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`
ނތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަ ް
ސހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه
މގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ާ
ނ ަ
އގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތު ް
އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާ ި
ރ
އ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތު ު
މވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގަ ި
މ ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަ ެ
وسلّم އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާ ް
އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
 2011ފެބުރުއަރީ  26ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން

ވ
ކއުންސިލަތަކަށް ފުރަތަމަ ދައުރަށް އިންތިޚާބު ި
ަ

ނ ދައުރުގެ ،ފަހު އަހަރު
ވ ަ
ނފެށުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެ ަ
ގ ް
ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައި ،ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ަ
ތނަވަސް ކަމާއެކުގައި ނަމަވެސް هللا تبارك
ފެށިފައި މިވަނީ މި ނިޒާމު އުފަންވީންސުރެވެސް އަތޮޅުކައުންސިލް ތަކަށް ހިތްނު ަ
وتعالى އަށް ޝުކުރުވެރިވާ ޙާލު ،މިހިނގާ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހު ކައުންސިލުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި،
ކ
މ ީ
އޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލު ަ
ނތަކުގެ މަ ް
ދމާވެފައިވާ ގޮންޖެހު ް
ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި ،ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ި
މުނާސަބު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ފާއިތުވީ  5އަހަރު ފަދައިން  2016ވަނައަހަރުގެ މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތު ތާވަލް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު
އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ  2018 -2016އަށް އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެވެ .މި ޕުލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
ށ
މ ް
ވލައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މި ކައުންސިލުން ހިންގު ަ
ނ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެކުލަ ާ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައި ް
ށ
މ ް
ލ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނު ަ
ގން ހި ޭ
ރާވައިފައިވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި އަހަރުވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައި ެ
އ
މއެއާއެކު ދައުލަތުގެ ބައެ ް
ގ ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަ ަ
ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މާލީއެހީ ެ
ކުންފުނިތަކުން ކައުންސިލުން ކުރާވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ އިތުރުން "ހިޔާވަހި" މި ނަމުގައި ކައުންސިލުން
ށ
ނމުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީއަ ް
ޓ ހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ަ
ތން ،ސްޓޭ ް
ނންކުރަމުން އައިތަން ަ
ކުރަމުންގެންދާ ވިޔަފާރީގައި ބޭ ު
ނެގުމަށް ނިންމާފައިވުމަކީ މިކައުންސިލަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ މި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަށްވެ ،ކުރިމަގުގައި ކައުންސިލްގެ
ގ
ތރައްޤީ އާއި ރައްޔިތުން ެ
ގންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ަ
ފުދުންތެރިކަން ދަށްވެ ެ
ށ
ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް މާޟީވި  5އަހަރަށްވުރެ ވެސް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަ ް
ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި

ރއްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަ ަ

ކމީ މި ކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.
މިއަހަރަށް ރޭވި ހިންގާން ފެށުނު ަ
އ
ނ ފުރުސަތު ތަކެ ް
ށ ގިނަގު ަ
މި އަހަރުވެސް މި ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަ ް
ފަހިކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ލިބޭނޭމަގު ފަހި ކުރުމާއި،
ށ
ދނުމާއި ،އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގެ ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކަ ް
އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސުކޫލެއްގައި ޑިގިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ބަހައްޓާއި ި
ވރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި،
އތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމާއި ،ބެލެނި ެ
ނ ހޭލުންތެރިކަން ި
މާލީއެހީ ދިނުމާއި ،ދީނީ ގޮތު ް
ނސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި
ތތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ،ކައު ް
ނނަށް ޚިދުމަ ް
ކށްދިނުމާއި ،ޢާއްމު ް
ތތައް ފަހި ޮ
ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަ ު
3
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ދތަކެއް
ނ ފަދަ ގިނަ ހޭ ަ
ދނު ް
މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ި

އ
މ ފުރުޞަލުގަ ި
މންދާކަން ި
މށްރޭވި ،އެކަންކަން ތަންފީޛުވަ ު
ކުރު ަ

އ
ގތުމަށް މި އަހަރު ތެރޭގަ ި
ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަމަމިއާއެކު ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައި ަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނ
ވ ީ
އ މި ަ
މއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގާން ފެށިފަ ި
ި

އ
އ ފަރާތްތަ ް
ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް ހަނދާންކޮށްެ ،
ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓުގައި މި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާލާފައިވާނެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ

ނ
މގެ ފޮނިމީރުކަ ް
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ މިނިޒާ ު

ލބިގެންދިޔުމެވެ.
ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ި

ދ
މިނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އުފުލައިގަނެވޭފަދަ އަދި ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަފަ ަ

ގ
ހރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމު ެ
މނިޒާމު ަ
ނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީި ،
ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކައު ް
ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު



`
ބރު  7/2010ގެ
ނ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
ނ ލިޔެވުނު 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
ހމެނިފައިވާނެއެވެ.
މޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ި
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ ި
މީގެއިތުރުން 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި ،ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި ،އިސްލާމީ
މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ
އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ
ކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
ނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަ ަ
ވ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެ ު
ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައި ާ
ކން އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ
ނމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލު ަ
އެންމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދި ު
ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ
ނ
ށ.އަތޮޅަކީ ،އުތުރުން ތިން ވަ ަ
އަތޮޅެވެ.

ދެވިފައިވާ

އަތޮޅަށް

އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  Cއެވެ.
އަތޮޅުގެ
73

ޕޮޒިޝަނަކީ
ދަރަޖަ

އިރުން

ނ
އުތުރު ް

6

ދަރަޖައެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ
 37މޭލެވެ .މި އަތޮޅުގައިވާ
 50ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން
ދިރިއުޅެނީ
އެއީ،

ރަށުގައެވެ.

14

ކަނޑިތީމާއި

ނޫމަރާ

އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި ،ފޭދޫ އާއި،
ބިލެތްފައްސާއި

ފީވަކާއި،
ފޯކައިދޫއާއި،

ނަރުދޫ

އާއި،

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ
އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

ގ
އަތޮޅު ެ

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17685އެވެ .އެއީ 8650 ،އަންހެނުންނާއި،
ނ
ތރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުން ަ
ނޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއި ު
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަ ް
 9035ފިރިހެނުންނެ ެ
ތޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުން ހަޔަރ
ނޑޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ަ
އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަ ް
ގ
ނ ެ
ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހު ް
ފނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ ށު .
ހދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ޯ
ނ
ގ ަ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ި
ރ "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް 2015ވަނަ
ސއްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ށ.ވަނގަ ު
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަ ަ
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަން
ބލިފަރެވެ.
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅިޔަދޫ އާއި ގާކޮށިންބާއި ކަނ ާ
ބދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނ ު
ނަލަންދޫ އާއި އެރިޔަދޫގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ގ (ޅ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް
މގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނ
އޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ ު
ތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހިރާ ް
ނ ށ.އަ ޮ
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ް
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ
ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.

7

ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު



 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

Q1

1

Q2

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު

Q3

Q4

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2016
-

ޤުރުއާން މުބާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން

-

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން

-

ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

-

ޓްރޮފީއާއި ،ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

އެޑްވާންސް ޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން

-

މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ،ފައިސާދޫކުރުން

-

ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމާއި ،ޤައުމީ މުބާރާތަށް ފޮނުވޭ ޓީމު ހަމަޖެއްސުމާއި ،ޓީމުގެ އެލަވްންސް ދޫކުރުން









100%

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

2

3

4

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު
-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި ،ފާސްކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭކުރުން އަދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

-

ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









35%

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ތަޖުރިބާކުރުން
-

ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުކުރާނެ ޤައުމު އަދި ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން

-

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުން

-

ދަތުރާއި ،ޤައުމުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

-

ދަތުރުކުރާ ޤައުމުގައި ބައިވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި ފުޑް އިންތިޒާމުކުރުން

-

ބައިވެރިންގެ ކަނޑުދަތުރާއި ،މާލޭގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.







25%

ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން (ކޮމަންޑޫ ،މިލަންދޫ ދާއިރާ)
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން



50%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

5

6

7

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން
-

ހޮސްޕިޓަލާއެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

-

އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި ،ސޮއިކުރުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





90%

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
-

2015ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން

-

މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލުން

-

މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މޮނިޓަރކުރުން

-

ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުން

-

ޚަރަދުތައް ނިންމުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން





35%

ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޒުން ހޯދުން
-

އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ރަށްރަށަށް އިމާމުން ފޮނުވުން



100%

10

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

8

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން
-

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން

-

އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި ،ސޮއިކުރުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





60%

-

9

10

މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު (ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު/މޯޓިވޭ)....
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ފަށާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





50%

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު(ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމުރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު)
-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭއެއްކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި،އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނޭ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން



50%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

11

12

13

14

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން (ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމު ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު)
-

މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.



10%



ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ސްޕޮންސަރކުރުން
 -އެހީދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

(ކުޅިވަރާއި ،ޘަޤާފަތާއި ،ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން)

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން

-

ސްކޫލުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން



100%



ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ކުށްމަދުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި ސޮއިކުރުން

-

ފައިސާ ދޫކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.



100%



ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
-

އެހީ ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ކޮމިޓީތަކަށް އެންގުން

-

ކޮމިޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން







100%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

15

16

17

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
-

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ވާއިޒުގެ ދަތުރުޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން







100%

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން
-

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ ހިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން

-

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން

-

ކޯޕަރޭޓިވްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

40%



ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އެޅުން
-

އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ކުރުން

-

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އަޅާ ބިން ހަމަޖެއްސުން

-

ޓްރެކް ބިމުގައިހުރި ނަގަންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ ލިސްޓެއް ހެދުން

-

ނ
ޓްރެކް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހަމަޖެއްސު ް

-

ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން







30%
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލާމަރުކަޒީ

އިދާރީ

އުޞޫލުން

()2010/7

ގެ

ހިންގުމުގެ

96

ގޮތުގެމަތީން

ދާއިރާތައް

ވަނަ

ނ
ޤާނޫ ު
މާއްދާގައިވާ

ރ
ދންމަޑުލުއުތުރުބު ީ
މިލަ ު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ
ނންބަރު ( )2010/7ގެ 97
ޤނޫނު ަ
ބަޖެޓާއިާ ،
ވަނަ

މާއްދާގައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ
ކައުންސިލުން

އވާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
ޓ
ބަޖެ ް
ހިންގާ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

ސްޓޭޓްމަންޓާއި،
ވިޔަފާރިތަކާ

2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ގުޅޭ

ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2016ޖެނުއަރީ  14ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

ނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި
ތ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮ ު

ފސްކުރެވިފައިވަނީ
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ބަޖެޓް ާ

އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި

ނގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ މެންބަރު ް
މިއަހަރުގެ މި ބަޖެޓާކީ

އ
އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށާއި ،ތަރައްޤީގަ ި

ނ
އމުކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިމެނިގެން ފާސްކުރެވު ު
އތުރުކުރުމަށާއި ،ކުށްމަދުވެއްޓެއް ޤާ ި
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ި
ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ.އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2016ބޭއްވުން
ށ .އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ
އނައިދިނުމުގަ އާއި،
ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި ،އުނގަ ް
ތަރުތީލްކޮށް
ވާދަވެރި

ކިޔެވުމުގެ
މާޙައުލެއް

ލކަން
ޤާބި ް

ދެއްކުމުގައި

އުފެއްދުމާއި،

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި
ޖެއްސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް
ތަކުގައި
ތަނަވަސް

އަތޮޅު

ތަމްޘީލު

ކޮށްދިނުމުގެ

ކުރުމުގެ
ޤޞަދުގައި
މަ ް

ފުރުޞަތު
ކޮންމެ

އަހަރަކު  1ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މި 2016ވަނަ އަހަރު ވެސް ށ .އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ،މި އަހަރުގެ މާޗް 18ން  20އަށް
މަދަރުސާގައި

އަތޮޅުގެ

ބޭއްވުނެވެ.

ށ.އަތޮޅު

ށ
ރަށްރަށަ ް

ބރާތުގައި ކަނޑިތީމު،
ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މި މު ާ
ރށި،
ތފަހި ،ފޯކައިދޫ ،މަ ޮ
ގޮއިދޫ ،ފޭދޫ ،ފީވައް ،ބިލެ ް
ނ
ޅައިމަގު ،ކޮމަންޑޫ ،މާއުނގޫދޫ ،ފުނަދޫ  ،މިލަންދޫ ް
ޖުމްލަ  142ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ،
ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  92ދަރިވަރުންނާއި،
ގ
ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  50ދަރިވަރުންނެވެ .މީ ެ
ހން ދަރިވަރުންނާއި،
އން ެ
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ަ 104
 38ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި
އިޢްލާނު ކުރުމުން ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް
ރަނގަޅު

ޕްރޮޕޯސަލެއް

ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

އެންމެ

ށ.ކަނޑިތީމުގައެވެ.

މުބާރާތް

ނ
ބޭއްވިފައިވަ ީ

ށ.އަތޮޅު

މި

މަދަރުސާއާއި ،ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް

އ
ެ
ނ އެހީތެރިކަމާއެކު،
ނ ީ
އިދާރާގެ މާލީ އަދި ފަ ް
ރަށުގައި

ޤާއިމުވެފައިހުރި

މުއައްސަސާތަކާއި،
އެއްބާރުލުމާއި،
ހިންގުމަށް

ނ
ހ ް
އެހެނި ެ

ރައްޔިތުންގެ

މ
ހ ަ
ފުރި ަ

އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމު

ނ
ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،އނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

މި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 217,253/14

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަރައްޤީގައި

ބައިވެރިވުން

އަންހެނުންގެ

އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ތަރައްޤީގެ

ކަންތައްތަކުގައި

ށ.އަތޮޅު

ރވުން އިތުރުކުމުގެ
ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެ ި
އށް މަސައްކަތްކުރާ
ގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ކޮމިޓީތަކަށް
2016

މާލީއެހީ
އޭޕްރީލް

މިކައުންސިލްގެ

5ވަނަ
ދެވަނަ

އ
ރކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި
ފޯ ު
ދުވަހު
އރުގެ
ދަ ު

ބޭއްވުނު
109ވަނަ

ޔތު މިނިސްޓަރަށް ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމަށް އ .ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

15

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ޢާއްމުޖަލްސާގައި އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލެއް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ނޫމަރާ،ފޭދޫ ،ފޯކައިދޫ،
ނަރުދޫ ،ޅައިމަގު ،ފުނަދޫ ،މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ތެރޭގައި މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި  39,703/-ރުފިޔާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ށ.އަތޮޅުގެ

2016ވަނަ

ސްކޫލުތަކުގެ

އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ
2016

ޕްރޮގްރާމު  2016މާޗް  30އިން
ނވެ.
އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގު ެ

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ 14
ރަށުގެ ސްކޫލާ މި ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
އެރަށްރަށުގެ

ސްކޫލުތަކާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެގޮތުން މި

މާއުނގދ ސްކލާއެކު އެމް.އޯ.ޔގައި ސޮއިކުރުން

ގ
ށ ދޫކުރުމާއެކު އަނެއްބައި އާބާދީ ެ
ކށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަ ް
ޕްރޮގްރާމުގައި އެހީ ދެވިފައިވަނީ  50%ފައިސާ ހުރިހާ ރަށަ ަ
ތންނެވެ.
ނިޞްބަ ު

މި

ރމު
ޕްރޮގް ާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

ށ
ހިންގުމަ ް
197,904/-

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ 2016
ގ
ލތަކުގެ ދަރިވަރުން ެ
ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ސްކޫ ު
މެދުގައި

ބާއްވާ

އިތުރު

ޙަރަކާތްތަކުން

ފުނަދ ސްކލުގައި ބޭއްވުނު ވިޔަވަތި ސްޕޯރޓް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން

ހ މަޤްޞަދުތައް
ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެ ާ
ކރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއިއެކު ،ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މަތިވެރި
އެންމެ މަތީދަރަޖައަށް ޙާޞިލު ު
ވ.
ހތްވަރު ދިނުމެ ެ
އަޚްލާޤާއި އިޖްތިމާޢީ އަގުތައް އަށަގެންނެވުމަށް ި

ށ.އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ކުށް މަދުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
ނގާ ޙަރަކާތްތަކަށް
ށ.އަތޮޅުގައި ކުށްކުރުން މަދު ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ހި ް
މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  2016މެއި  5ވަނަ ދުވަހު މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް
ސްޓޭޝަނާއެކު ސޮއިކުރެވުނެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި
އެދުވަހުގެ 11:00ގައި ށ.އަ ޮ
ފހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ަ
ނ
ތ ް
ފނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާ ު
ނާހިދެވެ .ށު .
ސޮއިކުރެއްވީ

ށ.އެޓޮލް

ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ

އޮފް

ކޮމާންޑަރ
އިބްރާހީމް

ޕޮލިސް

ވ.
މުޞްޠަފާއެ ެ
ޕްރޮގްރާމުގެ

މި

ދޫކުރުމަށް

ދަށުން

ށ
ލ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ މާލީއެހީ  2016ޖޫންގެ ނިޔަ ަ
ދޫކުރެވިފައިވާއިރު

އެހީގެގޮތުގައި

،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  100,000/-ރުފިޔާ
ދޫކުރެވިފައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެމް.އޯ.ޔގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އ
ރކުރުމަށާއި ،މަސްތުވާ ތަކެއްޗާމެދު ޒުވާނުންނާ ި
މި ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަ ަ
ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި ،ކުށްކުރުން މަދު ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމަށާއި ،ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް
ށ
ރޔަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތަކަ ް
ށއި ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާ ަ
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަ ާ
ދ
އ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަ ި
ހންނާއި ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަ ް
ނންނާއި ،އިސްރަށްވެ ި
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ،އަންހެ ު
ދ
ގ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ީ
ގއި ފުލުހުން ރާވައި ،ހިން ާ
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ށ .އަތޮޅު ަ
ރހަމައަށް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.
ޕްރޮގްރާމްތަކުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް އެންމެ ފު ި

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކުރުން
ނ ދިނުމަށްޓަކައި އެ ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތު ް
އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ފެންވަރުގައި
އތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު  2016މާޗް  6ގައި ސޮއިކުރެވި އެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނެވެ.
ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އާއި ،ށަ .
މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯރޓް
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ
ޗެއާމަން

ރޝީދު ނާފިޒުއެވެ.
ޢަބްދުއް ަ

އޮތޯރިޓީގެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ސޮއިކުރެއްވީ

ކައުންސިލްގެ

ތން
ފަރާ ު

ނާއިބުރައީސް

އިބްރާހީމް

ރަޝީދު

އިދްރީސްއެވެ.
ވސް ރޭމްޕް
ށނު ނަމަ ެ
މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެ ު
ކުޑަކަމާއެކު

އައު

ރޭމްޕެއް

އެޅުމަށްޓަކައި

ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ހޯދައި ،އެކަމުގެ މަސައްކަތްތައް
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
މރީނުދީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެ
މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމާބެހޭ ތަ ް
އޮތޯރިޓީގެ ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  38,898/88ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން
އތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު 2016
ލއި ،ށ.ފުނަދޫ ަ
ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސި ާ
އޭޕްރީލް 14ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މި

ކއުންސިލްގެ
އަތޮޅު ަ

ފަހުމުނާމާގައި

ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
ޅ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ .ށ.ފުނަދޫ އަތޮ ު
ފަރާތުން

ހޮސްޕިޓަލްގެ
ސޮއިކުރެއްވީ

މި

އެސިސްޓެންޓް

އ
ފަހުމުނާމާގަ ި
ހެލްތު

ކޮމިއުނިޓީ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އެވެ.
ޤޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި
މި ފަހުމުނާމާގެ މަ ް
ދިރިއުޅެމުންދާ

ފުރާވަރުގެ

އަންހެނުންގެ

ށ.ފުނަދ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއެކު އެމްއޯޔގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އ
މެދުގަ ި

އ
ދނެގަތުމަށްޓަކައި ވީ.އައިޭ .
އކަލް ކެންސަރ ހުރި މިންވަރު ެ
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ސަވަ ި
ސަވައިކަލް ކެންސަރާމެދު ހޭލު ް
ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމެވެ.
ޅ
ނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮ ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުން ަ
ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  36,000/-ރުފިޔާ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
މިނިސްޓްރީ
އާއި،

އޮފް

އިސްލާމިކް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

އެފެއާޒު
ގ
ރަށްރަށު ެ

ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅގެން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
މެދުގައި

ދީނީ

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމެއް  2016އޭޕްރީލް  11އިން  17އަށް
އަތޮޅުގެ  14ރަށުގައި ހިންގުނެވެ.
ދީނީ

ނަޞޭޙަތް

ގ
ދިނުމު ެ

ގޮތުން

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް މިދިޔައަހަރު ހިންގުނު ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން
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ނސިލް
ކއު ް
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މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދީނީ އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޙް އަދުނާން އާއި ،އައްޝައިޙް
މޫސާ އަންވަރެވެ.
މިޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ،ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި،
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ހޯދުން
1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ
އިމާމުން ގެނައުމަށް ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލީ
މތަކެއް  2016ޖޫން
އެހީދިނުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާ ު
މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ
ދަށުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  224,000/-ރުފިޔާ
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމި،
ރަށްރަށުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
ށ.ފުނަދ މަސްޖިދުއްރަޙީމް -އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޚިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރެވުނު

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މި 2016ވަނަ އަހަރުގެ
އ ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގަ ި

އަތޮޅުވެހި

ދެބުރި

ޢިމާރާތުގެ

ބައެއް

ދޮރާއި ،ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުން
ނ
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ގުދަންތަކުގެ ދޮރާއި،
ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ
އޭޕްރީލް

7

ގެ

ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.

މަސައްކަތް 2016
ނިޔަލަށް

މުޅިން
އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވިފައި

އ
ދމެދު  2016މާޗް  22ގައި އެގްރިމެންޓްގަ ި
ޓއޭޖީއާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ެ
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޫ
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ 15 .ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ
 18,040/-ރުފިޔާއެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން
ފާމަސީ

ފުނަފަތި

ޢިމާރާތުގެ

ހންގާ
ި

ހުޅަނގުފާރާއި ،އުތުރުފާރުގެ ކުލަކަހައި އޮލަލައި،
ގ
ޢިމާރާތު ެ

ސިމެންތިޖަހައި،

އެތެރޭގައި

ބޭރާއި،

އއި ،ބޭރު އަސްކަނީ
އެއްކޮށް ކުލަލުމާއި ،ނަލަފިލާ ާ
ސީލިންގުގެ

ފަތިތަކުގައި

ފައިދޮށްތަކުގައި

އާއި،

ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް
އައި.އޭ.އާރު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

އާއި،

ދެމެދު

އެސްބަވުމުގައި  2016މާޗް  24ގައި ސޮއިކުރެވި،
އޭޕްރީލް

އެމަސައްކަތް

ގެ

4

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

ނިޔަލަށް

ނިންމާލެވުނެވެ.
ނ
މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  16,700/-ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ،ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއްކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްކުރުން
އ މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށް
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެ ް
2016

ޖޫން

14

އިންވެސްޓްމަންޓާ

ވަނަ

ދުވަހު

އައި.އޭ.އާރު

އެ

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެވި،

 2016ޖޫން  24ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ.
މި

މިމަސައްކަތުގެ

ތެރޭގައި

ލައިޓްބަދަލުކުރުމާއި،
މަރާމާތުކުރުމާއި،
ފެންލައިޓްތަކުގައި

ގޭޓްގެ

ގޭޓްތަޅުންގަނޑު
ދޮރާއި،
މއި،
ދަވާދުލު ާ

ދޮރުފަތް،
ޢިމާރާތުގައި

ނ
އަތޮޅވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއި ް

ށތައް ރަނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ޚނާއިން ނައްޓާފައިވާ މު ި
ހަލާކުވެފައިވާ ދޮރުދާރަތައް ހެދުމާއި ،ރެނދުތައް ބެއްދުމާއި ،ފާ ާ
ނ
މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  14,750/-ރުފިޔާއެވެ .މި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
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 2016ވަނަ އަހަ ު

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ދރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 10ގައި ތަޢުލީމު ޙާޟިލުކުރާ ަ
3

ބައިވެރިވެފައިވާ

"އޮފީސް

ދަރިވަރުންނަށް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް" ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭ
އެމް.އޯ.ޔޫގައި  2016ފެބްރުއަރީ 7ވަނަ ދުވަހު
 2016ފެބްރުއަރީ  16އިން

ސޮއިކުރެވުނެވެ .އަދި

ފެށިގެން އެ ދަރިވަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މަސައްކަތްތަކުގައި

ބައިވެރިކުރުވައި،

ނ
ޢަމަލީގޮތު ް

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތައް
2016

ޖޫން

ގެ

30

ކުރިޔަށް

ނިޔަލަށް

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން

ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ
ގޮތުން

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ ބާބަކިއުއެއް  2016މެއި
1ވަނަ

ދުވަހުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލް

ރޭ

އިދާރާގެ

ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.
ބާބަކިއުގައި

މި

ކައުންސިލަރުންނާއި،

ށ.

އިދާރީ

އަތޮޅު
މުވައްޒަފުން

ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ނއި ،ކައުންސިލް
ނމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މުވައްޒަފުން ާ
ޙަފްލާގެ ބޭއްވުމުގެ ބޭ ު

މއި ،ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޓީމްވޯރކް ރަނގަޅުކުރުމެވެ.
މެންބަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރު ާ

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނ
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތު ް
ށ.ފުނަދޫގައި
ބޭއްވުނު

ހުރި

މުއައްސަސާތައް

ފުނަދޫ

ގަސްއިންދުމުގެ

ރ
ބަނދަ ު

ގުޅިގެން

ޕާރކްތަކުގައި

ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާއިން ބައިވެރިވިއެވެ.
ފުނަދ ބަނދަރުގައި ގަސްއިންދުން
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މި ޕްރޮގްރާމް  2016ޖޫން 3ވަނަ ދުވަހުގެ  4:00ގައި ފަށްޓަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމަށް

މުއައްސަސާތަކުންވެސް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
ޢަދަދަކަށް

ގިނަ

މުވައްޒަފުން

ގަސް

200

ވކަން
ހޯދައިފައި ާ

އަށްވުރެ
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ގިނަ
އަދި

ގަސް

ހޯދާފައިވާއިރު

އެހެން

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ހުރިހާ

މުއްސަސާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
އ ބައިވެރިވުމާއި،
ވށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގަ ި
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާ ެ
ލންދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ.
މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރު ު

ދަށްފަޅު ސާފުކުރުން
"މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުނަދޫގެ ދަށްފަޅު ސާފުކުރުމަށް ފުނަދޫގެ މުއައްސަސާތަކާއި ،މޯލްޑިވްސް
ޑިފެންސް ފޯސް އާއި ،ގުޅިގެން  16އޭޕްރީލް 2016ގައި ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިދާރީ

އިދާރާގެ

ލ
ކައުންސި ް

މުވައްޒަފުންނާއި،

އންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
މެންބަރުން އަދި ކަ ު
ޑއިގެންނެވިއެވެ.
ޢާރިފް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަ ަ
މި

ބައިވެރިވުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ރމާއި" ،މަގޭ ސާފު
މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށި ސާފުކު ު
ދ
ނ ޫ
ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ށ.ފު ަ
ކައުންސިލް

ހިތްވަރު

އިދާރާއަށް

ދަށްފަޅު ސާފުކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ދިނުމާއި،

ތކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން
ބރުލުން ދިނުމާއި ،މުއައްސަސާ ަ
މުއައްސާތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންތައްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެއް ާ
ބަދަހިކޮށް ތަރައްޤީގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގެ މާހެފުން ބޭއްވުން
 1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް
މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން
އިސްނަގައިގެން

ހުރިހާ

މުއައްސަތައް

ގުޅިގެން

މާހެފުމެއް  2016ޖޫން  4ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ބޭއްވުނެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ފުނަދޫގައި

ހުރި

މުއައްސަސާތަކުގެ  300އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން
މާހެފުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްތަނެއްގައި އެކީގައި ހުރިހާ މުއްސަސާތަކުން މާހެފުމާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ
ދނުމާއި،
މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ،ރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެންމެންނަށް ހަނދާންކޮށް ި
މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ

ވަޢުދުގައި

ޤައުމީ

ސޮއިކުރުން
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް އެއް
ވަގުތެއްގައި

ގ
ނަޒާހަތްތެރިކަމު ެ

ސޮއިކުރުމަށް

އެންޓި

ޤައުމީ

ކޮރަޕްޝަން

ވަޢުދުގައި
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ
މުވައްޒަފުން

ކައުންސިލަރުންނާއި،
ސޮއިކުރުން 2016

ރ
އިދާ ީ
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އޭޕްރީލް

21ވަނަ ދުވަހު 10:30ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ނަޒާހަތްތެރި
އިއްވަވައިދެއްވީ

ޤައުމީ

ކަމުގެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

ވަޢުދު
އިދާރާގެ

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.
ނ
އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތު ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ރައީސް

މުޙައްމަދު

ޢާރިފް

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ.
ނަޒާހަތްތެރި
ރަށްރަށުގެ

ކަމުގެ

މ
ޤައު ީ

މުއައްސަސާތަކުން

ވަޢުދުގައި

އެއްގަޑިއެއްގައި

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނ
ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި

ރަސްމިއްޔާތު

ބޭއްވުމުގެ

މަޤްޞަދަކީ

މުވައްޒަފުންގެ

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އިތުރުކުރުމާއި،

ކޮރަޕްޝަނާ

ދެކޮޅަށް

ގ
ގންނެވުމާއި ،މި ޤައުމީ ޙަރަކާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
ށ އަށަ ެ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާލާކޮ ް
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމެވެ.

ބޮޓްލް ނެކް އެނަލައިސިސް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
ބޮޓެލްނެކް

ސެނަލިސިސް

ވާރކްޝޮޕް

އަދި

"އިޖްތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަން

އެންމެންނަށް"

މ
ި

ޕްރޮގްރާމުގެ

އޮރިއެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ށ.ފުނަދޫގައި  2016މާރޗް  23އިން  24އަށް ބޭއްވުނެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މި

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކ
ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަ ީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ދެމުންދާ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ،އަންހެނުންނާއި،
ޙާއްޞަ

އެހީއަށް

ދުވަސްވީމީހުން

ނވާ
ނ ް
ބޭ ު

އަދި

ޚިދުމަތްތައް

ފަރާތްތަކާއި،
ވ
ނން ާ
ބޭ ު

ޢާއިލާތަކަށް

މގައި
ފޯރުކޮށްދިނު ު

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

އެންޑް

ފެމިލީ

އ
ފުނަދޫގަ ި
ޗިލްޑްރަން

ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ،ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި،
އ
ގއި އަދި އަތޮޅުފެންރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަ ް
އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ،ފަރުދީގޮތުން ރަށުފެންވަރު ަ
ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް
ގްރޫޕު ،އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
މިނިސްޓްރީ

ޔުނިސެފާއި،

އޮފް

ލޯ

އެންޑް

ޖެންޑަރ

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

ގުޅިގެން

އިދާރާއާ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ދެ މުވައްޒަފުންނާއި،
ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި ،ހދ .ށ .ރ.
ނގެ ތަރައް ީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  1މެންބަރަކާއި ،ށ.ފުނަދޫ އަންހެނު ް
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
މި

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ވޯރކްޝޮޕް

ޔުނިސެފާއި،

މނިސްޓްރީ
ި

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނާއި،

މޯލްޑިވްސް

ނ
ނ ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާކަ ް
ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ،މިނިސްޓްރީއޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރއިން ޖުމްލަ  8ފެސިލިޓޭޓަރު ް
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
އާއި،

ބީޑީއެސްސީ

އާއި،

އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި،
ގުޅިގެން

އިޤްތިޞާދީގޮތުން

އިތުރުކުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ
އަންހެނުންގެ

ރ
ހުނަ ު

 2016މެއި  7ން 11

ށް ފުނަދޫގައި ހިންގުނެވެ.
މި ވޯކްޝޮޕްގައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު އަދި

އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން

24
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ސ
ވންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި ،ބާޒާރު ދެނެގަތުމާއި ،ބާޒާރު ދިރާ ާ
ތމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް ާ
ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަ ު
ޓ
ދމާއި ،އަންދާޒާ އަދި ބަޖެ ް
ލހެއްޓުމާއި ،މުދާ ތަކެތި އުފެއް ު
އާއި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް މާކެޓްކުރުމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ބެ ެ
އެކުލަވާލުމާއި،

ފައިސާ

އާއި،

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ހިސާބު

ބިޒިނަސް

ޕްލޭން

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ށ
ނ ް
ބައިވެރިން ަ

އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
ތކުން ބައިވެރިވެ،
މި ވޯކްޝޮޕުގައި ކަނޑިތީމު ،ފޭދޫ ،ފޯކައިދޫ ،މަރޮށި ،ޅައިމަގު ،ފުނަދޫ އިން ޖުމްލަ  31ފަރާ ަ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 2016
އޭޕްރީލް  22ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެ

މަނިކުފާނުގެ

ޒުވާނުންނާއި،

މި

ދަތުރުފުޅުގައި

ކުޅިވަރުމަރުކަޒުގެ

ޙާލަތު

އ
ޓބޯޅަ ދަނޑުތަކާއި ،ވޮލީކޯޑުތަ ް
ބައްލަވާލައްވައި ފު ް
ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ޒުވާނުންނ
ތ
ބައްދަލުކުރައްވައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

ޔތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ،ކޯޑިނޭޓަރ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ
ޢާއިޝަތު ޝިހާމް  2016މެއި  4އިން 10ށް
ގ
ށ ވަޑައިގެން އެ ރަށްރަށު ެ
ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަ ް
ސްކޫލުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.
މި

ޒިޔާރަތުގައި

ވަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ

ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި ،ޓީޗަރުންނާއި ،ޕީޓީއޭގެ
ށ
ބފުޅުންނާއި ،ސްކޫލް ބޯޑާއި ،ރަ ު
ހިންގާކޮމިޓީގެ ޭ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ
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ނސިލް
ކއު ް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްވެސް
އ
ކުއްޖަކު ބާކީނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާ ި
ހިއްސާކުރެއްވައި،

ހުރި

ސްކޫލަށް

ދަތިތައް

އޮޅުއްފިލުއްވައި

އެކަންކަން

ޙައްލުކުރެވިދާނެ

ކ
ގޮތްތަ ާ

ނ
ތ ް
ގ ު
ބެހޭ ޮ

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމާއި،
ބީޓެކް

ސްޓްރީމާއި

ދަރިވަރުންނާއި
އެ

ފޯރުކޮށްދީ،

ގޮތުން

ސުކޫލްތަކުގެ

ބެހޭ

ނނަށް
ރ ް
ބެލެނިވެ ި

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އާއި

އެމްއެންޑީއެފް

މިނިސްޓްރީ

ލ
ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރުބަވީ ޖީ ު
ބިނާކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމް

ދަރިވަރުންނަށާއި

ސްކޫލްތަކުގެ

ރންނަށް
ބެލެނިވެ ި

ކުރިޔަށް

ގެންދެވުނެވެ.

ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

މ
ރން ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީ ް
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އިތު ު
ދ އާއި 4 ،އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްމާޢީލް އާއި ،ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އާސްރާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ނަޝީ ު
އޮފިޝަރުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނާއިބު ށ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުން
ތޙީ އާދަމް  2016މެއި  11އިން  13އަށް މި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަ ު
އަތޮޅު

ކޮމަންޑޫ،

ފޯކައިދޫ،

ށ
ފުނަދުއަ ް

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެ

މަނިކުފާނުގެ

މި

ދަތުރުފުޅަކީ

ހޯމް

ރ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް
މ އަހަ ު
އެފެއާޒުގެ ބަޖެޓުން ި
ހަމަޖެހިފައިވާ

ދެ

ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ

ފޯކައިދޫ

ޑ
ސއްކަތާއި ،ށ.ކޮމަން ޫ
ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަ ަ
ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ދެ
ތ
ތަނުނުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމާއި ،ށ.އަތޮޅުގޭގެ ޙާލަ ު

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ބެއްލެވުމެވެ.
ލ ޢަލީ ސަލީމު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު އަލްފާޟި ް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 2016
ތޅު ފޯކައިދޫ ،ފޭދޫ،
މެއި  19އިން  21އަށް ށ.އަ ޮ
ނވިއެވެ.
ކޮމަންޑޫ ،މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން ެ
އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ
މިނިސްޓްރީގެ
މިއަހަރު

އެ

ބަޖެޓުން
ރަށްރަށުގައި

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން
ކުރިޔަށްގެންދަވާ

ޔތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މަޝްރޫޢުތައް

ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

އަދި

އޭގެ

އިތުރުން

އ
ށ.މަރޮށީގަ ި

މރުކަޒު ރަސްމީކޮން ހުޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.
ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންގެ ަ

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
ގ
 2016މާޗް މަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުވުމާއެކު އެ އޮތޯރިޓީ ެ
ޚިދުމަތްތައް

ރައްޔިތުންނާ

ގާތުން

ނ
މިއަންނަ ީ

ދެމުންނެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ތެރޭގައި
ލައިސަންސް

ށ.އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުން

ކާޑުހެދުމަށް

ތިއަރީ

އެއްގަމު
ޓެސްޓާއި،

ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވާ  42ފަރާތަކަށް
ލައިސަންސް

ކާޑު

ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން

ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި ،ބަދަލުކުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
 14ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ހެދިފައިވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ގަރާޖުތަކުން ޗެކުކޮށްފައިވާ  57ވެހިކަލަކަށް
ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ނ
ކށީގެންވާ ނަފާވެރިކަ ް
ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެ ަ
ހޯދުމަށް

ވިޔަވަތި

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ސަރުކާރާއި
މިއަހަރުގެ

ޓގެ
ޓްރަސް ު
އެގޮތުން

އަމިއްލަ
ފުރަތަމަ

6

ހންގާ
ި

ދަށުން

ވިޔަފާރި

އުޞޫލުން

ފަރާތްތަކުގެ

ދަތުރުތައް

މހުގެ
ަ

ތެރޭގައިވެސް

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މނުއިރު މި
މިދިޔަ 2015ވަނަ އަހަރު ނި ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ދެ ލާންޗް

ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި  544,189/66ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2016ން  30ޖޫން  2016ގެ
ނިޔަލަށް  481,364/34ރ( .ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުރުފިޔާ ،ތިރީސްހަތަރުލާރި)
އ
ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  494,837/73ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި ،ޑިވިޑެންޓުގެ ގޮތުގަ ި
ށ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ
ގ ނިޔަލަ ް
އރު 2016 ،ޖޫން މަހު ެ
 394,190/ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ި 136,526/27ރުފިޔާއެވެ.

ކ
ށ އާސަންދައިންނާއި ،އެ ި
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަ ް

މ ޕްރޮގްރާމުގެ ސާފު ފައިދާގެ
ލބެންވާ  1,114,391/30ރުފިޔާ ލިބުމުން ި
ފރާތްތަކުން ި
އޮފީސްތަކުންނާއި ،އަމިއްލަ ަ
ގޮތުގައި  1,250,917/57ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
އ
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަ ި
ނ
ނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަ ީ
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ހިންގަންފެ ު
މޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 2,412,759/88ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2016ޖެނުއަރީ 30ން
2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ި
 2016ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  325,413/24ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު 2016 ،ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2,738,173/12ރުފިޔާއެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ވަޞީލަތްތައް

ބެލުމުގެ

ވިޔަފާރީގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

އުޞޫލުން

ޢިމާރާތްތައް

ހރިގޮތެއްގައި
ފައިދާ ު

ބޭނުންކުރުމުގެ

މޤްޞަދުގައި
ަ

މ
ި

ނ
ނންކުރާ ެ
ބޭ ު

ނ
ތ ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަ ި
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް
ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ

2015ވަނަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

ކ
މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 393,686/84ރ(.ތިންލައް ަ
ނުވަދިހަތިންހާސް

ހަސަތޭކަ

އަށްޑިހަހަ

ރުފިޔާ،

އަށްޑިހަހަތަރު ލާރި)ރުފިޔާއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

2016ން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްތަކާއި ،ކޮޓަރިކުލީގެ ގޮތުގައި  210,050/-ރ( .ދެލައްކަދިހަހާސް
ފަންސާސްރުފިޔާ) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ 38,514/74ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި ،ޑިވިޑެންޓުގެ
މ
ގޮތުގައި  343,686/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާއިރު 2016 ،ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ި
ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  221,536/10ރުފިޔާއެވެ.

ނ
ކ ް
 2016ޖޫން 30ގެ ނިޔަލަށް ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަ ު

ލިބެންވާ 63,700/-ރުފިޔާ ލިބުމުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސާފުފައިދާގެ ގޮތުގައި 285,236/10ރ( .ދެލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް
ދުއިސައްތަ ތިރީސްހަރުފިޔާ ،ދިހަލާރި) ލިބޭނެއެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
ޢާއްމު

މިޕްރޮގްރާމަކީ

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ގ ފަހިކޮށްދިނުމާއި،
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭނެ މަ ު
އާސަންދައިގެ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

ނ
ދަށު ް

ތ
ބޭސްލިބޭނެގޮ ް

ކައުންސިލަށް

ނ
އާމްދަ ީ

އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ
ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާ ަ

މނުއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  1,959,136/74ރުފިޔާ އެވެ.
މިދިޔަ 2015ވަނަ އަހަރު ނި ު

 1ޖެނުއަރީ

2016ން  30ޖޫން  2016ގެ ނިޔަލަށް  467,000/80ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ޖުމްލަ 344,033/96
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2016ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  344,033/96ރުފިޔާއެވެ.

ދޫކުރެވިފައިވާ

މ ޕްރޮގްރާމަށް
ނވާ  1,063,981/20ރުފިޔާ ލިބުމުން ި
ރތްތަކުން ލިބެ ް
ށ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކިފަ ާ
ބޭހުގެ އަގަ ް
 1,530,982/ލިބޭނެއެވެ.29

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  : 1ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،
ތަޖުރިބާކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

މި

ޕްރޮގްރާމު

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ތާރީޚުގައި

ނިންމާލެވިފައި

ނ
ނުވަ ީ

ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ އެހެން ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ތަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.


ޙަރަކާތް  : 2ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

އ
މލެވިފަ ި
ވ ގޮތުގެމަތީން ނިން ާ
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައި ާ

ހގޮތުން ނުވުމުންނެވެ.
ޓޓަރުން ހަމަޖެ ޭ
ނުވަނީ މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެސިލި ޭ


ޙަރަކާތް  : 3މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

ށ
ގތި އެވޯޑަށް ފަހު ބޭއްވުމަ ް
މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލެވިފައިނުވަނީ ކަން ަ

ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.


 2016ގެ ފުރަތަމަ 6

 2016ގެ ލިބުނު

 2016ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ

މަހުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓް

ހުރި ފައިސާ

3,095,587.98

7,546,530.00

4,450,942.02

ލ
ދގެ ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު

22,450.00

111,660.00

89,210.00

ދ
ރ ު
ކގެ ޖުމްލަ ޚަ ަ
ގރާމުތަ ު
ރ ް
ނގޭ ޕް ޮ
ލއްޔަތުން ހި ް
ލގެ މާ ި
ކައުންސި ް

568,478.21

2,116,296.00

1,547,817.79

3,686,516.19

9,774,486.00

6,087,969.81

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ލ
ޖމް ަ
ރދުގެ ު
ޚ ަ
ރިކަރަންޓް ަ

ލ
މޅި ޖުމް ަ
ބަޖެޓް ު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

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

2,641,315.11

5,779,805.00

3,138,489.89

127,831.40

292,551.00

164,719.60

110,000.00

92,034.00
80,686.99
740,088.54

213

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

221

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

17,966.00

222

ގ
ގ އަ ު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ބނުމަށް ޯ
ގމުގެ ޭ
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

88,687.01

169,374.00

223

ދ
ޚރަ ު
މތުގެ ަ
ޚދު ަ
ނވާ ި
ގމަށް ބޭނު ް
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

197,939.46

938,028.00

30

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

225

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ކރުމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ު

226

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
މތު ކުރު ާ
މަރާ ާ

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ލ
ޖުމް ަ

30,000.00

30,000.00

21,849.00

226,772.00

204,923.00

3,095,587.98

7,546,530.00

4,450,942.02

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

ދ
ރ ު
މދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަ ަ
ރ ު
ނވާ ހަ ު
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް
ލ
ޖުމް ަ

22,450.00

111,660.00

89,210.00

22,450.00

111,660.00

89,210.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
އ
ތ ް
އޞަ ޙަރަކާތް ަ
ޚާ ް
3,226.75

51,770.00

48,543.25

ނ
ކރު ް
ވސް ފާހަގަ ު
ދ ަ
ނގެ ު
ވއްޒަފު ް
މު ަ
ދ
ޚރަ ު
މށް ކުރާ ަ
ރވު ަ
އވެ ި
ކގައި ބަ ި
ބރާތްތަ ު
ބއްވާ މު ާ
ގއި ާ
މދު ަ
ކގެ ެ
އޮފީސްތަ ު

-

30,000.00

30,000.00

ނ
ރ ް
އމުކު ު
ބޑު ޤާ ި
ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ޯ

-

324,370.00

324,370.00

ނ
ރނުކުރު ް
ތމް ީ
ވއްޒަފުން ަ
މު ަ
މ
ރ ު
ރގް ާ
މގެ ޕް ޮ
ރ މަތިކުރު ު
ވ ު
ހގެ ފެން ަ
ސބަ ު
ގރޭ ި
ނގެ އިނ ި
ވއްޒަފު ް
މު ަ
ނ
ގ ް
ކސް ހިން ު
ނސްޓްރޭޝަން ޯ
އޑްމި ި
ނސް ެ
ބޒި ަ
ޑވާންސް /ޑިޕްލޮމާ އޮފް ި
އެ ް

10,375.00

46,750.00

36,375.00

-

61,480.00

61,480.00

ނ
ކރު ް
މއި ،ވަޒަން ު
ރސްކުރު ާ
ވިލަ ެ
-

ނ
ތއް މޮނިޓަރކުރު ް
ކައުންސިލް ަ

16,000.00

16,000.00

ޤ
ރއް ީ
ތމާޢީ ތަ ަ
އިޖް ި
މ
މގެ އިނާ ު
ނ ު
ވރުދި ު
އ ަ
ލގެ ހި ް
ކއުންސި ް
ށ.އަތޮޅު ަ

-

395,368.00

395,368.00

ނ
މން ހޯދު ް
އމާ ު
ކރާނެ ި
ނމާދު ު
ރވީޙް ަ
ހިފްޟުކޮށް ތަ ާ

-

224,000.00

224,000.00

ތ
މބާރާ ް
ރއާން ު
ށ.އަތޮޅު ޤު ު

217,253.14

291,977.00

74,723.86

މ
ރ ު
ރގް ާ
ނގޭ ޕް ޮ
ކރުމަށް ހި ް
ރވުން އިތުރު ު
އވެ ި
ބ ި
ނންގެ ަ
ޤގައި އަންހެ ު
އ ީ
ތަރަ ް

39,719.32

39,703.00

)(16.32

-

11,550.00

11,550.00

މ
ރ ު
ރގް ާ
ނގޭ ޕް ޮ
ކރުމަށް ހި ް
ކން އިތުރު ު
ދގައި ދީނީ ހޭލުންތެރި ަ
މ ު
ނގެ ެ
ރައްޔިތު ް
ޤ
ރއް ީ
ތ ަ
ރަށްވެހި ަ
ތގެ މަޢުލޫމާތު
ސއްކަ ު
ކއަރކަލްޗަރ މަ ަ
މއި ،އެ ު
ވރިކަ ާ
މސް ެ
މއިަ ،
ވރިކަ ާ
ޑ ެ
ދަނ ު
ނ
ރބާކުރު ް
ޖ ި
މއި ،ތަ ު
ހޯދު ާ

-

207,328.00

207,328.00

ނ
ރއްކާތެރިކަ ް
ތމާޢީ ަ
އިޖް ި
ދއިރާ)
ނދޫ ާ
ރމު (ކޮމަންޑޫ މިލަ ް
ގ ާ
ޕރޮ ް
ރމުގެ ް
ތރިކު ު
ވރިން ހޭލުން ެ
ބެލެނި ެ

-

70,000.00

70,000.00

ނ
އވު ް
ބ ް
ކމްޕެއް ޭ
ރނިންގ ޭ
އއިއޭ ސްކް ީ
ވީ ަ

-

36,000.00

36,000.00

ނ
ޒވާނު ް
އދި ު
ޅވަރު ަ
ޘަޤާފަތާއި ،ކު ި
ނ
ލ ސްޕޮންސަރކުރު ް
ވރު ފެސްޓިވަ ް
ޅ ަ
އހަރީ ކު ި
ސްކޫލުތަކުގެ ަ
ތތައް
މބާރާ ް
ޅވަރު ު
ނގާ ކު ި
ވއި ހި ް
ގއި ޕޮލިހުން ރާ ަ
ށ ަ
އަތޮޅު ރަށްރަ ު
ނ
ރ ް
ސްޕޮންސަރކު ު
ޖުމްލަ:

197,904.00

210,000.00

12,096.00

100,000.00

100,000.00

-

568,478.21

2,116,296.00

1,547,817.79
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު


 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

1

Q2

Q3

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ޓ
ލަފާކުރާ ބަޖެ ް

Q4

ދނުމުގެ އިނާމު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރު ި
-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި ،ފާސްކުރުން

-

ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭކުރުން އަދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

-

ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





395,368.90

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

2

3

4

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ރބާކުރުން
ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ތަޖު ި
-

ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުން

-

ދަތުރާއި ،ޤައުމުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން

-

ދަތުރުކުރާ ޤައުމުގައި ބައިވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި ފުޑް އިންތިޒާމުކުރުން

-

ބައިވެރިންގެ ކަނޑުދަތުރާއި ،މާލޭގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.

207,328/-



ކމަންޑޫ ،މިލަންދޫ ދާއިރާ)
ލންތެރިކުރުން ( ޮ
ބެލެނިވެރިން ހޭ ު
-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





70,000/-

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
-

މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

-

މޮނިޓަރކުރުން

-

ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުން

-

ޚަރަދުތައް ނިންމުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި ،ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން





16,000/-
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

5

6

7

8

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން
-

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

324,370/-



މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު (ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު/މޯޓިވޭ)....
-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





40,000/-

ކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު)
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު(ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމުރޫޙް އާލާ ު
-

ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި،އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނޭ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

65,000/-



މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން (ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމު ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު)
-

މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން.





147,000/-
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

9

10

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން
-

އިދާރީ ހިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން

-

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން

-

ކޯޕަރޭޓިވްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން





2,970,000/-

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އެޅުން
-

ނ
ޓްރެކް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހަމަޖެއްސު ް

-

ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ނިންމުން

-

މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން





-

35

ސލް
ކއުން ި
ތޅު ަ
ރބުރީ އަ ޮ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު


ރވާފައިވާ ޙަރަކާތު
މިކައުންސިލުގެ  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކީވެސް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ާ
ތާވަލްގެ

ގިނަކަންކަން

މިމަސައްކަތްތައް

ގނެވި
ފށައި ަ
ަ

ކާމިޔާބު

ކުރެވިފައި

އެކަންކަމުގެ
މިވަނީ

ނަތީޖާ

ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ

ކައުންސިލަރުންނާއި،

އިދާރީ

6

މަސްދުވަސްކަން

މުވައްޒަފުންގެ

ބުރަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.
މަސައްކަތުންކަން

ނ
ކ ް
ހމެނޭ އެންމެހައި ކަން ަ
އހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ި
ބގެ އަލީގައި މިކައުންސިލްގެ މި ަ
ފާހަގަކުރަމެވެ .މާޟީގެ ތަޖުރި ާ
ﷲގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއި ވާގިފުޅާއެކު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެކަމީ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫނެވެ .އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ
ރ ފަރާތްކަމުގައިވާ އެލްޖީއޭގެ
ނސިލެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެ ި
މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ކައު ް
ހގަ ކުރަމެވެ .ވަކި މުޢައްސަސާއެއްގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި
ވރެ އިތުރުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ފާ ަ
އެހީތެރިކަމާއި ،މަދަދު މިހާރަށް ު
ހފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނައިގެން އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެ ި
ހޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ވ ި
މށްޓަކައި ދި ެ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ަ
ކއުންސިލްތަކާއި ޒިންމާތައް
ނނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައްދީަ ،
އިދާރީ ދާއިރާތައް ،ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
މަތިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ބާރުތަކާއި ،ޒިންމާތައް ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގައި މިވަގުތު
ނސިލް ތަކުގެ އިހުތިޞާސް ކަނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް އެ
ހުރި ބާރުތައްވެސް މިދަނީ ނިގުޅައި ގަންނަމުންނެވެ .ކައު ް
ކން ރާވާ ޕުރޮގުރާމްތައް
އިޙްތިޞާސްތައް ކައުންސިލްތަކާ ،މިއަދާހަމައަށްވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ކައުންސިލްތަ ު
ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުން ކަށަވަރު ވީނަމަވެސް އެފަދައިން ފައިސާ
ށ
ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މިއަދު ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަ ް
ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެތުމެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ
ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ނިޒާމަށް މިއަދު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތަކަކީވެސް
އ
ނޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގަ ި
ނކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މި ި
ކވެ .އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
ގންޖެހުމެ ެ
ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ ޮ
ހިނގައިގަތުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ގ
މތިބެ ރައްޔިތުން ެ
ރ ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ި
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެ ި
ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ
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