށް

ކުރެވިދާނެމަސައްކަތްތަކާއިބެހޭގޮތުން

މަޝްވަރާކުރުމަށް

3

ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 -8ރަށުގެ ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާއެކު  3މީޓިންގ ބޭއްވިފައިވާއިރު ޞިއްޙީދާއިރާއާއެކު  2ބައްދަލުވުންބޭއްވި،
އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަރުހަބާދެންނެވުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓްމިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމާގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށާއި ،ޓީމަށްމަރުހަބާދެންނެވުމުގެ
ގޮތުން ކައުންސިލްއިދާރާއިން ހުރިހާއިންތިޒާމުތަކެއްފުރިހަމަކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ސްކޫލްގައި ބައްދަލުވުންތައްބޭއްވިފައިވެއެވެ
މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ސްކޫލްގެތަޢުލީމީ ޙާލަތުގެމައްޗަށްބިނާކޮށްވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

އަދި ފޯކައިދޫސްކޫލް އެއްދަންފަޅިއަށް

ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ  8ކުލާސްރޫމްގެ ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.

 8ކްލާސްރޫމްގެ  2ބުރި
ޢިމާރާތުގެ ބިންގާ
އެޅިގެންދިއުން
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫޓީމެއްތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން މިރަށަށްޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި ކާށިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
އިތުރުން މާލެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާދެމެދު ތަޖުރިބާ ޙިއްޞަކުރެވިފައި
ވެއެވެ.

 1ދުވަސް

ވަރަށް

އަޅުގަނޑުމެންތިބީ

ކުރީގާކަން އެގިގެންދިއުން

މާޅޮސްމަޑުލުއުތުރުބުރީ ކިނޮޅަސްގެ ކައުންސިލުން
ދެކައުންސިލްގެ

ކާށިދުކައުންސިލާއަޅާކިޔާއިރު

ދެމެދުގައި

ވާހަކަދައްކާ

ތަޖުރިބާހޯދުމުގެގޮތުން މިރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިޒިޔާރަތުގައި

ޚިޔާލުބަދަލުކުރެވުނެވެ.

އެބޭފުޅުންނަށް

އެންމެ

އެދެވޭގޮތުގައި

މެހެމާންދާރީ

އަދާކުރެވުނުކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި އެކައުންސިލުންބޭނުންވެލެއްވި މިންވަރަކަށް ކާޕެޓްވިނަ އެރަށުބޯޅަދަނޑު

ޔއިރު
ކއަޅާކި ާ
އންސިލްތަ ާ
ގިނަކަ ު

 1ދުވަސް

ނ
ދއު ް
ނ ި
ގގެ ް
ގއިކަންއެނ ި
ކުރީ ަ

ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ހަދިޔާކުރެވުނެވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތުގެ ޓީމެއްޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިޓީމުން ސްޕޯޓްސްއެރީނާ އެޅުމާބެހޭގޮތުންމަޝްވަރާކޮށް އެމަސައްކަތް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްބޭނުންވާ ބިންތައްފާހަގަކޮށް ބައްލަވާހައްދަވާފައިވެއެވެ.

ޅގަނޑުމެން
އަ ު

ތބީ
ި

ށ
ވަރަ ް

ސްޕޯޓްސްއެރީނާ
 1ދުވަސް

ބިމުގާހުރި

ރުއްގަހުގެބަދަލުނެގި މިއަހަރު
ފެށޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވުން

ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަނުގެފަރާތުން އެކޮމިޝަނުގެ ނާއިބުރައީސް ވަފުދަކާއެކުވަޑައިގެން ރަށުގެ ހުރިހާ ސިވިލްސަރވިސް
މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެބައްދަލުވުމެއްބޭއްވިފައިވެއެވެ.

މިވަފުދަށްމެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ

އެންމެހާކަންތައްތައް ކައުންސިލުންކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ގެ މިނިސްޓަރާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޓީމްވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން
ޓީމަށްމަރުހަބާކިޔުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ
ކިއިފައިވެއެވެ .

މުވައްޒަފުންނުކުމެ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި މަރުހަބާ

މިވަފުދުގެފަރާތުން ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތިތައްބައްލަވާ އެކަންކަންނޯޓުކުރައްވާ ހެއްދެވިއެވެ.

އަދި ކުރެވޭނެކަންކަންފާހަގަކޮށް ބިޑްކުރާނެކަމަށްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ކައުންސިލާއެކު ޚާއްޞަ މީޓީންގ އެއްބޭއްވުނެވެ.
 27ފެބުރުއަރީ  2016ގައި ޔޫއެންޑީޕީ ގެ ވަފުދެއްވަޑައިގެންނެވި އެވެ .މިވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށްފުރިހަމަ މަރުޙަބާ
އެއް ކިއިފާވެއެވެ .މަރުހަބާކިޔުމުގައި ކައުންސިލާއި ،އތމކޮމިޓީއާއި .ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތައް ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ.

މަރުކަޒުގެ މަރާމާތު އިޢުލާނު
ކުރެވިގެންދިއުން

މަރުހަބާކިޔުން
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 22މާރިޗް  2016ދުވަހު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ

އިންސްޕެކްޝަން ކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަންމަންޓް

މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިވަފުދުގައި  6ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .މިޓީމަށް މަރުޙަބާ
ކިޔުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއި ،ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި،ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި،

މަރުހަބާކިޔުން

މުވައްޒަފުން އަދި އތމ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މަރުޙަބާކިޔުމުގައި ސާމިލްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 26މާރިޗް  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑު ޖެންޑަރ ގެފަރާތުން ހިންގާ " ބޮޓެލްނެކް އެނަލިސިސް " ވޯކުޝޮޕް
ހިންގުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ހެނދުނު  8:30ގައި މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިޓީމަށް މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓާކައި
ކައުންސިލްމިންބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކޮމިޓީން

މަރުހަބާކިޔުން

މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ބޮޑުބައި ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 05އޭޕްރީލް  2016ވަނަދުވަހު އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ނާއިބު ރައީސްއާއި އިތުރު ދެ ކައުންސިލަރ އާއި6 ،
އިދާރީމުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމްލަ 10

މީހުން މިދަތުރުގައި ޝާލިމް ވެއެވެ .އަދި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞަކުރުމުގައިވެސް

މިހުރިހާބޭފުޅުން ޙިއްޞާ ކުރެއްވިއެވެ .ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމުގައި އަލިފުށީ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާއި ،ވާހަކަތައް ހިއްޞާކުރެއް ވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޝިދު އެވެ .އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ
ބޭފުޅުން ފޯކައިދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ހެދުނު  7:20ގައެވެ .އެބޭފުޅުންނަށް ރިސީވް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލަރުންނާއި ،

މަރުހަބާކިޔުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބަދަރުސަރަޙައްދަށް ނުކުމެ މަރުޙަބާކިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންނދެވުނެވެ.
މިޓީމަށް

މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި

ވަރަށްފުރިހަމަކޮށް

މާބޮނޑިން

ވެދުންކުރުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތެއް

އތމ

ކޮމިޓީން

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ވަރަށްހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިއިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 6މެއި  2016ވަނަދުވަހު އއ މަތިވެރި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަފުދެއް ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެގޮތުން ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް
ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ .މި ޓީމަށް މަރުޙަބާކިއުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއި  ،އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ ގެ މިންނާއި
ބައެއް މުއައްސަސާގެ މުވައްޒަފުންނުކުންނެވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ވަރަށްފުރިހަމަކޮށް އަންހެނުންކޮމިޓީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު

މަރުހަބާކިޔުން

މަރުހަބާކިއިފައިވއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 11މެއި  2016ވަނަދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އާއިޝަތު ސިހާމް މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަތީފެންވަރުގެ ވަފުދެއް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އެކަމާއަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި
ކައުންސިލްގެ މިންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެ

 1ދުވަސް

މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެތެރެއިން ފޯކައިދޫ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެކެވެ.

މަރުހަބާކިޔުން

މަރަރުހަބާ ކިއިފާވަނީ ވަރަށްފުރިހަމައަށްކަންފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަން މިހާފުރިހަމަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްދެއްވުމުގައި އަންހެނުންގެ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޚިދުމަޓް ފާހަގަކުރަމެވެ.
 12މެއި  2016ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
ވެސް

ކުރެވިދާނެ

ކަންކަމުގެ

އިރުޝާދު

ދެއްވިއެވެ.

މަރުޙަބާދެންނެވުމަށްޓާކައި

އެމަނިކުފާނަށް

ކައުންސިލާއި

ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އތމ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ސްކޫމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނުކުމުގެ

 1ދުވަސް

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ފަތުޙީ ވަޑައިގެން ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާ އަދި އިތުރަށް

މަރުހަބާކިޔުން

ހޫނުމަރުހަބާއެއްކިޔުނެވެ.
 19މެއި  2016ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޡުހޫރު އާއި އެމިސްޓްރީގެ
މަތީފެންވަތުގެ

ވަފުދެއް

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަދި އިތުރު ކޯޓްތައް އަޅައިދެއްވުމަށްވެސް ހަމަޖެހުނެވެ .އެގޮތުން ބަށިކޯޓް

ނެޓްބޯލްކޯޓް ،ބާސްކެޓްކޯޓް ހިމެނެއެވެ .އަދި ފޯކައިދޫގެ ޒުވާނުން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް މިނިސްޓަރަށާއި ސަރުކާރަށް
ސުކުރުއަދާކޮށްވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

ޔޫތު

މިނިސްޓަރށް

ވަރަށޤހޫނު

މަރުހަބާއެއްކިޔުނެވެ.

މަރުހަބާދެންނެވުމަށްޓަކައި

 1ދުވަސް

ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

މިސްޓަރގެ

މިދަތުރުފުޅުގައި

މިނިސްޓްރީއާ

ގުޅުންހުރި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް
މަރުހަބާކިޔުން

ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ،ކައުންސިލް އާޢި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި އތމ ކޮމިޓީ ގެ
މިންބަރުންނާއި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުން ނުކުމެ ވަރަށް ހޫނުމަރުހަބާއެއް ދެންނެވުނެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 03ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހު ށ.ފޯކައިދޫ ހުވަނދުމާގެ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޥަޙީދު

ޢިމާރާތްކޮށްދެއްވި މިސްކިތް

އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޥަޙީދު ޢަބުދުއްރަޙުމާން އެވެ .އަދި މިސްކިތް ހުޅުވުނީ ހުކުރު
ދުވަހުގެ ހުކުރުވަގުކަމަށާއި ،މި މިސްކިތުގައި އެދުވަހުގެ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިނިސްޓަރަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ކިޔުމަށްޓަކައި

ހުކުރުނަމާދު އިމާމުވެ ކޮށްދެއްވީ ވެސް އެމަނިކުފާނުކަން

 1ދުވަސް

"މަސްޖިދުއްތަޥްޙީދު" ހުޅުވުނީ މިއަދުއެވެ .މިސްކިތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ މިނިސްޓަރ

މަރުހަބާކިޔުން

ކައުންސިލްމިންބަރުންނާއި ،އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި،

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،އތމ ކޮމިޓީގެ މިންބަރުންނާއި ރަށުގެ ދުވަސްވީ ހަރު ބޭފުޅުންބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 10ޖޫން  2016ގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއް ބެލުމަށްޓަކައި އިންޓެގްރެޓީ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަފުދެއް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މިވަފުދުގައި ވަޑައިގަތީ  3ބޭފުޅުންނެވެ .އެބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް  10ޖޫން  2016އިންފެށިގެ ކުރިއަށް
ގެންދެވިއެވެ .މިވަފުދަށް މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ މިމްބަރުންނާއި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ނުކުމެ މަރުހަބާ

މަރުހަބާކިޔުން

ކިޔުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވުނެވެ.

 2ޖުލައި  2016ގައި

ގތެރޭގައި ފޯކައިދޫ މާވާގެ އާދަމް
ދ ތިންތަރިން ެ
 1437ވަނައަހަރުގެ އެންމެ އަލިގަ ަ

ރ
ނަސީމް ހިމެނުމާގުޅިގެން އޭނާ އާބެހޭ ވީޑިއޯ ތަކެއްނެގުމަށްޓަކައި ޓީ ވީ އެމް ގެ ފަރާތުން އަލިގަދަތަ ި
ގން ވަރަށްކުއްލިގޮތަކަށް އަލިގަދަތަރި އާދަމް
އާދަމްނަސީމް ގޮވައިގެ ފޯކައިދޫއަށް އަންނަގޮތަށްހަމަޖެހުމާގުޅި ެ
ނަސީމަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްތައްޔާރުވެވުނެވެ .މިގޮތުން  2ޖުލައި  2016ގައި އާދަމް ނަސީމަށް މަރުހަބާ

މަރުހަބާކިޔުން

ނ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށްގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެ އާދަމްނަސީމަށް މަރުހަބާކިއިފައި
ކިޔުމަށްޓަކައިތައްޔާރުކުރެވި ލިބު ު
ވެއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 08ޖުލައި  2016ދުވަހަކީ ވަރަށްވެސް އުފާވެރި އަދި ޚާއްޞަދުވަހެކެވެ .އެއީ  1437ވަނައަރު ބޭއްވުނު އެންމެ
އަލިގަދަތަރީގެ މުބާރާތުން އެންމެއަލިގަދަތަރި  1ވަނަ ށ.ފޯކައިދޫ މާވާގެ އާދަމް ނަސީމް ކާމިޔާބުކުރުމާގުޅިގެން އޭނާއަށް
މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި ފޯކައިދޫ ތައްޔާރުވެ މަރުޙަބާކީދުވަހެވެ.

މިގޮތުން ރަށުގެ ބަދަނރުމަތި ޒީނަތްތެރިކުރެވި ދިދަޖަހާ

ރަތްދޫލަ އަޅައި  ،ރަށުގެހުރިހާ ކުދިބޮޑު ހުރިހާ އެންމެން ރަތްކުލައިގެ ހެދުންއަޅައިގެން ބަނދަރަށްނުކުމެ ވަރަށް ހޫނު
ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާއެއް

އާދަމް ނަސީމަށް ކިޔާފައިވެއެވެ .މަރުޙަބާކިޔުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި

މަރުހަބާކިޔުން

ސައިކަލުބުރެއް ބޭއްވުމާއި  ،ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އަންހެން ފިރިހެން އެންމެ ތަކުންނަށް އާދަމް ނަސީމުގެ ޝަރަފުގައި ރޭގަނޑުގެ
ފަރީއްކޮޅެއް ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލްގުޅިގެން ދެއްވާފައިވެއެވެ .މި މަރުހަބާކިޔުމުގައި  1436ވަނައަހަރު  1ވަނަ
އަލިގަދަތަރިއަކަށް ހޮވިފައިވާ ށ .ޅައިމަގު އިބުރާހީމް ޢަލީ ،އާއި 1435 ،ވަނައަހަރު  1ވަނަ އަލިގަދަތަރި އަށް ހޮވިފައިވާ
ށ.ފޭދޫ ޢަބުދުއްރަޝީދު ފޯކައިދޫއަށްގެނެވި ވަކިބޭފުޅަކު ތަފާތު ނުކޮށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގައި ޝާމިލްކުރެވިފައިވެއެވެ.
 23ޖުލައި  2016ވަނަދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރަމުންއައި ފައިސާ ،އަލުން ޗާޕުކޮށް ބަދަލުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު
މަރުޙަލާއެއްގެ ގޮތުން

އެމް އެމް އޭ ގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ފައިސާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

މިބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި ކައުންސިލް އާއި ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުން

މަރުހަބާކިޔުން

ނުކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 11ސެޕްޓެމްބަރ  2016އާދީއްތަ ދުވަހު އެންވަޔަރަންމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ .މިބޭފުޅުންވަޑައިގަތީ
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢު ތައް ބަލާ މޮނިޓަރިންކޮށް ފޮޓޯނަގާ ހެދުމަށެވެ .މިބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާކިޔުމުގެގޮތުން

މަރުހަބާކިޔުން

ކުރެވެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްކުރެވިފައެވެ .މަރުހަބާކިޔުމަށްޓަކައި ނިކުތީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އ
ފާހަގަކުރެވުނު ދުވަސްތަކާއި  ،މުނާސަބަތުތަ ް
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 12ޖެނުއަރީ  2016މިއަދު ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްގެގޮތުގައެވެ .ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބު ހޯދަމުންއައި
ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުން ފުޓުބޯޅަޓީމަށް ޖާފަތެއްދިންދުހެއްގެގޮތުގައެވެ .ރައްޔިތުންގެފަރާތުން މިޖާފަތްތައްޔާރުކޮށް ރަށުގެ
ހުރިހާ ކުދި ބޮޑު އެ ންމެންނަށް ދަޢުވަތުދީ ފުޓުބޯޅަޓީމާއެކު ރައްޔިތުން ކުދި ބޮޑު ޒުވާނުން އަންހެނުން

އެކުވެރުކަންބަދަހިވެ

ނެއްޓި އެކަކުވެސް

ގުޅުން

ބަދަހިވުން.

ނުދާނޭގޮތުގެމަތިން ބަނދަރުސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު މި ޖާފަތް ފުރިހަމަވެގެންދިޔައީ ޓީމަށް ކިޔުނު ހޫނު މަރުޙަބާއާއެކު،
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެންމެން އުފާ ފާޅުކުރުމުންނެވެ.
ކުޑަކުދިންގެދުވަސް
ކުޑަކުދިންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ޕްރީސްކޫލްހޯލްގައި ކުޑަކުދިންގެހަވީރެއްބޭއްވުމާއި ،ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ

ބޮޑުހަވީރެއްބޭއްވުން،

ބަދިޔާ ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެ އްހިންގުނެވެ .ކުޅިވަރުގެ އެކިއެކި ޕްރޮގަރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަވީރުގައި ޕްރީސްކޫލްގެ

600

މީހުންބައިވެރިވުން

ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.
އަންހެނުންގެދުވަސް
ބައިނަލްއަޤްޥާމީ އަންހެނުންގެދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން
ކައުންސިލާއިގުޅިގެން

ކުލަގަދަގޮތެއްގައި

ވަނީ

އަންހެނުންގެހަވީރެއްބާއްވާ،

ޚާއްޞަޖަލްސާއެއްބާއްވާފައެވެ.

އަދި

 2ދުވަސް

ރަށުގެ

ގިނަޢަދަދެއްގެ

އަންހެނުންބައިވެރިވުން.

މިލަންދޫއަންހެނުންގެ ޓީމަކާއި ،މިރަށު އަންހެނުންގެ ޓީމެއްގެ މެދުގައި ވަނީ އެކުވެރިކަމުގެ ބަށިމެޗެއްކުޅެފައެވެ.
މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް

ދިވެހިންގެއާދަކާދަތައް

ވއިދޭ
ދައްކު ަ

ގިނަ

އ
ސްޓޯލްތަކެ ް

ހިމަނައިގެން

ގިނަޙަރަކާތްތަކެއްހިންގުނެވެ.

ނ
އ ބޮޑެތިމީހު ް
އންމެހާކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނާ ި
ޕްރީސްކޫލްސަރަޙައްދުގައިކުރިއަށްގެންދެވުނު މިހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ެ

 1ދުވަސް

ދުވަހާގުޅޭގިނަޙަރަކާތްތައް
ކުރިއަށްގެންދެވުން

ބައިވެރިވިއެވެ.
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 04ޖޫން  2016ގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލްގެ
ގްރޭޑް  8،9،10ގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.
 -1ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ އެއް އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ސާފު
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހެނދުނު  6:00ން  8:00އަށް ހިންގުނެވެ.
 -2ތިމާވެއްޓާބެހޭ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރުން އޮތެވެ .މި އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގައި
ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެމުވައްޒަފުންނާއި ،އަންހެނުންކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ސްކޫލްގެ 10،9،8

ގެ ދަރިވަރުން

ބައިވެރިވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވަނީ  8:15ން  9:15އަށެވެ.
 -3ތިންވަނަ ކަމަކަށް ހިންގުނީ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެ
ދަށުން  150ގަސް އިންދުނެވެ .މިހަރަކާތުގައިބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލްމިންބަރުން ނާއި ޕްލިސް ސްޓޭޝަންގެ
ފަރާތުންނެވެ.
 -4ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކުއިޒްމުބާރާތެއް ޢާއްމުންނަށާއި ސްކޫލްދަރިވަރުންނަށްހުޅުވާލައިގެން
ކައުންސިލްގެފަރާތުން ބޭއްވުނެވެ .މި ސުވާލު މުބާރާތުން  1ވަނައަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް ރައިސް ކުކަރ އެއް ދުނުމަށް ނިންމާ
އަދި އެ އިނާމު އޭގެ ޙައްގުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވުނު ނިކަމާގެ ފާޠިމަތު ސާދުނާ އަށް ހަމަ އެވަގުތު ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ހަމަމިއާއެކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން އުކާލެވޭތަކެތިން އެއްޗެތިހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި
މަޢުރަޟުން  1ވަނައަށް  500/-ރުފިޔާ 2 ،ވަނައަށް  300/-ރުފިޔާ 3 ،ވަނައަށް  200/-ރުފިޔާގެ އިނާމެއް
ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ކުޅުމާއި އަދިވެސް ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި ސްޓޭޖް ސޯ އެއްބޭއްވުނެވެ.

 2ދުވަސް

 26ޖުލައި 2016

މިނިވަންދުވަސްފާހަގަކުރުމުގެ ޤަޥްމީދިދަ ނެގުމާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމާއި ،ފުޓޮބޯޅަމެޗެއް
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ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

 04ޖޫން  2016ގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލްގެ
ގްރޭޑް  8،9،10ގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޙަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.
 -1ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާ އެއް އެ މުއައްސަސާއެއްގެ މުވައްޒަފުން ސާފު
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހެނދުނު  6:00ން  8:00އަށް ހިންގުނެވެ.
 -2ތިމާވެއްޓާބެހޭ އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރުން އޮތެވެ .މި އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުގައި
ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެމުވައްޒަފުންނާއި ،އަންހެނުންކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ،ސްކޫލްގެ 10،9،8

ގެ ދަރިވަރުން

ބައިވެރިވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވަނީ  8:15ން  9:15އަށެވެ.
ދަށުން  150ގަސް އިންދުނެވެ .މިހަރަކާތުގައިބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލްމިންބަރުން ނާއި ޕްލިސް ސްޓޭޝަންގެ

 2ދުވަސް

 -3ތިންވަނަ ކަމަކަށް ހިންގުނީ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގެ
ފަރާތުންނެވެ.
 -4ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކުއިޒްމުބާރާތެއް ޢާއްމުންނަށާއި ސްކޫލްދަރިވަރުންނަށްހުޅުވާލައިގެން
ކައުންސިލްގެފަރާތުން ބޭއްވުނެވެ .މި ސުވާލު މުބާރާތުން  1ވަނައަށް ހޮވޭފަރާތަކަށް ރައިސް ކުކަރ އެއް ދުނުމަށް ނިންމާ
އަދި އެ އިނާމު އޭގެ ޙައްގުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވުނު ނިކަމާގެ ފާޠިމަތު ސާދުނާ އަށް ހަމަ އެވަގުތު ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
ހަމަމިއާއެކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން އުކާލެވޭތަކެތިން އެއްޗެތިހެދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މި
މަޢުރަޟުން  1ވަނައަށް  500/-ރުފިޔާ،

 2ވަނައަށް  300/-ރުފިޔާ 3 ،ވަނައަށް  200/-ރުފިޔާގެ އިނާމެއް

ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ .މި ޙަރަކާތުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި،
ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ .މިހަރަކާތް ހިނގާފައިވަނީ ވަރަށް އެކުވެރި މާހައުލެއްގައެވެ.

ރައްޔިތުންނާއި ،ކައުންސިލްގުޅިގެން އެންމެހާބޭފުޅުންނަށް ދުވަހާގުޅޭ ސައިފޮދު ތައްޔާރުކުރެވި ދިގުމޭޒުގައިވަނީ ބޮވޭގޮތަށް
އިންތިޒާމުކުރެވިފައެވެ.

1ދުވަސް

 06ޖުލައި  1437 ، 2016ވަނައަހަރުގެ ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު ބޮޑުޖަމާޢަތުގައި ޢީދު ނަމާދުކޮށްނިމިގެން ނުކުތް އިރު

 1ދުވަސް

 05ޖޫން  2016ގައި ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި ،ކައުންސިލް ގުޅިގެން  1437ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް މާ ހެފުމުގެ
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ހރު ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް )
އދޫކައު ް
ބރީ ފޯކަ ި
ތރު ު
މޑުލުއު ު
(މިލަދުން ަ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
ހަރަކާތްތައް

ހަރަކާތް

ނުކުރެވުނު ސަބަބު

އެއްމަސްދުވަހުގެ ފުޓުބޯޅަކޯޗިން ކޭމްޕެއްހިންގުން

ފައިސާގެ ދަތިކަން/ވަގުތު ނެތުން

ކުޑަކުދިންގެފުޓުބޯޅަދަނޑުގައި ހަދާފައިވާ ވޮލީކޯޓް އެތަނުންނަގާ އަލުންއެދަނޑު ކުޑަކުދިންނަށް

ފޫޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ކުޅެވޭފަދަ ޙާލަތަކަށްގެނެސް

ފގަށުއި ް
ންކު ެ
ނ ކުޅިވަރުކުޅުމަށްބޭނުންވާ ސާމާނުޤާއިމްކޮށް ކުޅިވަރުކުޅޭނެ
ނުކުންދިކުންރަގެޕާ
ބޭޑަ
ކު

ފައިސާގެ ދަތިކަން

އިންތިޒާމްހަމަޖެއްސުން
 2016ގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީއާ ގުޅިގެންދިވެހި އަދި އަންހެނުންގެ

ފައިސާގެ ދަތިކަން

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތަކެއް އެކުލަވާލުން.
ތެޔޮވިއްކުމަށް ޝަޥްޤުވެރިވާ ފަރާތެއްހޯދާ ތެޔޮވިއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ގެވެށި އަނިޔާއާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  3ދުވަހުގެ މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުން

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް އުފެދޭކުނި އުކާލުމަށްބޭނުންކުރާނެ  70ޑަސްބިން

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ހޯދުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ  5ބޯޑުހަދާ ރަށުގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި

ފައިސާގެ ދަތިކަން

ބެހެއްޓުން
ޕްރީސުކޫލަށް އިތުރުކުރެވުނު ޢިމާރާތުގެ އެއްކޮޅަށް އޮފީސްބައި ބަދަލުކޮށް އަލަށްއެއްކުރެވުނު ފައިސާގެ ދަތިކަން
ޢިމާރާތާއި ކުރީގެ އިމާރާތާގުޅުވާލާއި ،ހޯލެއްގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށްހެދުން
ރަށުގެ " ކާރިސާބެލެހެއްޓުމުގެ ޕްލޭން " ހެދުމަށް  4ދުވަހުގެ މަސައްކަތުބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުން
ކޮންޓެކްޓްއުޞޫލުން ހަވާލުކޮށްގެން ކުޑަކުދިންގެޕާކާއި ،ރަސްމީ ބޯޅަދަ ނޑާއި ކުޑަކުދިންގެ

ވަގުތު ނެތުން
ފައިސާގެ ދަތިކަން

ބޯޅަދަނޑު  ،އަދި ރަސްމީވޮލީކޯޓް ކުނިކަހާ  ،ނޮޅާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
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 2016ވަނައަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް

o
މިކައުންސިލަށް

ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާ ާ

ގ
 2016ވަނަ އަހަރު ެ
2016

ވަނައަހަރު

ކައުންސިލުގެ

ލިބުނުމުދަލާއި،

މާލީ ހިސާބު

ފައިސާގެ

މުޢާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތ
ނނާއި ،މާލިއްޔަ ު
ގމުގެ ޤާނޫނާއި ،މާލިއޔަތު ޤާ ޫ
ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލޫން ހިން ު
ނނެވެ.
ތ ް
ޤަޥާޢިދާއި ،އެއްގޮތަވާގޮތުގެމަ ި
2016ވަނައަހަރުގެ 2016ގެ ލިބުނު
ޚަރަދު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ބަޖެޓް

 2016ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3302445.64

4568225.82

1265780.18

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

31029.00

70280.00

39251.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

3333474.64

4638506.00

1305031.18

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

ދ
ރ ު
ނނަށް ހިނގާ ޚަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ
ދމަތަކަށް
ފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚި ު
އޒަ ު
މވަ ް
އވާ ު
ކރަ ް
މސްކުޅި ު
ޕެންޝަނާއިު ،

1821394.89

2514254.02

692859.13

92778.00

124076.00

31298.00

57750.00

1998.28
42231.56
168883.50

213

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

221

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

55751.72

222

ގ
ގ އަ ު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ބނުމަށް ޯ
ގމުގެ ޭ
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

42258.44

84490.00

223

ދ
ރ ު
މތުގެ ޚަ ަ
ޚދު ަ
ނވާ ި
ގމަށް ބޭނު ް
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

748508.32

917391.82

225

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ކރުމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ު

00

226

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
މތު ކުރު ާ
މަރާ ާ

156388.63
2917080.00

00

00
230736.00
3928697.84

74347.37
111617.84

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

31029.00

70280.00

39251.00

31029.00

70280.00

39251.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1396688.25

1880856.00

484167.75

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

424706.64

633398.02

208691.38

1821394.89

2514254.02

692859.13
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ނސިލް )
ކއު ް
ކއިދޫ ަ
ރބުރީ ފޯ ަ
ލއުތު ު
( މިލަދުންމަޑު ު

ހރު ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
އ
މިރިޕޯޓް ނިންމާލާނީ  2016ވަނައަހަރު ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެއިދާރާ ހިންގުމުގައިޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކައުންސިލްމިންބަރުންނާ ި
ތރިވެދެއވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ .ފޯކައިދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށާއި،
ކައުންސިލަށްއެކިގޮތްގޮތުން އެހީ ެ
ފޯކައިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފާގަތި ދުވަސްތައް ކުރިމަގުގައިމިންވަތުކުރެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމުންނެވެ.

_______________
 05ޖެނުއަރީ 2017
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