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ނޑުމެން  وتعالى سبحانههللا ޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަްނތަ ނި އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ
عليه ى هللا محّمد صلّ ޢަމަލީގޮތުްނ ަމގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ާސހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާިއގެން ވަޑައިގެން

ނަބިއްޔާގެ އިތުުރ  އެ މާތްޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގަިއ  މި އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާްމ ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަެމވެ. وسلّم
 އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން  ަކއުންސިލަތަކަށް ފުރަތަމަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުިވ  26ފެބުރުއަރީ  2011
ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައްވައި، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންަގްނފެށުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެަވަނ ދައުރުގެ، ފަހު އަހަރު 

 تبارك هللاތޮޅުކައުންސިލް ތަކަށް ހިތްނުަތނަވަސް ކަމާއެކުގައި ނަމަވެސް ފެށިފައި މިވަނީ މި ނިޒާމު އުފަންވީންސުރެވެސް އަ

މަހު ކައުންސިލުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި،  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016މިހިނގާ  ،އަށް ޝުކުރުވެރިވާ ޙާލު وتعالى
ްނތަކުގެ މަްއޗަށް ނަޒަރު ހިންގާލުަމީކ ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ިދމާވެފައިވާ ގޮންޖެހު

 މުނާސަބު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
 

ނޑު  2016އަހަރު ފަދައިން  5ފާއިތުވީ   ވަނައަހަރުގެ މި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތު ތާވަލް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަ
ޕްލޭންއެވެ. މި ޕުލޭނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަށް އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ  2018 -2016އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ 

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައިްނ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެކުލަާވލައި ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް މި ކައުންސިލުން ހިންގުަމްށ 
އި ދިނުަމްށ ރާވައިފައިވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި އަހަރުވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިެގން ހިޭލ އެހީގެ ގޮތުގަ

ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މާލީއެހީެގ ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަަމއެއާއެކު ދައުލަތުގެ ބައެްއ 
ނަމުގައި ކައުންސިލުން  މިވަނުމުގެ އިތުރުން "ހިޔާވަހި"  ކުންފުނިތަކުން ކައުންސިލުން ކުރާވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއަށް

ންދާ ވިޔަފާރީގައި ބޭުނންކުރަމުން އައިތަންަތން، ސްޓޭްޓ ހައުސް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ަނމުގައި ހޯމްމިނިސްޓްރީއަްށ ކުރަމުންގެ
ނެގުމަށް ނިންމާފައިވުމަކީ މިކައުންސިލަށް ލިބެމުންދިޔަ އާމްދަނީ މި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަށްވެ، ކުރިމަގުގައި ކައުންސިލްގެ 

ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ަތރައްޤީ އާއި ރައްޔިތުންެގ  ފުދުންތެރިކަން ދަށްވެެގންދާނެ
ވެސް ބާރު ދުވެލީގައި ކުރިއަްށ  އަހަރަށްވުރެ 5ރާމްތައް މާޟީވި މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްލާބައަށްޓަކައި 

މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަަރއްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި  ރައްޔިތުންގެ 
 ކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ.  ށް ރޭވި ހިންގާން ފެށުނުަކމީ މިރަމިއަހަ

 

މި އަހަރުވެސް މި ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ މަންފާއަްށ ގިނަގުަނ ފުރުސަތު ތަކެްއ 
ވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ލިބޭނޭމަގު ފަހި ކުރުމާއި، ފަހިކޮށްދެ

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސުކޫލެއްގައި ޑިގިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ބަހައްޓާއި ިދނުމާއި، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސުކޫލެއްގެ ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކަްށ 
ރޮގުރާމް ހިންގުމާއި، ބެލެނިެވރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާިއ، ހޭލުންތެރިކަން ިއތުރުކުރުމުގެ ޕްގޮތުްނ  ދީނީ ،މާލީއެހީ ދިނުމާއި

 ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަުތތައް ފަހިޮކށްދިނުމާއި، ޢާއްމުްނނަށް ޚިދުމަްތތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި، ކައުްނސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި 
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ފުރުޞަލުގަިއ  ފަދަ ގިނަ ހޭަދތަކެއް  ކުރުަމށްރޭވި، އެކަންކަން ތަންފީޛުވަުމންދާކަން މި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުްނ 
އަހަރު ތެރޭގަިއ  ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަމިއާއެކު ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިަގތުމަށް މި

މިަވީނ  ހިންގާން ފެށިފައި  ގަކުރަމެވެ.  ިމއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި،މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަ
ފަރާތްތަްއ  ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް ހަނދާންކޮށް، އެ 

 އާމްދަނީ ލިބޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާލާފައިވާނެވެ.ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މިރިޕޯޓުގައި މި ކައުންސިލަށް 
 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ މިނިޒާުމގެ ފޮނިމީރުކަްނ  އަޅުގަ
ޔިތުން ބަލައިގަންނަފަަދ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ިލބިގެންދިޔުމެވެ.  މިނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އުފުލައިގަނެވޭފަދަ އަދި ރައް

ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުްނސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދީ، ިމނިޒާމު ަހރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުެގ 
 މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. هللا ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް
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ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނަބރު 

މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2016 ނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.މިލަދުންމަޑުލު 

ިހމެނިފައިވާނެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ވަނަވަރުމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ ިމޝަނާއި، 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ހިންގުމަށް ތެރޭގައި ކައުންސިލުން  މަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2016މީގެއިތުރުން  ކަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،  މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، 

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

 

އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، އިސްލާމީ  ތަރައްޤީ ރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.
 

 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުތަމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް ނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ ތަ

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 .ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނުވަތަ 
އުތުރުން ތިން ވަަނ ، ށ.އަތޮޅަކީ

ދެވިފައިވާ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
  6ދަރަޖަ އުތުރުން  73

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

ރަށުގައެވެ.  14ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި ނޫމަރާ  އެއީ، ކަ

 ،ފޭދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި، އާއި
ބިލެތްފައްސާއި  ،ކާއިފީވަ

، ނަރުދޫ އާއި ،ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
ފުނަދޫ   ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

އަދި މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުެގ 
  މޭލެވެ. 123މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ ، މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި

އަންހެނުންނާއި،  8650އެވެ. އެއީ،  17685 އާބާދީއަކީ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެޖޫން މަހުގެ  އަހަރުގެވަނަ 2016 
ނޑިތީމުގައި ހުންަނ  ލީމުސެކަްނޑްރީ ތަޢު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  9035 ދެވެއެވެ. މީގެއިުތރުން ކަ

ހަޔަރ އި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުން ލީމީ މަރުކަޒާހުންނަ އަތޮޅު ަތޢު ކޮމަްނޑޫގައިއަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި، 
ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުްނެގ ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިލީމު ދެވެއެވެ. ސެކަންޑްރީ ތަޢު

  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ުފނަދޫ ންނަ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހު ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 
 

ނޑުވެރިކަމެވެ. ، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަތަކީ ކުރާ ޯހދުމަށް އާމްދަނީ ގިނަބަޔަކު އެންމެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ ދަ
 ގޮތުން އަތޮޅުގެ ިގނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ  މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،

ވަނަ 2015ހުޅުވި ނަމަވެސް ށ.ވަނގަުރ "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަަސއްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
 ތުރުވެރިކަންފަމީގެއިތުރުން އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެ. 

. ންބާއި ކަނާބލިފަރެވެއާއި ގާކޮށި ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިޔަދޫ ތިންޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތަރައް
ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނުބދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

މަސްވެރިކަމުގެ  .އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އެރިޔަދޫގައި އާއި  ނަލަންދޫ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި
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 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް  )ޅ(ވަނަ މާއްދާެގ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައި ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.އަޮތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ސަރަހައްދު  ކަމަށް ކަ
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 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2016 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 ލްކުރެވުނު މިންވަރު ޞި ނަތީޖާ ޙާ  މުއްދަތު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 2016ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 ޤުރުއާން މުބާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  -

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން -

 ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 ގެނައުންޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 އެޑްވާންސް ޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން  -

 މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން -

 މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި، ފައިސާދޫކުރުން  -

 ރުން ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމާއި، ޤައުމީ މުބާރާތަށް ފޮނުވޭ ޓީމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ޓީމުގެ އެލަވްންސް ދޫކު -

 %100 
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު  2
 ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި، ފާސްކުރުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭކުރުން އަދި ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  -

 ހޯދައި އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

 35% 

 މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ތަޖުރިބާކުރުން ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރކަލްޗަރ  3
ނޑައެޅުން  -  ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުކުރާނެ ޤައުމު އަދި ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު ކަ

 ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުން  -

 ދަތުރާއި، ޤައުމުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  -

 ންގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި ފުޑް އިންތިޒާމުކުރުން ދަތުރުކުރާ ޤައުމުގައި ބައިވެރި -

 ބައިވެރިންގެ ކަނޑުދަތުރާއި، މާލޭގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން. -

 

 
25% 

 )ކޮމަންޑޫ، މިލަންދޫ ދާއިރާ( ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން  4
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން  -
ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު  -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

 

   %50 
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5 
 ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން 

 ހޮސްޕިޓަލާއެއްކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން  -
 ސޮއިކުރުން އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި،  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

  90% 

6 
 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން 2015 -
 އެކުލަވާލުން މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލް  -
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 މޮނިޓަރކުރުން  -
 ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުން  -
 ޚަރަދުތައް ނިންމުން  -
 ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓް އެލް.ޖީ.އޭ އަށާއި،  -

   %35 

 ން ހޯދުން ޒު ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ޙާފި  7
 އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ރަށްރަށަށް އިމާމުން ފޮނުވުން  -

    %100 
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 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން  8
 ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދާނެ  -
 ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން  -
 އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި، ސޮއިކުރުން  -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -
-  

    %60 

 (/މޯޓިވޭ....އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު )ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު މުވައްޒަފުންގެ  9
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

ނޑައެޅުން  -  ފަށާނެ ތާރީޚް ކަ

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކު -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

    %50 

 )ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމުރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު(ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  10
 ފާސްކުރުން ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި  -
 ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭއެއްކުރުން ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ  -
 ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -

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

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން ޕްލޭނޭ  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

 

  

 

   %50 
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 މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން )ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމު ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު( 11
 ރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުންފާހަގަކުމުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. -  މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންތައް ކަ

   %10 

12 
 (ޘަޤާފަތާއި، ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުން  ކުޅިވަރާއި،)ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ސްޕޮންސަރކުރުން 

 އެހީދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ސްކޫލުތަކަށް އެންގުން  -
 ސްކޫލުތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން  -
  ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   %100 

13 
 ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ކުށްމަދުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -
 އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލައި ސޮއިކުރުން  -
 ފައިސާ ދޫކުރުން  -
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން.ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި  -

    %100 

 ޕްރޮގްރާމު  އިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ތަރައްޤީގައި އަންހެނުންގެ ބަ  14
 އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން އެހީ ދޭނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ކޮމިޓީތަކަށް އެންގުން  -

 ދޫކުރުން ކޮމިޓީތަކަށް ފައިސާ  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   %100 
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 ޕްރޮގްރާމު  ންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގޭ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލު  15

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ވާއިޒުގެ ދަތުރުޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން  -
 ހަމަޖެއްސުންއިދާރީ އިންތިޒާމުތައް  -

   100% 

 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން  16
ނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން ކޯ -  ޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ކަ
 އިދާރީ ހިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން  -
 ރަޖިސްޓްރީކުރުން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  -
 ކޯޕަރޭޓިވްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -

   %40 

17 
 ޓްރެކް އެޅުން  ގޑްރައިވިން 

 އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ކުރުން  -
 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އަޅާ ބިން ހަމަޖެއްސުން -
 ޓްރެކް ބިމުގައިހުރި ނަގަންޖެހޭ ރުއްގަހުގެ ލިސްޓެއް ހެދުން  -
 އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހަމަޖެއްސުން ޓްރެކް  -
 ނިންމުން ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް  -

  %30 
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިނ2016ް  

ނޑިޔާރުން   ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަ

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް 
   

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ 

މާއްދާގައިވާ ވަނަ  96ގެ  (7/2010)
މަތީން މިލަުދންމަޑުލުއުތުރުބުީރ ގޮތުގެ

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތީްނ 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ ސްޓޭޓްމަންޓާއި، 

ގުޅޭ ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ 
ވަނަ 98ދައުރުގެ ވަނަ ދެދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ވީ ބުރާސްފަތި  14ޖެނުއަރީ  2016ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތްނ މެންބަރުންގެ މެދުގައި  2016 ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި 
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި އެ  ބަޖެޓް ާފސްކުރެވިފައިވަނީ  މިފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 ތިފާޤުންނެވެ.އިއް މެންބަރުްނގެ ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ 
އަށާއި، ތަރައްޤީގަިއ މިއަހަރުގެ މި ބަޖެޓާކީ  އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 

ފާސްކުރެވުުނ  ހިމެނިގެންކުށްމަދުވެއްޓެއް ޤާިއމުކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް  އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ިއތުރުކުރުމަށާއި،
 ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ބޭއްވުން   2016ޤުރްއާން މުބާރާތް  ށ.އަތޮޅު 

ށ. އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ 
އާއި،   އުނގަްއނައިދިނުމުގަ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި،

 ދެއްކުމުގައި ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިްލކަން 
އަތޮޅު ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި 
ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް 

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތް އި، ފެތުރުމަށާއި، ދިރުވަ
ގެ ފުރުޞަތު ތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރުމު

ކޮންމެ ށްދިނުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ތަނަވަސް ކޮ
 ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. 1އަހަރަކު 
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 ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

ރިވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެ އ. ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމަށްމިނިސްޓަރަށް  ޔ ތު  

 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ށ.އަތޮޅު  އަށް  20ން 18މާޗް މި އަހަރުގެ  ،އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތްވެސް ށ.  އަހަރުވަނަ 2016 މި
ރަށްރަށަްށ އަތޮޅުގެ  ބޭއްވުނެވެ. މަދަރުސާގައި 
ނޑިތީމު،  މި މުާބރާތުގައި ބޭއްވި ހުޅުވާލައިގެން ކަ

ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް، ބިލެްތފަިހ، ފޯކައިދޫ، މަޮރށި، 
  މާއުނގޫދޫ، ފުނަދޫ ، މިލަންދޫން ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، 

ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ،  142 ޖުމްލަ
ދަރިވަރުންނާއި،  92ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 

ދަރިވަރުންނެވެ. މީެގ  50ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 
ައންެހން ދަރިވަރުންނާއި،  104ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ.  38
 

ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި  މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަ
ފާޅުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން ކުރުމުން ބޭއްވުމަށް އިޢްލާނު 

އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅާފައިާވ 
ނޑިތީމުގައެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަީނ  ށ.ކަ

ނޑިތީމު ކައުންސިލް  ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއާއި، ށ.ކަ
 ފަްނީނ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ އަދި އިދާރާގެ މާލީ 

ރަށުގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި އެހެނިެހްނ 
މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިަހަމ 

ޕްރޮގްރާމު  މިއެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. 

 217,253/14ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މި  ހިންގުމަށް 
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން  ތަރައްޤީގައި 
 މުގެ ޕްރޮގްރާމު އިތުރުކުރު 

ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަކުގައި ށ.އަތޮޅު 
ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުން އިތުރުކުމުގެ 
ގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ 
ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ ފޯުރކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 5އޭޕްރީލް  2016
ވަނަ 109މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދަުއރުގެ 
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 މާއުނގ ދ  ސްކ ލާއެކު އެމް.އޯ.ޔ ގައި ސޮއިކުރުން

 ފުނަދ  ސްކ ލުގައި ބޭއްވުނު ވިޔަވަތި ސްޕޯރޓް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން

ނޫމަރާ،ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، އްމުޖަލްސާގައި އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލެއް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ޢާ
މަހުގެ  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  ނަރުދޫ، ޅައިމަގު، ފުނަދޫ، މިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މި 

  ރުފިޔާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. -/39,703މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ތެރޭގައި 

 ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 2016ސްކޫލުތަކުގެ 

ވަނަ 2016ށ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގެ 
އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ 

 2016އިން   30މާޗް  2016ޕްރޮގްރާމު 
 އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުެނވެ. 

 14ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ  މި
ރަށުގެ ސްކޫލާ މި ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  
އެރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ 
ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އެގޮތުން މި 

 ފައިސާ ހުރިހާ ރަށަަކށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަްށ ދޫކުރުމާއެކު އަނެއްބައި އާބާދީގެ  50ޕްރޮގްރާމުގައި އެހީ ދެވިފައިވަނީ %
ނިޞްބަުތންނެވެ. މި ޕްރޮގްާރމު ހިންގުމަްށ 

 -/197,904ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  
  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 2016މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ 
ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ސްކޫުލތަކުގެ ދަރިވަރުންެގ 
މެދުގައި ބާއްވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން 
ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެާހ މަޤްޞަދުތައް 

އެންމެ މަތީދަރަޖައަށް ޙާޞިލުުކރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއިއެކު، ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މަތިވެރި 
 .އަޚްލާޤާއި އިޖްތިމާޢީ އަގުތައް އަށަގެންނެވުމަށް ިހތްވަރު ދިނުމެވެ 

 

 މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް މަދުކުރުމަށް  ކުށް ޝަންތަކުން ޕޮލިސް ސްޓޭ ށ.އަތޮޅުގެ 

ޙަރަކާތްތަކަށް ހިްނގާ ންތަކުން ޓޭޝަޕޮލިސް ސް އަތޮޅުގެށ.އަތޮޅުގައި ކުށްކުރުން މަދު ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.
މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ވަނަ ދުވަހު  5މެއި  2016 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންމާލީ 

 ސްޓޭޝަނާއެކު ސޮއިކުރެވުނެވެ. 
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 އެމް.އޯ.ޔ ގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ރަސްމިއްޔާތުގައި ގައި ށ.އަޮތޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު 11:00ދުވަހުގެ އެ
هللا އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ަފހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދު

ނާހިދެވެ. ށ.ުފނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާުތްނ 
ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އެޓޮލް ކޮމާންޑަރ 
ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް 

 .މުޞްޠަފާއެވެ 
ރާމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް މި ޕްރޮގް

ޖޫންގެ ނިޔަަލްށ  2016ހަމަޖެހިފައިވާ މާލީއެހީ 
ދޫކުރެވިފައިވާއިރު ، އެހީގެގޮތުގައި 

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

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާމެދު ޒުވާނުންނާިއ  މަޤްޞަދަކީ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަަރކުރުމަށާއި،ޕްރޮގްރާމުގެ މި 
ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި، ކުށްކުރުން މަދު ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމަށާއި، ކުށުގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް 

ތަކަްށ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާިއ، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަާށއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާަރޔަކަށްވެފައިވާ ފަރާތް
ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށާިއ، އަންހެުނންނާއި، އިސްރަށްވެިހންނާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަްއ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަިދ 
ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ށ. އަތޮޅުަގއި ފުލުހުން ރާވައި، ހިންާގ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްީދ 

 .ޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤްޞަދުތައް އެންމެ ފުިރހަމައަށް ޙާޞިލުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެޕްރޮގްރާމްތަކުން ޙާ
 

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކުރުން 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުްނ ދިނުމަށްޓަކައި އެ ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް 
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ފެންވަރުގައި އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް 

 ގައި ސޮއިކުރެވި އެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނެވެ.  6މާޗް  2016ންސިލާ ދެމެދު ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އާއި، ށ.ައތޮޅުކައު

ފެށުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯރޓް މި ޚިދުމަތް  
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ 

 އެވެ.ޢަބްދުއްަރޝީދު ނާފިޒުޗެއާމަން  އޮތޯރިޓީގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާުތން ސޮއިކުރެއްވީ 
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 އިދްރީސްއެވެ. 

މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެުށނު ނަމަެވސް ރޭމްޕް  
އައު ރޭމްޕެއް އެޅުމަށްޓަކައި ކުޑަކަމާއެކު 

 ތައް ތްމަސައްކަ އެކަމުގެއެކަށީގެންވާ ބިމެއް ހޯދައި، 
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 ށ.ފުނަދ  އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއެކު އެމްއޯޔ ގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް މިދިޔައަހަރު ހިންގުނު ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

އެ ތަްމރީނުދީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް  ފެށުމަށްޓަކައިމި ޚިދުމަތް  
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  38,898/88ސިލްގެ ބަޖެޓުން  ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިކައުންއޮތޯރިޓީގެ 

 ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން ވީ.އައި.އޭ 

 2016ދެމެދު  ައތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިާލއި، ށ.ފުނަދޫ ވީ
 ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ. 14އޭޕްރީލް 

އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ މި ފަހުމުނާމާގައި 
ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ. ށ.ފުނަދޫ އަތޮުޅ 
ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މި ފަހުމުނާމާގަިއ 

ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް 
 .އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އެވެ 

މި ފަހުމުނާމާގެ މަްޤޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި 
ދިރިއުޅެމުންދާ ފުރާވަރުގެ އަންހެނުންގެ މެދުގަިއ 

ވީ.އައި.ޭއ ސަވައިކަލް ކެންސަރާމެދު ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ސަވަިއކަލް ކެންސަރ ހުރި މިންވަރު ެދނެގަތުމަށްޓަކައި 
 .ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމެވެ

ތެރެއިން އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮުޅ  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
  ވެ. ބަޖެޓްކުރެވިފައިވެއެރުފިޔާ  -/36,000މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ

 

 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު 

އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުެގ 

ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅގެން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 

މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

އަށް  17އިން  11އޭޕްރީލް  2016ޕްރޮގްރާމެއް 

 ރަށުގައި ހިންގުނެވެ.  14އަތޮޅުގެ 

ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުެގ ގޮތުން 



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2016
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 އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވިފައި 

އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޚިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރެވުނު -ށ.ފުނަދ  މަސްޖިދުއްރަޙީމް   

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދީނީ އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޙް އަދުނާން އާއި، އައްޝައިޙް 

 މޫސާ އަންވަރެވެ. 

ވެރިންނާއި،  ކުގެމުއައްސަސާތަ  ނާއި،މިޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ހޯދުން  އިމާމުން ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ 

ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ށ.އަތޮޅުގެ 1437
އިމާމުން ގެނައުމަށް ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން 

މާލީ އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް
ޖޫން  2016އެހީދިނުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާުމތަކެއް 

މުގެ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާ
ރުފިޔާ  -/224,000ދަށުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމި، 
 ރަށްރަށުގެ ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.  

 

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

 

ބައެއް އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ  
 ތައް ބަދަލުކުރުން ދޮރާއި، ދޮރުފަތް 

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ 
އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ގުދަންތަކުގެ ދޮރާއި، 

 2016ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ގެ ނިޔަލަށް މުޅިން  7އޭޕްރީލް 

 ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
 

ގައި އެގްރިމެންޓްގަިއ  22މާޗް  2016ންސިލާ ެދމެދު ކުރުމަށްޓަކައި ޫޓއޭޖީއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުމި މަސައްކަތް 
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރާގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  15ވެއެވެ. ސޮއިކުރެވިފައި
  ރުފިޔާއެވެ. -/18,040
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މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ފުނަފަތި ފާމަސީ   

 އަތޮޅވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ ިހންގާ ޢިމާރާތުގެ
ހުޅަނގުފާރާއި، އުތުރުފާރުގެ ކުލަކަހައި އޮލަލައި، 
ސިމެންތިޖަހައި، ޢިމާރާތުެގ ބޭރާއި، އެތެރޭގައި 
އެއްކޮށް ކުލަލުމާއި، ނަލަފިލާާއއި، ބޭރު އަސްކަނީ 

ގެ ފަތިތަކުގައި އާއި، ފައިދޮށްތަކުގައި ސީލިންގު
އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމަށް ގެ މަސައްކަތް ދަވާދުލުމު

އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު  އައި.އޭ.އާރު
ގައި ސޮއިކުރެވި،  24މާޗް  2016އެސްބަވުމުގައި 

ގެ ނިޔަލަށް  4އެމަސައްކަތް އޭޕްރީލް 
 ނިންމާލެވުނެވެ. 

 

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

 

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްކުރުން 

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެްއ މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށް  ނަފާވެހި
ވަނަ ދުވަހު އައި.އޭ.އާރު  ޖޫން  14 2016

އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވި، އެ މަސައްކަތް 
 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ.  24ޖޫން  2016

 
ތެރޭގައި ގޭޓްގެ މިމަސައްކަތުގެ މި 

ނޑު  ލައިޓްބަދަލުކުރުމާއި، ގޭޓްތަޅުންގަ
މަރާމާތުކުރުމާއި، ދޮރާއި، ދޮރުފަތް، 
ފެންލައިޓްތަކުގައި ދަވާދުލުާމއި، ޢިމާރާތުގައި 

 ނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ހަލާކުވެފައިވާ ދޮރުދާރަތައް ހެދުމާއި، ރެނދުތައް ބެއްދުމާއި، ފާާޚނާއިން ނައްޓާފައިވާ މުިށތައް ރަ
 

ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންކަްނ  -/14,750މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 ފުނަދ  ބަނދަރުގައި ގަސްއިންދުން 

 ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 

ގައި ތަޢުލީމު ޙާޟިލުކުރާ ަދރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގައި 10ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 
ދަރިވަރުންނަށް "އޮފީސް  3ބައިވެރިވެފައިވާ 

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

އިން  16ފެބްރުއަރީ  2016ސޮއިކުރެވުނެވެ. އަދި  
ފެށިގެން އެ ދަރިވަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 

 ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިކުރުވައި،މަސައްކަތްތަކުގައި 
އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތައް 

ކުރިޔަށް ގެ ނިޔަލަށް  30ޖޫން  2016
 ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން މަސައްކަތްތެރިންގެ 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ  
ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުރިހާ 

މެއި  2016މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ ބާބަކިއުއެއް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 1

 ބޭއްވުނެވެ. ގައި ގޯތިތެރޭ

މި ބާބަކިއުގައި ށ. އަތޮޅު  
ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން 

 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

އްޒަފުންާނއި، ކައުންސިލް އިގެން މުވަމި ޙަފްލާގެ ބޭއްވުމުގެ ބޭުނމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވަ 
 މެންބަރުންގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުާމއި، ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޓީމްޯވރކް ރަނގަޅުކުރުމެވެ. 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުްނ  
 ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން
ބޭއްވުނު ފުނަދޫ ަބނދަުރ ޕާރކްތަކުގައި 

ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް  ގަސްއިންދުމުގެ 
 އިދާރާއިން ބައިވެރިވިއެވެ. 
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ތުގެ ތެރެއިންދަށްފަޅު ސާފުކުމުގެ މަސައްކަ  

 މާހެފުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން 

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

އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ހޯދާފައިވާއިރު އެހެން  200ޕްރޮގްރާމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުން މި  
މުއައްސަސާތަކުންވެސް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ގަސް ހޯދައިފައިާވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހުރިހާ 

 މުއްސަސާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގަިއ ބައިވެރިވުމާއި، މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާެވށި  
 މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރުުލންދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ. 

 

 ދަށްފަޅު ސާފުކުރުން 

"މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުނަދޫގެ ދަށްފަޅު ސާފުކުރުމަށް ފުނަދޫގެ މުއައްސަސާތަކާއި، މޯލްޑިވްސް  
 ރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވިއެވެ. ޕް ގައި ހިންގުނ2016ުއޭޕްރީލް  16ޑިފެންސް ފޯސް އާއި، ގުޅިގެން 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް  
އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިްލ 
މެންބަރުން އަދި ކަުއންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު 

 ޢާރިފް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންނެވިއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  
ފު މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށި ސާފުކުުރމާއި، "މަގޭ ސާ

ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ށ.ފުަނޫދ 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، 

މުއައްސާތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކަންތައްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެއްާބރުލުން ދިނުމާއި، މުއައްސަސާަތކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން 
 ރުމުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ. ބަދަހިކޮށް ތަރައްޤީގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތްކު

 މާހެފުން ބޭއްވުން އްސަސާތަކުގެ އަ މު 

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް  1437 
މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 
އިސްނަގައިގެން ހުރިހާ މުއައްސަތައް ގުޅިގެން 

ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  4ޖޫން  2016މާހެފުމެއް 
 ބޭއްވުނެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި  
އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން  300މުއައްސަސާތަކުގެ 
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 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް   

 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްތަނެއްގައި އެކީގައި ހުރިހާ މުއްސަސާތަކުން މާހެފުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ  
މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެންމެންނަށް ހަނދާންކޮށްިދނުމާއި، 

 އާލާކުރުމެވެ.  މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙް

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް އެއް  
ވަގުތެއްގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުެގ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި 

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ ސޮއިކުރުމަށް 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެ

 މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާީރ 
އޭޕްރީލް   2016ސޮއިކުރުން  މުވައްޒަފުން 
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ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދު  
އިއްވަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. 
އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ޢާރިފް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ. 

ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުީމ ވަޢުދުގައި  
އެއްގަޑިއެއްގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން 

ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަްނ 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ން އިތުރުކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާލާކޮްށ އަށަެގންނެވުމާއި، މި ޤައުމީ ޙަރަކާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްެގ 

 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމެވެ

 

 ބޮޓްލް ނެކް އެނަލައިސިސް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

ބޮޓެލްނެކް ސެނަލިސިސް ވާރކްޝޮޕް އަދި "އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް" ިމ ޕްރޮގްރާމުގެ  
 އަށް ބޭއްވުނެވެ.  24އިން  23މާރޗް  2016އޮރިއެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް ށ.ފުނަދޫގައި 
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 ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން 

މި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަީކ 
ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ދެމުންދާ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާިއ، 
ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުންނވާ ފަރާތްތަކާއި، 
ދުވަސްވީމީހުން އަދި ޢާއިލާތަކަށް ބޭުނންާވ 

ިއ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ފުނަދޫގަ
ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 
ސަރވިސް ސެންޓަރާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، 

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ފަރުދީގޮތުން ރަށުފެންވަރުަގއި އަދި އަތޮޅުފެންރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަްއ 
ށްދިނުމަށްޓަކައި ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮ

 .ގްރޫޕު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ

ޔުނިސެފާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ގުޅިގެން 
މި ވޯކްޝޮޕުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ދެ މުވައްޒަފުންނާއި، ކުރިޔަށްގެންދެވުނު 

މެންބަރަކާއި، ށ.ފުނަދޫ އަންހެނުްނގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި، ހދ. ށ. ރ.  1ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 
 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރުން  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް

މި ވޯރކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފާއި، ިމނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް 
ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާކަްނ ްނ ފެސިލިޓޭޓަރު 8ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި، މިނިސްޓްރީއޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރއިން ޖުމްލަ 

 ކުރަމެވެ. ފާހަގަ

 

 އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ  
މިނިސްޓްރީ އޮފް  އާއި، ބީޑީއެސްސީ އާއި،

ރޒް އާއި،  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ  އިސްލާމިކް އެފެއަ
ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަުރ 

 11ން  7މެއި  2016އިތުރުކުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް  
 ށް ފުނަދޫގައި ހިންގުނެވެ. 

ވޯކްޝޮޕްގައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު އަދި މި 
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 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ 

 ޔ ތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ބާޒާރު ދެނެގަތުމާއި، ބާޒާރު ދިރާާސ ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަުތމާއި، ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް ާވންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި، 
އާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް މާކެޓްކުރުމާއި، ވިޔަފާރިއެއް ހިންގާ ބެެލހެއްޓުމާއި، މުދާ ތަކެތި އުފެއްުދމާއި، އަންދާޒާ އަދި ބަޖެްޓ 

އި، ފައިސާ އާއި، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިޒިނަސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ބައިވެރިންަންށ އެކުލަވާލުމާ
 އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ. 

ނޑިތީމު، ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ޅައިމަގު، ފުނަދޫ އިން ޖުމްލަ  ފަރާަތކުން ބައިވެރިވެ،  31މި ވޯކްޝޮޕުގައި ކަ
 ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް 
 2016އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 

 ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  22އޭޕްރީލް 

ދަތުރުފުޅުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ މި 
ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުމަރުކަޒުގެ ޙާލަތު 
ނޑުތަކާއި، ވޮލީކޯޑުތަްއ  ބައްލަވާލައްވައި ފުްޓބޯޅަ ދަ

ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ޒުވާނުންނ  
ބައްދަލުކުރައްވައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 

 ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި، ކޯޑިނޭޓަރމިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅަށް   ކަ
 

 ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ވަޑައިގަތުން  އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ 
ށް 10އިން  4މެއި  2016ޢާއިޝަތު ޝިހާމް 
ރަށަކަްށ ވަޑައިގެން އެ ރަށްރަށުެގ ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ 

 ސްކޫލުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. 

ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ  މި
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި، ޓީޗަރުންނާއި، ޕީޓީއޭގެ 
ހިންގާކޮމިޓީގެ ޭބފުޅުންނާއި، ސްކޫލް ބޯޑާއި، ރަުށ 
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 ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

 ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްވެސް 
ނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާިއ ކުއްޖަކު ބާކީ

ހިއްސާކުރެއްވައި، ސްކޫލަށް ހުރި ދަތިތައް އޮޅުއްފިލުއްވައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަާކ ބެހޭޮގުތްނ 
 ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ނުމުގެ ފެންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދި

މީގެ އިތުރުން، ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމާއި، 
ބީޓެކް ސްޓްރީމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުކޫލްތަކުގެ 
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެިރްނނަށް މަޢުލޫމާުތ 

އި އެމްއެންޑީއެފް ފޯރުކޮށްދީ، އެ މިނިސްޓްރީ އާ
ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރުބަވީ ޖީުލ 
ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލްތަކުގެ 

ކުރިޔަށް ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެިރންނަށް 
 ގެންދެވުނެވެ. 

އިބްރާހީްމ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އިތުުރން ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް 
އެޑިޔުކޭޝަން  4އިސްމާޢީލް އާއި، ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އާސްރާ އާއި، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ނަޝީުދ އާއި، 

 .އޮފިޝަރުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
  

 ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުން ށ.އަތޮޅުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނާއިބު 

އަށް މި  13އިން  11މެއި  2016މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަުތޙީ އާދަމް 
އަތޮޅު ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ، ފުނަދުއަްށ 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ހޯމް އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ 
އެފެއާޒުގެ ބަޖެޓުން ިމ އަހަުރ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

ފޯކައިދޫ ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ 
ށ.ކޮމަންޫޑ ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަަސއްކަތާއި، 

ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ދެ 
ތަނުނުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމާއި، ށ.އަތޮޅުގޭގެ ޙާލަުތ 

 އްލެވުމެވެ. ބެ

  ވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަލީ ސަލީމު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެ
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 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން 

 ޔ ތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް 

 2016އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 

އަށް ށ.އަޮތޅު ފޯކައިދޫ، ފޭދޫ،  21އިން  19މެއި 

 ކޮމަންޑޫ، މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެންެނވިއެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ 

ސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން މިނި

ކުރިޔަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީގަިއ ރަށްރަށުގައި  އެ މިއަހަރު

 ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންގެ ަމރުކަޒު ރަސްމީކޮން ހުޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. 

 

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 
ވުމާއެކު އެ އޮތޯރިޓީެގ ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމ6ުމާޗް މަހުގެ  2016 

ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މިއަންނަީނ 

މަހުގެ  6ރަތަމަ ދެމުންނެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ފު

ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން  އެއްގަމު 

ލައިސަންސް ކާޑުހެދުމަށް ތިއަރީ ޓެސްޓާއި، 

ފަރާތަކަށް  42ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވާ 

ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި، ބަދަލުކުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

ވެހިކަލަކަށް  57ސްޓްރީ ހެދިފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ގަރާޖުތަކުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް ރަޖި 14

 ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ ދެ ލާންޗް 

 ޕްރޮގްރާމް ދުވެލި 

ބެލުމުގެ ގެ ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލް  މި
ގެންވާ ނަފާވެރިކަްނ ފަހަރުން އެަކށީދަށުގައިވާ އުޅަނދު

ިހންގާ ވިޔަވަތި ޓްރަސްުޓގެ ދަށުން ހޯދުމަށް 
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް 
ަމހުގެ ތެރޭގައިވެސް  6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު މ2015ިމިދިޔަ 
ގެ  2016 ޖޫން 30ން 2016ޖެނުއަރީ  1 އަދި ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 544,189/66ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި 

ރ. )ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހައެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުރުފިޔާ، ތިރީސްހަތަރުލާރި(  481,364/34ނިޔަލަށް 
ޚަރަދުކުރެވި، ޑިވިޑެންޓުގެ ގޮތުގަިއ ރުފިޔާ  494,837/73ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 

ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ޖޫން މަހުެގ ނިޔަލަްށ މި 2016 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާިއރު، -/394,190
އާސަންދައިންނާއި، އެިކ  ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ  ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މި އެވެ. ރުފިޔާ 136,526/27
ސާފު ފައިދާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ  ލިބުމުން މި ރުފިޔާ  1,114,391/30ިލބެންވާ ނާއި، އަމިއްލަ ަފރާތްތަކުން އޮފީސްތަކުން

   ލިބޭނެއެވެ. ރުފިޔާ  1,250,917/57ގޮތުގައި 
 
 

 ޕްރޮގްރާމް މަދަދު 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަިއ 

ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

 ވެ. ހިންގަންފެުށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެ
 

ން 30ޖެނުއަރީ  2016ރުފިޔާއެވެ.  އަދި 2,412,759/88ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ިމޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 2015

ބިފައިވެއެވެ. އަދި ލި ރުފިޔާ 325,413/24ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  30ޖޫން  2016

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  2016އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  މި

 ރުފިޔާއެވެ.  2,738,173/12މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

 ޕްރޮގްރާމް ނަފާވެހި 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާުހރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި ިމ 

ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭުނންކުރާެނ 
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަިތ ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް 

 . ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2015މިދިޔަ 
ރ.)ތިންލައްަކ 393,686/84ރާމުގެ ބާކީއަކީ މިޕްރޮގް

ސަތޭކަ އަށްޑިހަހަ ރުފިޔާ، ނުވަދިހަތިންހާސް ހަ
ޖެނުއަރީ  1ރުފިޔާއެވެ. އަދި އަށްޑިހަހަތަރު ލާރި(

ރ. )ދެލައްކަދިހަހާސް  -/210,050ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްތަކާއި، ކޮޓަރިކުލީގެ ގޮތުގައި  2016ޖޫން  30ން 2016
ގެ ޓުޑިވިޑެން، ޔާ ޚަރަދުކުރެވިރުފ38,514/74ިމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިފަންސާސްރުފިޔާ( 

 ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި  2016 ޖަމާކުރެވިފައިވާއިރު، ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއަށް -/343,686ގޮތުގައި 
ގެ ނިޔަލަށް ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަުކްނ 30ޖޫން  2016ރުފިޔާއެވެ.   221,536/10ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

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

 

   
 

 ޕްރޮގްރާމް ފުނަފަތި 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަްށ 
ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭނެ މަުގ ފަހިކޮށްދިނުމާިއ، 
އާސަންދައިގެ ދަށުްނ ބޭސްލިބޭނެގޮްތ 
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ 
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ 

 ދަށުން ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

ޖެނުއަރީ  1ރުފިޔާ އެވެ.   1,959,136/74ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު މ2015ި މިދިޔަ
 344,033/96ޖުމްލަ ފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ބިލިރުފިޔާ  467,000/80ގެ ނިޔަލަށް  2016ޖޫން  30ން 2016

ދޫކުރެވިފައިވާ ރުފިޔާއެވެ.   344,033/96ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2016ދުވެފައިވާއިރު ޚަރަރުފިޔާ 
މަށް ޕްރޮގްރާ ރުފިޔާ ލިބުމުން މި  1,063,981/20ލިބެްނވާ  އެކިފަާރތްތަކުންއަހަރުގެ މިހާތަނަށް  މި ބޭހުގެ އަގަށް 

 ލިބޭނެއެވެ.   -/1,530,982
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ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2016
 ތައް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

 

  ްނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،  :  1ޙަރަކާތ ދަ
 ތަޖުރިބާކުރުން.

o  ްނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ނިންމާލެވިފައި ނުވަީނ  :ސަބަބު/ދަތިތައ މި ޕްރޮގްރާމު ކަ
  ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ އެހެން ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ތަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

  ްބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން. : 2ޙަރަކާތ 
o  ްމި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިާވ ގޮތުގެމަތީން ނިންާމލެވިފަިއ   :ސަބަބު/ދަތިތައ

 ނުވަނީ މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފެސިލިޭޓޓަރުން ހަމަޖެޭހގޮތުން ނުވުމުންނެވެ. 
 

  ްމުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން : 3ޙަރަކާތ 
o :ްމި ޕްރޮގްރާމު ނިންމާލެވިފައިނުވަނީ ކަންަގތި އެވޯޑަށް ފަހު ބޭއްވުމަްށ   ސަބަބު/ދަތިތައ

 ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 
 
 
 

  
 

ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ  2016
 ހުރި ފައިސާ 

ލިބުނު  ގެ  2016
 ބަޖެޓް 

 6ފުރަތަމަ  ގެ  2016
 މަހުގެ ޚަރަދު 

 ތަފްޞީލު  ބަޖެޓުގެ
 

 ަޚަރދުގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް 3,095,587.98 7,546,530.00 4,450,942.02
 

 ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 22,450.00 111,660.00 89,210.00
 

 މާިލއްޔަތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  ކައުންސިްލގެ 568,478.21 2,116,296.00 1,547,817.79
 

 ުމޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 3,686,516.19 9,774,486.00 6,087,969.81
 

  
 

 
 

   
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 

 210 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  2,641,315.11 5,779,805.00 3,138,489.89

164,719.60 292,551.00 127,831.40 
އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް  ުމސްކުޅިުކރަްއވާ ުމވަްއޒަުފންނަށާއި ޕެންޝަނާިއ،

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު 17,966.00 110,000.00 92,034.00

 222 އަގު  ހިްނުގމުގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީގެ  އޮފީސް 88,687.01 169,374.00 80,686.99

 223 ަޚރަދު  ހިްނުގމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުަމތުގެ އޮފީސް 197,939.46 938,028.00 740,088.54
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30,000.00 30,000.00 
 

 225 ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  ތަމްރީން

 226 ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތު 21,849.00 226,772.00 204,923.00

 ޖުމްލަ  3,095,587.98 7,546,530.00 4,450,942.02
 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    
 

 421 ހަުރުމދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ 22,450.00 111,660.00 89,210.00

 ޖުމްލަ  22,450.00 111,660.00 89,210.00
 

     

   
 ޚަރަދު  ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ

 

   
   ޚާްއޞަ ޙަރަކާތްަތއް 

   ުދަވސް ފާހަގަުކރުން  މުަވއްޒަފުްނގެ 3,226.75 51,770.00 48,543.25

   ެމދުަގއި ާބއްވާ މުާބރާތްތަުކގައި ބަިއވެިރވުަމށް ކުރާ ަޚރަދު  އޮފީސްތަުކގެ - 30,000.00 30,000.00

   ނޯޓިސްޯބޑު ޤާިއމުކުުރން  ޑިޖިޓަލް - 324,370.00 324,370.00

   
   ަތމްީރނުކުރުން  މުަވއްޒަފުން

   ޕްޮރގްާރމު ިއނިގރޭިސބަުހގެ ފެންަވުރ މަތިކުރުުމގެ  މުަވއްޒަފުްނގެ 10,375.00 46,750.00 36,375.00

   ޑިޕްލޮމާ އޮފް ިބޒިަނސް ެއޑްމިިނސްޓްރޭޝަން ޯކސް ހިންުގން / އެްޑވާންސް - 61,480.00 61,480.00

   
   ވަޒަންުކރުން  ވިލަެރސްކުރުާމއި،

   މޮނިަޓރކުރުން  ކައުންސިލްަތއް - 16,000.00 16,000.00

   
   ތަަރއްޤީ  އިޖްިތމާޢީ

   ަކއުންސިްލގެ ހިްއަވރުދިުނުމގެ އިނާމު  ށ.އަތޮޅު - 395,368.00 395,368.00

   ތަާރވީޙް ަނމާދުުކރާނެ ިއމާުމން ހޯދުން  ހިފްޟުކޮށް - 224,000.00 224,000.00

   ޤުުރއާން ުމބާރާތް  ށ.އަތޮޅު 217,253.14 291,977.00 74,723.86

   އިތުރުުކރުމަށް ހިްނގޭ ޕްޮރގްާރމު އަންހެުނންގެ ަބިއވެިރވުން  ތަރަްއީޤގައި 39,719.32 39,703.00 (16.32)

   ެމުދގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުުކރުމަށް ހިްނގޭ ޕްޮރގްާރމު  ރައްޔިތުްނގެ - 11,550.00 11,550.00

   
   ަތަރއްޤީ  ރަށްވެހި

207,328.00 207,328.00 - 
ނުޑެވރިކަާމއި، ަމސްެވރިކަާމއި، އެުކއަރކަލްޗަރ މަަސއްކަުތގެ މަޢުލޫމާތު  ދަ

 ހޯދުާމއި، ތަުޖިރބާކުރުން 
  

   
   ަރއްކާތެރިކަން  އިޖްިތމާޢީ

   ހޭލުންެތރިކުުރމުގެ ްޕރޮްގާރމު )ކޮމަންޑޫ މިލަްނދޫ ާދއިރާ( ބެލެނިެވރިން - 70,000.00 70,000.00

   ސްކްީރނިންގ ޭކމްޕެއް ޭބްއވުން  ވީައއިއޭ - 36,000.00 36,000.00

   
   ކުިޅވަރު ައދި ުޒވާނުން  ޘަޤާފަތާިއ،

   ައހަރީ ކުިޅަވރު ފެސްޓިވަްލ ސްޕޮންަސރކުރުން  ސްކޫލުތަކުގެ 197,904.00 210,000.00 12,096.00

- 100,000.00 100,000.00 
ރަށްރަުށަގއި ޕޮލިހުން ރާަވއި ހިްނގާ ކުިޅވަރު ުމބާރާްތތައް  އަތޮޅު

 ސްޕޮންަސރކުުރން 
  

   ޖުމްލަ: 568,478.21 2,116,296.00 1,547,817.79
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 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  މުއްދަތު

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރުިދނުމުގެ އިނާމު 1
 ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުމާއި، ފާސްކުރުން  -

 ޕްލޭން އެކުލަވާލުން ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ސަރވޭކުރުން އަދި  -

 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 
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ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ތަޖުިރބާކުރުން 2  ދަ
 ބައިވެރިންގެ ދަތުރު ރިޒަވޭޝަން ހެއްދުން  -

 ދަތުރާއި، ޤައުމުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން  -

 ބައިވެރިންގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި ފުޑް އިންތިޒާމުކުރުން ދަތުރުކުރާ ޤައުމުގައި  -

 ބައިވެރިންގެ ކަނޑުދަތުރާއި، މާލޭގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން. -

 

   207,328/- 

 ބެލެނިވެރިން ހޭުލންތެރިކުރުން )ޮކމަންޑޫ، މިލަންދޫ ދާއިރާ( 3
ނޑައަޅައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

 

    70,000/- 

4 
 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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 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން 5
 ސޮއިކުރުން  އެމް.އޯ.ޔޫގައި -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   324,370/- 

 )ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު/މޯޓިވޭ....(މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  6
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   40,000/- 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމުރޫޙް އާލާުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު(ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު)ސްޓަރފް  7
 ޕްރޮގްރާމު ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި،އެފަރާތާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްލޭނޭ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯރޓް  -

 

  

 

   65,000/- 

 މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން )ސްޓަރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/މޯޓިވޭޝަން/ޓީމު ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު( 8
 މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން -
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއިދާރީ  -
ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުން. -  މުވައްޒަފުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކަންތައް ކަ

   147,000/- 
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 ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން 9
 އިދާރީ ހިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން  -
 ސޮސައިޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ކޯޕަރޭޓިވް  -
 ކޯޕަރޭޓިވްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -

  2,970,000/- 

10 
 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް އެޅުން 

 ޓްރެކް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަންޑް ހަމަޖެއްސުން  -
 ނިންމުން ޓްރެކްގެ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކޮށް ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް  -
 މަސައްކަތުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން  -

  - 

 



 މިލަދުްނމަޑުލުއުުތުރބުރީ އަޮތޅުަކއުންިސލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2015

 

 

 

މަސްދުވަހަކީވެސް ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ާރވާފައިވާ ޙަރަކާތު  6ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016މިކައުންސިލުގެ 
މަސްދުވަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  6ތާވަލްގެ ގިނަކަންކަން ަފށައިަގނެވި އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ 

ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި މިވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުންކަން މިމަސައްކަތްތައް 
ފާހަގަކުރަމެވެ. މާޟީގެ ތަޖުރިާބގެ އަލީގައި މިކައުންސިލްގެ މިައހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ިހމެނޭ އެންމެހައި ކަންަކްނ 

ވޭނެކަމީ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ ކު ޙާޞިލް ކުރެގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއި ވާގިފުޅާއެهللا
މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ކައުްނސިލެއްގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެިރ ފަރާތްކަމުގައިވާ އެލްޖީއޭގެ 

ވެ. ވަކި މުޢައްސަސާއެއްގެ ޕަޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި އެހީތެރިކަމާއި، މަދަދު މިހާރަށްުވރެ އިތުރުވާންޖެހޭ ކަމުގައި ފާަހގަ ކުރަމެ
 މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ކުރިމަގަށް ވިސްނައިގެން އެހީތެރިކަން ދޭން ޖެިހފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިެވިހޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުަމށްޓަކައި 
އިދާރީ ދާއިރާތައް، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތައްީދ، ަކއުންސިލްތަކާއި ޒިންމާތައް 

ގުތު މަތިކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެ ބާރުތަކާއި، ޒިންމާތައް ކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލްތަކުގައި މިވަ
ނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް އެ  ހުރި ބާރުތައްވެސް މިދަނީ ނިގުޅައި ގަންނަމުންނެވެ. ކައުްނސިލް ތަކުގެ އިހުތިޞާސް ކަ

މިއަދާހަމައަށްވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސިލްތަުކން ރާވާ ޕުރޮގުރާމްތައް ، އިޙްތިޞާސްތައް ކައުންސިލްތަކާ
ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ފައިސާ ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުން ކަށަވަރު ވީނަމަވެސް އެފަދައިން ފައިސާ ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ 

ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަްށ 
ންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ތުމެވެ. ރައްޔިތު ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފައި ނެ

ޙަރަކާތްތައް ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ނިޒާމަށް މިއަދު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުތަކަކީވެސް 
ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިިނޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ ޮގންޖެހުމެެކވެ. އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނކަން 

 ހިނގައިގަތުމަކީ ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެިރ ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެިމތިބެ ރައްޔިތުންެގ  އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا ރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކު

  ينـــــــــآمـމަސައްކަތުގައި ބަރާކާތްލައްވައި ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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