
 ވ 2011
 
 

  

 

 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފުނަދޫ/ިދވެިހރާއްެޖ.

 

ފުނަދޫ / ދިވެހިާރއްޖެ ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް: 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

2 

    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  ް03           ތަޢާރަފ 

  ު03         ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ެ03          އަމާޒުކައުންސިލްގ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ05          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

  ު06       ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދ 

    

  ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ދެވަނ 
 

 ާ07         ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ

  
 

  ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ 
 

  ް28         ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ހަތަރުވަނ 

  ާ29      ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞ 
  ެ29     ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގ 

  ްބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން  ވަނަ ފަސ 
  ް34       ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  35         ކައުންސިލު މެމްބަރ 

  ް36        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި38    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް41        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ43         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

  ު43        މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑ 

 ް43       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް44         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް53           އޯޑިޓ 

  ެ54        ޖަވާބުދާރީވުން އަޑުއެހުމާއި، ރައްޔިތުންގ 

 ް54     ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 
  ް60       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު68         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް70          ނިންމުނ 
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  ަލޫމާތު ތަމަ ބައި: ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢު ފުރ 

 

` 
 ތަޢާރަފު 

ގެ   2010/7ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު ނަންަބރު މި 

ލު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުވަނަ އަހަރު 2016 ނުލިޔެވުގޮތުގެމަތީްނ  ކޮށްފައިވާ( ގަިއ ބަޔާންށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

 ންގުން ހަމަޖެހިފައިވާންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި

 ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި، މާލީ  ތެރޭގައި އަހަރުގެވަނަ 2016އިތުރުން ލޫމާތު ހިމެނިފައިާވނެެއވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢު

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ވެސްލޫާމތުޮގތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢު ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިްލގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް

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

 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް

ދިމިޤްރާީޠ  މާއި،އަތޮޅަކަށް ެހދު ގިނަ  ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  މާލީ މެވެ. އަދި ބިނާކުރު މަދު މުޖުަތމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް  ކަމަށްލްޙަމަސަލަސްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  މާއި،ހެދު އަތޮޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  އިތުރުކުރުމަށްކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ުހނަރާއި ޤާބިލުކަން  މުގެ އިތުރުންަތނަވަސްކޮށް ދިނު  އެންމެންނަށް

 މެވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު
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 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލް 
` 

އެ އިންސާިނއްޔަ ދަރިފަސްކޮޅު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ  ފުރިހަމަ ޮގތުގައި އުފައްދަވައިއިންސާނުން އެންމެ 
ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަބުއްދި އިންސާނާއަށް  ދިރިއުޅުން އެންމެ ލައްވަވައި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން  

އަދިަހމަ މިނިޒާމު އެންމެ ހަރުދަނާަކްނ މަތީ ތަްނފީޛުކޮށްދެއްވި އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.  هللا تبارك وتعالىހިބަކޮށްދެއްވި 
އުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަށާއި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު ބައިތުންަނށް ޞަލަވާތާިއ، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި 

 ދުޢާކުރަމެވެ.
 

. ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން ކާމިޔާބު އަހަރަކެވެ ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް 2016ފާއިތުވި 
ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު މަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާއިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދު

ނޑައެޅުނެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި  2.1ޕްރޮގްރާމަކަށް  15ކައުންސިލުން ހޯދި އާމްދަނީން  އަހަރެކެވެ. މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަ
 އެކު ހިންގިފައިވެއެވެ.ހާ ޕްރޮގްރާމެއް ކާމިޔާބު ކަމާހުރި ފިޔަވައި ރޮގްރާމެއްޕް 3ހުރެ ކުރިއަށް ނުގެންެދވުނު ސަބަބުތަކާ

ރުވުމަށް ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރިއެ ތަކަކީވެސް ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ޔަފާރިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަްށ ހިންގާ ވި
ވަނަ ައހަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ުފނަަފތި ޕްރޮގްރާމަށް ގޮންޖެހުން  2016އަކަށް ވިޔަސް ފާއިތުވި މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާ

 ބޮޑު އަހަރަކަށެވެ. ނަފާވެރިކަން ދަށަށްދިޔަ އަހަރަކަށެވެ.
 

އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ކުޑަކޮށް  އި މުއައްޒަފުންގެ ހީާވގި މަސައްކަތުންތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާރޮގްރާމުނަމަވެސް ޕް
 ކުރަމެވެ. ރިއެރުން ހޯދިފައި ވާކަން ފާހަގަނަމަވެސް ކު
 

ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނނަށާިއ އެންމެހާ އިދާރީ ވެރިންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް،  މި
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  މި ރިޕޯރޓް މިހާ ފުރިހަމަކޮށް އެކުލަވާލުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާތީ،ޚާއްޞަކޮށް 

 އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިސާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
  

ވަރންމަންްޓ އޮތޯރިޓީ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަން
 ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިއެންމެހާ ފަރާތްތަަކށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

 

ނޑުގެ އިޚުލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ ރައްޔިތުންނަްށ ފާގަތި ކަމާ ިއ އަޅުގަ
 آمـينކުރެއްވުމެވެ. މިންވަރު هللا سبحانه وتعالىދުޅަހެޔޮކަން އަމާންކަމާއި އުފާވެރިކަންމަތީ ދިރިއުޅުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް 

 

 1438ރަބީޢުލްއާޚިރު  20    
 2017ޖަނަވަރީ    18    

 
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް              
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް          

 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވަނަވަރު އަތޮޅުގެ

އުތުރުބުިރ ނުވަަތ  ޑުލުމިލަދުންމަ
އުތުރުން ތިން ވަަނ އަތޮޅެވެ. ، ށ.އަތޮޅަކީ
 އިނގިރޭސި އަކުރަކީ ދެވިފައިވާ އަތޮޅަށް
C  ްއެވެ. އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުނ
 .ދަރަޖައެވެ  6ދަރަޖަ އުތުރުން  73

މި މޭލެވެ.  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
ތެރެއިން މީހުން  ރަށުގެ 50އަތޮޅުގައިވާ 
ރަށުގައެވެ. އެއީ،  14ދިރިއުޅެނީ 

ނޑިތީމާއި ނޫމަރާ  ،އާއި ގޮިއދޫ، އާއި ކަ
ބިލެތްފައްސާއި  ،ފީވަކާއި ،އާއި ފޭދޫ

މަރޮށްޓާއި ، އާއި ނަރުދޫ ،ފޯކައިދޫއާއި
 މާއުނގޫދޫ ،އާއިޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 

މިަލންދޫއެވެ. އަދި   ފުނަދޫ ،އާއި
ފުނަދޫއެވެ.  އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށަކީ

މާލެއާ ، އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި
  .މޭލެވެ 123ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 

 9095އަންހެނުންނާއި،  8703އެވެ. އެއީ،  17798އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2016 
ނޑިތީމުގައި ހުންނަ ައތޮޅު  ލީމުންޑްރީ ތަޢުސެކަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ

ހަޔަރ ން ންދޫ ސްކޫލުއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަލީމީ މަރުކަޒާތަޢު ހުންނަ އަތޮޅު ކޮމަންޑޫގައިމަދްރަސާއިންނާއި، 
ޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޑަކް، ކުރެވިޤާއިމުގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްލީމު ދެވެއެވެ. ންޑްރީ ތަޢުސެކަ

  .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެށ.ުފނަދޫ ގައި ހުންނަ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫ ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
 

ނޑުވެރި، މަސްވެރިކަމާއިމިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ  ކަމެވެ. ދަ
 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ފަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ވަނގަރު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
ރަށެއްގައި   3ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާފައެއްނުވެއެވެ. 

އާއި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ިރނބުދޫ އިތުރުން މަޑިދޫމީގެ. ންބާއި ަކނބާިލފަރެވެއާއި ގާކޮށި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިަޔދޫ
ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫއެކަސްދޫ އާއި،  އެކުއަރކަލްޗަރ  އާއި އެރިޔަދޫގައި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ  ވަނީ  އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނިމަސްވެރިކަމުގެ  .ކޮށްގެން ހުއިފިލަ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

ގެ ދަށުން  )ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިއޮތޯރިޓީްނ ށ.ކަލް ގަވަރމެންޓް ލޯ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަ ށ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދު  ހައްދެވެ.ކަމަށް ކަ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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ނޑިޔާރުން   ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަ

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

  ަލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި  ދެވަނ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  96( ގެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު ) 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  2016ލުއުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޮތުގެމަތީން މިލަދުންމަޑު
ވަނަ މާއްދާގައި  97( ގެ 7/2010)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކަުއންސިލުން ހިންގާ 

ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ވިޔަފާރިތަކާ 
ވީ ުބރާސްފަތި ދުވަހު  14ޖެނުއަރީ  2016

ވަނަ 98ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުްނ  2016
މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 

ނީ  ެއ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ  މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަ
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.

އަާށއި، ތަރައްޤީގައި މިއަހަރުގެ މި ބަޖެޓާކީ  އެެހްނ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 
ފާސްކުރެވުނު  ހިމެނިގެންޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުށްމަދުވެއް އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުުރކުރުމަށާއި،

 ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ބޭއްވުން   2016ށ.އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް 

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

 ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިްލކަން ދެއްކުމުގައި 
އަތޮޅު ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިިތ ޤުރުއާނަށް ޯލިބ 
ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް 

ބާރާްތ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުއި، ފެތުރުމަށާއި، ދިރުވަ
ގެ ފުރުޞަތު ތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރުމު

ކޮންމެ ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

ރިވަނީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެ އ. ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމަށްމިނިސްޓަރަށް  ޔޫތު  

 ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. 1އަހަރަކު 

އަތޮޅު ވެސް ށ.  އަހަރުވަނަ 2016 މި
 އަްށ  20ން 18މި އަހަރުގެ މާޗް  ،ޤުރުއާން މުބާރާތް

އަތޮޅުެގ  ބޭއްވުނެވެ. ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 
 މި މުބާރާތުގައި  ބޭްއވި ހުޅުވާލައިގެންރަށްރަށަށް 

ނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ފޭޫދ، ފީވައް، ބިެލތްފަިހ،  ކަ
ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ޅައިމަގު، ޮކމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫ، 

ދަރިވަރުން  142 ފުނަދޫ ، މިލަންދޫން  ޖުމްލަ
ވެއެވެ. އެއީ، ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ވާދަކޮށްފައި
އަންހެން  104ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  50ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  92ގޮފީގައި 

 ފިރިހެން ަދރިވަރުންނެވެ.  38ދަރިވަރުންނާއި، 
 

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

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

މަދަރުސާއާއި، ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް  ށ.އަތޮޅު
އިދާރާގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެ 
ރަށުގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި އެހެނިހެްނ 
މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަަމ 

މި ޕްރޮގްރާމު އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. 

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

 

އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން  ތަރައްޤީގައި 
 މުގެ ޕްރޮގްރާމު އިތުރުކުރު 

ތަރައްޤީގެ ކަންތައްތަކުގައި ށ.އަތޮޅު 
ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެިރވުން އިތުރުކުމުގެ 
ގޮތުން އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ 

 2016ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށްިދުނމަށްޓަކައި 
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 5އޭޕްރީލް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

 ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ވިޔަވަތި ސްޕޯރޓް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން

އްމުޖަލްސާގައި އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލެއް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަތޮޅު ވަނަ ޢ109ާދެވަނަ ދައުރުގެ 
ނޫމަރާ،ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، ނަރުޫދ، ޅައިމަގު، ފުނަދޫ، މިލަންޫދ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަަސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މި 

  ރުފިޔާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 39,719/32ގައި މާލީ އެހީގެ ގޮތުމަހުގެ ތެރޭގައި  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 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 

ށް ދޫކުރުމާއެކު އަނެއްބައި އާބާދީގެ ފައިސާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަ 50ޕްރޮގްރާމުގައި އެހީ ދެވިފައިވަނީ %
ނިޞްބަުތންނެވެ. މި ޕްރޮްގރާމު ހިންގުމަށް 

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

 

 2016މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ 
ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ 

ބާއްވާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން މެދުގައި 
ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޤްޞަދުތައް 
އެންމެ މަތީދަރަޖައަށް ޙާޞިލުކުރުމަށް 

އެހީތެރިވެދިނުމާއިއެކު، ސްކޫލުަތކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި އިޖްތިމާޢީ އަގުތައް 
 .ެމވެއަށަގެންނެވުމަށް ިހތްވަރު ދިނު

 

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކުރުން 

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

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



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

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

 ޗެއާމަން ޢަބްދުއްަރޝީދު ނާފިޒުއެވެ. އޮތޯރިޓީގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާުތން ސޮއިކުރެއްވީ 
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 އިދްރީސްއެވެ. 

މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނު ނަމަވެސް ރޭމްޕް  
ކުޑަކަމާއެކު އައު ރޭމްޕެއް އެޅުމަށްޓަކައި 

 އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ހޯދައި، އެަކމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

ޔާރަތްކުރި އެ މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޒި 
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  38,898/88ސިލްގެ ބަޖެޓުން  އޮތޯރިޓީގެ ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިކައުން

 

 ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން 

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

 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މި ފަހުމުނާމާގައި 
ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ފް އެވެ. ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރި
ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މި ފަހުމުނާމާގައި 
ސޮއިކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްުތ 

 .އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އެވެ 
 

މި ފަހުމުނާމާގެ މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފުރާވަރުގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ސަވައިކަލް 
ކެންސަރާމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ސަވައިކަލް ކެންސަރ ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ވީ.އައި.އޭ 

 .ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމެވެ
 

ތެރެއިން އަންހެނުންަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
  ބަޖެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ  -/36,000މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާހޮސްޕިޓަލާ 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 2015ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް   

 އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޚިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރެވުނު

 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު 

އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުގެ 

ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅގެން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 

މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 

އަށް  17އިން  11އޭޕްރީލް  2016ޕްރޮގްރާމެއް 

 ރަށުގައި ހިންގުނެވެ.  14އަތޮޅުގެ 

ތް ދިނުމުެގ ގޮތުން ދީނީ ނަޞޭޙަ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދީނީ އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަަކށް ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޙް އަދުނާން އާއި، އައްޝައިްޙ 

 މޫސާ އަންވަރެވެ. 

ނާއި، މިޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި، ސްކޫލުތަކުެގ ދަރިވަރުންނާއި، މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިން

 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/19,150މި ޕްރޮގްރާމު މުޅި އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް 

 

 ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ހޯދުން 

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

އެހީތެިރވުމުގެ ގޮތުން މާީލ  ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް
ޖޫން  2016އެހީދިނުމުގެ އެންމެހާ އިްނތިޒާުމތަކެއް 

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  ނިންމައި،މަހުގެ ނިޔަލަށް 
އެހީ ރުފިޔާ  -/208,000ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުެގ ދަށުން ރަށްރަށަްށ  ދިނުމަށް
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ 1437ގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮމި 
އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ޙަވާލުކުރުގެ ރަސްމިއްޔާތުނޯޓިސްޓޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި   

 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ގާއިމުކުރުން 

ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްކޫލުތަާކ ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ޤާއިމުކުރުަމށް ބޭނުްނވާ ތަކެތި  
އަށް  20ނޮވެމްބަރ އިން  20އޮކްޓޯބަރ  2016

 ނިންމުނެވެ. 
ވަަނ އަހަރުގެ 2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

މި ވުނު ކުިރޔަށްގެންދެއި ހިމެނިގެން ބަޖެޓުގަ
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނީ ގޮުތްނ 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ އެންމެާހ 
ލިއުންތައް އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ 
ރަށެއްގައި ޢާއްމުކުރުމާއި، ކައުންސިލުން ހިންާގ 
އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު 

ތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކުށްކުރުން މަދު ރައްޔި
ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމާއި، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމާއި، ނޯޓިސްބޯޑު މެދުވެރިކޮށް އަންެހނުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، 

 .ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށާއި، ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލުްނތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމެވެ
 

ޗާއި، ފުރޭމު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ރާމުގެ ދަށުން ނޯޓިސް ބޯޑަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ަތކެއްމި ޕްރޮގް
ރުފިޔާ  284,023/60ދޫކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަެޖުޓން ގަތުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާވެސް 

 ޚަރަދުކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 

 ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން  2016އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ށ.

 ށ.ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  19ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2016ރަސްމިއްޔާތު  ،2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު 
 ބޭއްވުނެވެ. ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި 

ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ  މި
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާމިނަތު 

 .ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއެވެ

ފަރާތަށް އެވޯޑު  70ތިން ދާއިރާއަކުން 
ދެވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުން 
ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރި ތޫނުފިިލ ދަރިވަރުންނަށާއި، 

ރިވަރުންނަާށއި، ޝަރަފްވެރި ހިތްމަތްތެރި ދަ
ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑު ދެވިފައިވާއިރު، ށ.އަތޮޅު 

ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ހީވާގި އެދުރުންނަށާއި، ކާމިޔާބު ެއދުރުންނާއި، ޚިދުމަތްތެރި އެދުުރންނަށް އެވޯޑާއި، ސެޓްފިކެޓް 
ކަުރންނާއި، ދަރުމަވެރިންނަށް އިނާުމ ދެވިފައިވާއިރު، އަތޮޅުގެ ދެވުނެވެ. އަދި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުންނާއި، ހެލްތުވޯ

ދަރުމަވެރިންނަށްވެސް އެވޯޑު ދެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ޙާޞިލުކޮށް އަތޮޅަށް ރީތިަނން ހޯދައިދީފައިާވ 
ނު ށ.ފޯކައިޫދ، ފަރާތްތަކަށާއި،ރަސްވަނި އެވޯޑަްށ ހޮވު

މަރޮށި، ފުނަދޫ ކައުންސިލަށް އެވޯޑާއި، 
ހަނދާނީލިއުން ހަވާލުކުެރވުނެވެ. އަދި 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެކިގޮތްގޮތުން ޚިދުމަްތ 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އެވޯޑް ދިނުމުގެ 
އިތުރަށް، ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑާއި، އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް 

 .ވުނެވެސުކޫލުތަކާ ހަވާލުކުރެ

ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން އަްލޤާރީ އިބްރާހީްމ 
މުޙައްމަދު ފައްޓަވައިދެއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑްތަކާއި، ހަނދާނީ ލިއުްނތައް ޙަވާލުކޮށްދެްއވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު 

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއާއި، އެމިނިސްޓްރީގެ
 .މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
 2015ސިވިލްސް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 

ޅުކައުންސިލް އަތޮވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު، 
މުވައްޒަފުންނާއި، ށ.ައތޮޅު މުއައްސާތަކުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހިންގުނު އޮފީސް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް 

އަދި މި ރަސްމިއްޔާތު ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން އޮތެވެ. 
އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަިއ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 

ރުންގެ މުނިފޫހިފިލުުވމުގެ ޙަރަކާތްތައް ދަރިވަ
 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  364,245/63މި ރަސްމިއްޔާތު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  ށ.އަތޮޅު 

ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ 
މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ިމ 
އަހަރު ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް 

 14ޑިސެމްބަރ  2016ރޮގްރާމު މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕް
 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.  19 –

 
 ގެންދެވުނު ހާލައިެގން ކުރިޔަށްކަށް ބަދެ ޓީމަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފައިނަލްމެޗުގެ ތެރެއިން

 -ރުތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާަފއިވަނީ:މިދަތު
 
 މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -1
 ޙަމްދޫން ނަސީމު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -2
 މަމްދޫޙް ނަސީމު ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  -3
 ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -4
 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރނަހުޒާ ޢަލީ  -5
 ޢަލީ ރިފާޢު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ -6
 އިބްރާހީމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ -7

 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރهللا ސާލިމް ޢަބްދު -8

 
ގެ  2010/7މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނުނު ނަންބަުރ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށުކަުއންސިލް އިދާރާތަކުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތަކާިއ، އިދާރީ 8
ލިޔެކިއުންތައް ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި، އިދާރީ ާދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާިއ، 

ގެ ހިންގާ ަޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ޭދތޯ ބެލުމަށާިއ، އިދާރީ ކަންކަްނ ހަރުދަނާކޮށް ިހންގުމަްށ ރަށުކައުންސިލްތަކު
 .ޕްރާމެކެވެ ވުނުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދެބާރު

ހިއްސާކޮށް، މުވައްޒަފުންނާ  އެ މައްސަލަތައް  މި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ،
 ކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އެ
 

 ކައުންސިލްގެ ގައި  2016ކައުންސިލްކަޕް 
 ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުން 

ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި ސަރުކާރުގެ 
 2016މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން 

އަށް ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަ  23އިން  21ސެޕްޓެމްބަރ 
ނޑުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ކައުންސިލް ކަޕް   2016ދަ

ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން 
މެއް ސްޓަރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ނަމުގައި ޓީ

 ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 
ފުނަދޫ ކައުންސިލުން އިްސނަގައިގެން 

ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ށް ޗަކުން ބަލި ނުވެ ފައިނަލަރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ޓީމު މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި މުބާ
މި މުބާރާތުގެ  މެޗް ކާމިޔާބުކުރުމުން ދަށްފަޅުލޮޖުންދާފައިވަނީ ފައިނަލް މެޗުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯ

މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭޓީމުގެ ތަށި ކައުންސިލް ޓީމަށް ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ހޮވިގެން ދިޔައެވެ. 
 ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން  50މިނިވަން   

 ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގެ މެދުގައި މުއައްސަސާތަކުއެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި،   
 -/30,000 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ގެ ނަމުގައި މުބާރާތުގައި ޓީމު ވާދަކުރުމަށް އޮފީހުބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ގުޅުން 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި  50މިނިވަން 

ފުޓްބޯޅަ  50ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ށ. މިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިނިވަން  2016 
ގައި ބޭއްވުނު 10ޯއގަސްޓް  2016މުބާރާތުގައި އަތޮޅުން ބައިވެިރވި ޓީމުތަކަށާއި، ބާއްވާ ރަަށްށ މާލީއެހީދިނުމަށް 

 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައި އެ ޓީމުތަކަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 127ރުގެ މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައު
ރުފިޔާ އާއި، ބާއްވާ ރަށަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ  -/10,000މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބައިވެރިވީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 

ރުފިޔާ އާއި،  -/12,000ކުގެ ދަތުރު ޚަރަދަށް ޓީމުތަ
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ރުފިޔާ އާއި،  -/5,000ބާއްވާ ރަށަށް 

ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު  -/5,000
ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  -/72,000ޖުމްލަ

 ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
   

ޓްބޯަޅ މުބާރާތުގައި ފު 50މިނިވަން 
ރިވެފައިވަނީ މިލަްނދޫ އާިއ، ޅައިމަގާއި، ފޯކައިދޫ ބައިވެ

 އާއި، ނަރުދޫ އާއި، ފުނަދޫގެ ުފޓްބޯޅަ ޓީމެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މިލަންދޫ އެފް.ސީއެވެ. 
 

 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ތަރައްޤީކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 2016 
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަްށގެންދާ ޑްރައިވިންގ 

ރަހައްދު ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަ
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބިްނ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

އަދި އޯގަސް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ.  2016
ނޮވެމްބަރ  2016ބިން ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަްތ 

 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިެވއެވެ. މަހު

ޓްރެކްގެ އެތެރޭގެ  ޓް ބޮޑު މިއަކަފޫ 2372
ގައި  25ޑިސެމްބަރ  2016އާމަލަ ކޮންސްޓަރަކްޝަނާ  ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމާގޮތަށް  45މަސައްކަތްތައް 
ދުވަހުގެ  25ގެ އިންފާރުގެ މަސައްކަތް ވަނަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދ26ުޑިސެމްބަރ  2016އޭގެ އިތުރުން ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވިފައި 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 

ޙަވާލުކުރެވިފައިެވއެވެ. މި ދެ މަސައްކަތްވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ިވލެޖް ިއންވެސްޓްމަންޓާ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް 
 ނިންމާގޮަތށެވެ. ތަކެތީގައި 

ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެމްބަރ  2016އިން މި ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ 
 އެ ސަރަހައްދުގެ އިންފާރުގެ ޕައުންޑޭޝަން ކޮންކްރިޓްކޮށް ނިންާމފައިވެއެވެ.  

ބިން ލެވެލް ކުރުމާއި، ވެލިގެެނސް އެޅުމުގައި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މަގުހަދާ ޓީމުގެ ފަރާތުން  
ފާހަގަކުރަމެވެ. ބިން ސާފުކުރުމާއި، ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ  ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިފައިާވކަން

 ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.  80,204/88ބަޖެޓުން  

  

އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ދޮރާއި، 
 ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުން 

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަފާވެހި 
އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ގުދަންތަކުގެ ދޮރާއި، 

އޭޕްރީލް  2016ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
 ގެ ނިޔަލަށް މުޅިން ނިންމާލެިވފައިވެއެވެ. 7

 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގަިއ  15
ިމ ކޮށްގެން ކުރެވުނު ޙަވާލުޓޫއޭޖީއާ ކުރާގޮތަށް 

  ރުފިޔާއެވެ. -/18,040މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން 

ފުނަފަތި ފާމަސީ ހިންގާ ޢިމާރާތުގެ 
ހުޅަނގުފާރާއި، އުތުރުފާރުެގ ކުލަކަހައި އޮލަލައި، 
ސިމެންތިޖަހައި، ޢިމާރާތުގެ ޭބރާއި، އެތެރޭގައި އެއްކޮށް 
ކުލަލުމާއި، ނަލަފިލާއާިއ، ބޭުރ އަސްކަނީ ސީލިންގުގެ 
ފަތިތަކުގައި އާއި، ފައިދޮށްތަކުަގއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް 

ތަކެތީގައި ކުރުމަށް އައި.އޭ.އާރު އާއި،  އަމިއްލަ
މާޗް  2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު އެސްބަވުމުގައި 

ގެ  4ގައި ސޮއިކުރެވި، އެމަސައްކަތް އޭޕްރީލް  24
 ނިޔަލަށް ނިންމާލެވުނެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން 

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

 

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްކުރުން 

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ނަފާވެހި
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް 

ޖޫްނ  14 2016އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށް 
ވަނަ ދުވަހު އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓްމަންޓާ 

ގެ  24ޖޫން  2016ޙަވާލުކުރެވި، އެ މަސައްކަތް 
 ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ. 

ނޑު މަރާމާތުކުރުމާއި، ދޮރާއި، ދޮރުފަތް،  މި މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ގޭޓްގެ ލައިޓްބަަދލުކުރުމާއި، ގޭޓްަތޅުންގަ
ފެންލައިޓްތަކުގައި ދަާވދުލުމާއި، ޢިމާރާތުގައި ހަލާކުވެފައިާވ ދޮރުދާރަތައް ހެދުމާއި، ރެނުދަތއް ބެއްދުމާއި، ފާޚާނާއިން 

 ނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ނައްޓާފައިވާ މުށިތައް ރަ
 

ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންކަން  -/14,750އްކަތުގެ އަގަކީ މި މަސަ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 
 

 ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 

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

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް" ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެޭހ 
ވަނަ ދުވަުހ 7ފެބްރުއަރީ  2016އެމް.އޯ.ޔޫގައި 

އިން  16ފެބްރުއަރީ  2016ސޮއިކުރެވުނެވެ. އަދި  
ފެށިގެން އެ ދަރިވަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިކުރުވައި، 
އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަްއ 

ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަްށ  30ޖޫން  2016
 ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ދަށްފަޅު ސާފުކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

 މާހެފުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން 

 ދަށްފަޅު ސާފުކުރުން 

"މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުްނ  
ފުނަދޫގެ ދަށްފަޅު ސާފުކުރުމަށް ފުނަދޫގެ 
މުއައްސަސާތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް 

ގައި ހިންގުުނ 2016އޭޕްރީލް  16އާއި، ގުޅިގެން 
 ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

ލް މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސި 
އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިްލ 
މެންބަރުން އަދި ކައުންސިލްެގ ރައީސް މުޙައްމަދު 

 ޢާރިފް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަަޑއިގެންނެވިއެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށި ސާފުކުރުމާއި، "މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމު  
ދިއުމަށް ށ.ފުނަޫދ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހިތްވަުރ ދިނުމާއި، މުއައްސާތަކުން ުކރިޔަށްގެންދާ ކަންތައްތަކުގައި ކުރިޔަށްގެން

ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް ތަރައްޤީގައި ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
 ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ. 

 

 މުއައްސަސާތަކުގެ މާހެފުން ބޭއްވުން 

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

ވަނަ ދުވަހުގެ ޭރ  4ޖޫން  2016މާހެފުމެއް 
 ބޭއްވުނެވެ. 

ރާމުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި މި ޕްރޮގް 
އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން  300މުއައްސަސާތަކުގެ 

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭަގއި މުއައްސަސާތަކުގެ 
އިސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ސަސާތަކުން މާހެފުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްތަނެއްގައި އެކީގައި ހުރިހާ މުއް 
މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ރަމަޟާން މަހުގެ ޭބނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެންެމްނނަށް ހަނާދންކޮށްދިނުމާިއ، 

 މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަ  

 ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން 

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި 
 ސޮއިކުރުން 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް އެއް  
ވަގުތެއްގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި 
ސޮއިކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ 
ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި 

މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާީރ  
ވަަނ 21އޭޕްރީލް   2016މުވައްޒަފުން  ސޮއިކުރުން 

 ގައި ބޭއްވުނެވެ. 10:30ދުވަހު 

ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދު  
އިއްވަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 

މީދުއެވެ. ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަ
އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 

 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ. 

ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ޤައުީމ ވަޢުދުގައި  
ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެއްގަޑިއެއްގައި 

 ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާަހތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް 
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާލާކޮށް އަށަެގންނެވުމާއި، މި ޤައުމީ ޙަރަކާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމެވެ

 

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް 
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

ވަނަ ދުވަުހ 6މާޗް މަހުގެ  2016 
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަްއ 
ޤާއިމުވުމާއެކު އެ އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަްއ 
ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މިއަްނނަނީ ދެމުންނެވެ. 

ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅުެގ  ވަނަ އަހަރުގެ 2016އެގޮތުން 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރު 

ފަރާތަކަށް  155ރަށްރަށުން  އެއްގަމު ލައިސަްނސް ކާޑުހެދުމަށް ތިއަރީ ޓެސްާޓއި، ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާްސވެފައިވާ 
އެއްގަމު ލައިސަންސް ފޮތް އަލަށް ހެއްދުަމށާއި، މުއްަދތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އަލަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ކާޑު ފަރާތަކަށް ފޮ 195ހުށަހަޅާފައިވާ 
އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި، ބަަދލުކުކުރުމަށް ފަރާތަކަށް ޮފތް ދޫކުރެވިަފއިވެއެވެ.  46ބަދަލުކުރުމަށް ުހށަހަޅާފައިވާ 

 91ތުރުން އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ގަރާޖުތަކުން ޗެކުކޮށްފައިވާ ފަރާތަަކށް ަރޖިސްޓްރީ ހެދިފައިވެއެވެ. އޭގެ އި 40ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.ވެހިކަލަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ 

   

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާނު ދެއްވާ އެގްޒަމިނަރުން  މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމާއި، ކަ
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 134ގައި ބޭއްވުނު މިަކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  6އޮކްޓޯބަރ  2016އެލަވަންސް ދިނުމަށް 

ރުފިޔާ  -/1,490އެގްޒަމިނަރުންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  ގެ ނިޔަލަށް  31ޑިސެމްބަރ  2016ނިންމައި 
 ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

  

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 

ވިޔަވަތި ންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ގެޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީ މި
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުުރތައް ިހންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރ2016ު
 

ރު ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއ2016ިމިދިޔަ 
 ރުފިޔާއެވެ. 339,499/66 މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ

ޑިސެމްބަރ  2016 ން 1ޖެނުއަރީ  2016އަދި 
 ރުފިޔާ  1,476,064/34 ނިޔަލަށްގެ 31

ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  1,327,902/53ޚަރަދަށް 
ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ  2016
ކުރެވިފައިވާ  ރުފިޔާއެވެ. 487,661/47ކީ ބާކީއަ

ރުފިޔާ ލިބުމުން  -/702,020ގެ ތެރެއިން މިއަހަރުެގ މިހާތަނަށް އާސަންދައިްނނާއި، އެކި އޮފީސްތަކުން ލިބެންވާ ދަތުރުތަކު
  ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. 1,200,091/47ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ 

 

 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި 
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ގަންފެުށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހިން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ން  1ޖެނުއަރީ  2016ރުފިޔާއެވެ.   2,490,304/88އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ ވަނަ 2016
ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ރުފިޔާ  558,446/51ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ރިޕޭމަންޓުގެގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ  31ޑިސެމްބަރ  2016

ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ  2016ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، މިޕްރޮގްރާމުގެ 
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާއާއި،  ވަނ2016ަރުފިޔާއެވެ.  3,048,751/39މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ރުފިޔާ  3,844,629/98އާމްދަނީގެ ގޮތުގަިއ ޖުމްލަ ބުމުން ރުފިޔާ ލ795,878/59ިރިޕޭމެންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 
  ލިބޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންފެށިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާުހރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި މި 

ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާެނ 
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަްށ 

 . ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިުރ 2016މިދިޔަ 
ރުފިޔާއެވެ.  111,892/33މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ޑިސެމްބަރ  2016 ން 1ޖެނުއަރީ  2016އަދި 
ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގަޔާއި، ނިޔަލަށް  ގެ 31

 ރުފިޔާ -/409,550ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން 
 ނިޔަލަށް މި ވަނަ އަހަރުގެ 2016، ވެފައިވާއިރުދުޚަރަ ރުފިޔާ  94,582/83ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މިލިބިފައިވެއެވެ. 

ނިޔަަލްށ ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ  2016 އަދިރުފިޔާއެވެ.  426,859/50ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 
ރުފިޔާ  -/30,350ނީގެ ގޮތުގައި ގެ ޖުމުލަ އާމްދަން މިޕްރޮގްރާމުރުފިޔާ ލިބުމު -/30,350އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ 

 ލިބޭނެއެވެ. 

 
  

 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

އާަސންދައިގެ ދަށުން  ސްިލބޭެނ މަގު ފަހިކޮށްިދނުމާއި،މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭ
ބޭސްލިބޭނެގޮްތ ހަމަޖައްސައިދިުނމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ިވޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ހިންގޭ
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 2016އަދި  ރުފިޔާ އެވެ. 1,203,856/06ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި 2016 މިދިޔަ
 ގެ  31ސެމްބަރ ޑި  2016އިން  1ޖެނުއަރީ 
ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި  ރުފިޔާ 853,135/55ނިޔަލަށް 

ރުފިޔާ  784,018/68ހިންގުމަށް މިޕްރޮގްރާމަށް 
ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2016ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 

 1,272,972/93ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  މި
 ރުފިޔާއެވެ.  ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް މި 

އެކިފަާރތްތަކުން ިލބެންވާ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ 
ރުފިޔާ ލިބުުމން މިޕްރޮގްރާމަށް  341,463/90

  ލިބޭނެއެވެ. ރުފިޔާ 1,614,436/83
 

 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ބައެއްމިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ 
އަދި އެ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ  ރިވިއުކޮށް  އުޞޫލުތައް، ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް މިގޮތުން  އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެކި ތަކާއި، ޕްރޮގްރާމު  ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގާ

 އަދި ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.، އަލަށް އެކުލަވާލައިތެރޭގައި  އަހަރުގެ މި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް
 

އި،އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ޝަރަފު )އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިތްވަރު ދިނުމާ  ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  -1
 އެރުވުން(
ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޮޅެތި  އީމި

ދަރިވަރުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެުވމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާިއ، ކަންަކމުގައި އިސްނަގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ، 
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުންނާިއ، ހެްލތުޯވކަރުންނާއި، ރަށްރަށުގައި އެދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރުންނާއި، 

ިހންގުމުގެ ދާއިރާއިން މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށާއި، ފަންނުވެރި ތިއްބެވި ދަރުމަވެރިންނާއި، 
ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ޞަރަފުގެ އިނާމު  ދާއިރާއަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި ނުވަތަ ޤައުމީ ެފންވަރުގައި ާކމިޔާބީ

 ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ. 
  

ނޑު  އް އެކުލަވާލުމުގެސިޔާސަތެ ފަދަ މި އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ، މަޤުޞަދަކީމައިގަ
އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަކީ ރާއްޖެ އާއި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅު ދަރިވަރަކަށްވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަތޮޅުގެ 

ހިތްވަރުދިނުމާއި، މަދަީނ  މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަުކރެވޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އި، ރާއްޖެ އާއި، އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާިއ، ދަރުމަވެރިން އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްާވ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްަވރުދިނުމާ
 ދުނިޔޭގައި އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯަދއިދޭ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޝަރަފު އެރުވުމެވެ. 

 

ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ  -2
 ދިނުމުގެ އުޞޫލު 

މާީލ  ކޮމިޓީތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެުނންގެ ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބު ރަށްރަށުގައި އަތޮޅުގެ. ށމިއީ 
 އެހީ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިަފއިވާ އުޞޫލެކެވެ.

 

 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ 
ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަްށ ލުޔެއް ޯހދައިދިނުމާއި، ކޮމިޓީތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ

 ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަންހެުނން ބާުރވެރިކުރުމެވެ.
 

 ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު  -3
 

މިއީ ށ. އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތަކުން ރާވާ ހިންގާ ދަރިވަރުންގެ ކުޅިވަރު  މުބާރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ 
 ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

 
ތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވައި، ދަރިވަރުންގެ މަދަރުސާށ.އަތޮޅު ރާމްގެ މަޤްސަދަކީ މި ޕްރޮގް

ތަކުގެ މަދަރުސާ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި، ،ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ، ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ކުރުވައި
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް  ،ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާތު މަސައްކަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް

 .މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ
 

 

 

 މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ  
ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިްލ އިދާރާގެ ހުރިހާ 

މެއި  2016މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ ބާބަކިއުއެއް 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 1

 ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ. 

މި ބާބަކިއުގައި ށ. އަތޮޅު  
އްޒަފުން ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވަ

 ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި ގަސްއިންދުން 

 މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މި ޙަފްލާގެ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ  
  ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޓީމްވޯރކް ރަނގަުޅކުރުމެވެ.

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  
ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން 
ބޭއްވުނު ފުނަދޫ ބަނދަުރ ޕާރކްތަކުގައި 
ގަސްއިންދުމުގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް 

 އިދާރާއިން ބައިވެރިވިއެވެ. 

ވަަނ 3ޖޫން  2016މި ޕްރޮގްރާމް  
ގައި ފަށްަޓވައިދެއްވީ ށ.އަތޮުޅ  4:00ދުވަހުގެ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 
 އެވެ. 

އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ހޯދާފައިވާއިރު އެހެން  200މި ޕްރޮގްރާމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުން  
ކަށް ގަސް ހޯދައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުންވެސް ގިނަ ޢަދަދަ

 މުއްސަސާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

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

 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 51ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ގުޅުވައިެގން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގައި  ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ 51ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ 

ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ  މި
ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާްނ 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 
ޢާރިފްއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނާސަބަާތ 
ގުޅޭގޮތުން ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ރަސްމިއްޔާތަށް 
ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންާނ މުޚާތަބްކުރައްވައި ވާހަކަފުުޅ 
ދެއްކެވިއެވެ. މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ ވާހަކަފުޅުގައި 

މިގޮތުގައި އަބަދުެގ އަބަދަށް ބޭއްވުމުގެ  މިނިވަންކަން
 . ވިއެވެމުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއް



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޔޫތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، 
 ރަށުގެ ބައެއް ޢާއްމު ރައްޔިތުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. 

 ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ މުނާސަބަތާ
ގުޅުވައިގެން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުީރ 
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ 

 ވެ. ބޭއްވުނެރަސްމިއްޔާތެއް 

 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 2ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 
ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ  12:00

ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުުނ މިރަސްމިއްޔާތު، ޤުރުއާންެގ 
ބަރަކާތުން ަފށްޓަވައިދެއްވީ ައލްޙާފިޡު އިބްރާހީްމ 
ރަމްޒީއެވެ. ރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ 

ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިްބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ 
 ދެވުނެވެ.އެވެ. ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވުމާއެކު ޤައުމީ ސަލާމް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިޔަށްގެން

 .ވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެމު، އިސްވެރިންނާއި މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ

 
 

 

 ވަޑައިގަތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް 

ގައި  22ޭއޕްރީލް  2016މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް އޮނަރަބްލް އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 
 ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަުތރުފުޅުގައި 
ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުމަރުކަޒުގެ ޙާލަތު 
ނުޑތަކާއި، ވޮލީކޯޑުތައް  ބައްލަވާލައްވައި ފުްޓބޯޅަ ދަ
ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ޒުވާނުންނ  
ބައްދަލުކުރައްވައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

ނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި، ކޯޑިނޭޓަރމިދަތުރު  ފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅަށް ކަ
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ 

ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިންބޮޓްލްނެކް   

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ 
ށް 10އިން  4ެމއި  2016ޢާއިޝަތު ޝިހާމް 

ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަަކށް ވަަޑއިގެން އެ ރަށްރަށުެގ 
 ސްކޫލުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. 

މި ޒިޔާރަތުގައި ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ 
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި، ޓީަޗރުންނާއި، ޕީޓީއޭެގ 

ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުްނނާއި، ސްކޫލް ބޯޑާއި، ރަުށ ހިންގާ
ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާފަ އެވެ. މި 

ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން 
އެފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެއްވައި، ސްކޫލަށް ހުރި ދަތިތައް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު 

އޮޅުއްފިލުއްވައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ 
 ފެންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮުތން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

މީގެ އިތުރުން، ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމާއި، 
ބީޓެކް ސްޓްރީމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސުކޫލްތަކުެގ 
ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިްނނަށް މަޢުލޫާމުތ 
ފޯރުކޮށްދީ، އެ މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެންޑީއެފް 
ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރުބަވީ ީޖުލ 

ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާިއ ބިނާކުރުމުގެ 
 ބެލެނިވެރިންަނށް ކުރިޔަށް ގެންެދވުނެވެ. 

 އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރގެ މި
ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އިތުރުން ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ 

 4މް ނަޝީދު އާއި، އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި، ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އާސްރާ އާއި، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާދަ
 .އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިޝަރުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނާއިބު ށ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުން  

އަށް މި  13ިއން  11މެއި  2016މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ނާއިބު އަްލފާޟިލް މޫސާ ަފުތޙީ އާދަމް 
 އަތޮޅު ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ، ފުނަުދއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 ޔޫތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން 

އެ މަނިކުފާނުގެ މި ަދތުރުުފޅަކީ ހޯމް 
ބަޖެޓުން މި އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް އެފެއާޒުގެ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ ފޯކައިދޫ 
ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަަސއްކަތާއި، ށ.ކޮމަންޫޑ 
ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ދެ 
ތަނުނުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމާއި، ށ.އަތޮޅުގޭގެ ޙާލަތު 

 ބެއްލެވުމެވެ. 
ދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް  މި

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަީލމު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
  

 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 

މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން 

ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދަވާ  މިއަހަރު އެ

މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮން 

 ހުޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. 

ޒަކީ  ޝަހީދު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ 

 ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 
ވަަނ 19ނޮވެމްބަރ  2016ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ 

 .ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ 16:50 ދުވަހުގެ
އެކަމަނާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ށ.އަތޮޅު 
އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

. ދަތުރުފުޅެކެވެޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

ރަސްމިއްޔާތުގައި  2016 ށ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު  ބޭއްވުނުގައި ފުަނދޫ ސްކޫލުގައި 20:45ރޭ އެގޮތުން އެ
 ޝަރަފްވެރިމެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

މަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ ދާއިރާއިން ހުރިމައްސަލަތައް ދެނެގަތު
 މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ގެންނެވިއެވެ. އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެބިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައި
 

 މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން 

 ގައި ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 4އޮކްޓޯބަރ  2016މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 
 

ންތިޒާމު މަސައްކަތްތަކާއި، ފައިސާއާބެހޭ ކަންަތއްތައް އިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ށ.މި ޓީމުގެ ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ 
ކުރެވިފައިވާގޮތް ބެލުމެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުން، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްަދލުކޮށް އިދާރީ 
ކަންތައްތަކާއި، ފައިސާާއ ބެހޭކަންތަްއތައް، 
ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ 
ކަންތައްތަކާ ސުވާލުކޮށް ާސފުކުރެއްވިއެވެ. އަދި 

ޒިޔާރަތްކޮށް އެކި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަްށ 
 ޔުނިޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވިެއވެ. 

 

މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރައޫްފ އާއި،  އަތޮުޅ 

 މިޓީމު ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.  14ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ މިޓީމުގައި 
 
  ރަފުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޑިނާނައިޓެއް ބޭއްވިފައިވާކަްނ ފާހަގަކުރަމެވެ. ޓީމުގެ ޝަމި 

 

  ަނޑިތަކާއި  ތިންވަނ  ރަކާތްތައް ޙަ ބައި: ލަނޑުދަ

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ އަށް ތަރައްޤީ
އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން  2012 

)ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން( އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް 

 އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަްނ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރ ) ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންާސސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ 2,455,250.00 ވަނަ އަހަރަްށ 2017އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަންަފށާ 2016ފަންސާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

ވަނަ 2017ތަކުގެ ޚަރަދާއި، ކައުންސިލުން ކޮންެމ އަހަަރކު ހިންގަމުން ެގންދާ ބައެްއ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ނުނިމިވާ ޕްރޮގްރާމް

 އަހަރު އަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  ަލަތުގެ ވަޞީ މުދަލާއި އެހެނިހެން  ކައުންސިލުގެ ބައި:  ހަތަރުވަނ
 ބޭނުންހިފުން 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން  ތަކާއި، އާމްދަނީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްމި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
 މަތް ދިނުމަށްޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްަތކަށްކަމަޑޭއެ

މި  ެގންދާ ިޢމާރާތްތަކެކެވެ.ކުރަމުން ބޭނުން
ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ިއދާރީ މަސައްކަތަށް 

 އަކަފޫޓެވެ. 3425ބޮޑުމިނަީކ  ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ
މި ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިމި ބޭުނންކުރަން 

ގައެވެ. މި ޢިމާރާތަށް  1997 މާރޗް 14ފަށާފައިވަނީ 
 އަގަކީ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް
)އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ  ރުފިޔާ 1,243,125.00

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 2,455,250  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު   2012
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް

2012

2013

2014

2015

2016



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް )ބީ.އެމް.އެލް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާތް(

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ އެވެ. ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ( 
ކައުންސިލްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަްށ ކުއްޔަށްދީ ޙަރަކާތްތަކަށް  އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ އެކިއެކި

ނާއި، އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން 
މި ޢިމާާރތުގެ ގައި ހިމެނޭ 01ޢިމާރާތްތަކެކެވެ. މީެގ ތެެރއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮްކ  ޢިމާރާތްކުރެވިފަިއވާ  ބޭނުންކުރުމަށް

މި ގައެވެ.  1995މާރޗް  12ރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެިށފައިވަނީ އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ 2687މިނަކީ ބޮޑު
ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ  ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ.

 މާލަމެކެވެ.ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާިއ އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްވޭ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާްއޞަކުރެވިފައިވާ 
 ރުފިޔާ  1,118,800.00  ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ  އެކަކާއި، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެއަދި  އެެވ.)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާަރހާސް، އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިިމ 1998އޮކްޓޯބަރ  24އަކަފޫޓެެވ. މިއީ،  2077ބޮޑުމިނަކީ ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުެގ ދޭއް

 ރުފިޔާ  675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އިވާ ޢިމާރާެތކެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށްެފށިފަބޭނުންކުރަން 
 އެވެ.)ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަްނސަވީސް ރުފިޔާ( 

 

 ފޫޓެވެ. 200×215މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮުޑމިނަކީ 
 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  
ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢިާމރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ ގައި ޢިމ1997ާއޯގަސްޓް  06 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

ގެ މި ޢިމާާރތު އެވެ.)ތިންަލއްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ަފންސާސްތިންރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި(  ރުފިޔާ 309,553/40
 އަކަފޫޓެވެ. 2230ބޮޑުމިނަކީ 

 ހާ ާތންަގއި އަތޮޅުކޮމިޓީން 1996މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 
ކޮްށފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންެގ ގަތްފައިވާ ބިމެއްގައި 

މި ޢިމާރާތް ުހރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަީކ ޢިމާރާތެކެވެ. 
ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް  މި ބިމުަގއިފޫޓެވެ.  50×100
ތި ފާމަސީ އަދި ވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަކުރެ

ިމ  ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.
ވަަނ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާުރ 2006 ޢިމާރާތަށް

ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މަހަކު  މިތަން
އަށް  ރުފިޔާ )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(6,500.00

ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މިހާރު ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ 
  ވަޞީލަތެކެވެ.

 

 އަތޮޅުވެހި 

އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ  
ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި 

ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު  ބޭނުންކުރެއްވުމަށް
މި ިޢމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  .ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

 ހުރި ބިމުގެ  މިއިމާރާތްފޫޓެވެ. އަކަ 2170.35
އޮކްޓޯބަރ   24ފޫޓެެވ.  100×100ބޮޑުމިނަކީ 

ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ 1998
 ރުފިޔާ  705,363.00އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ 

)ހަތްލައްކަ ފަސްހާްސ ތިންސަތޭކަ 
 އެވެ.ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( 

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ   
އިދާރީ އުޞޫލުގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް މިޕްރޮގްރާމަށް 

 17ޞޫލަށް ނަފާވެރިކަން ދަީނ އިތުރުވަމުންެނވެ. އަދި މިޢިމާރާތް ދިގުމުއްަދަތކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އެއު
ޖަލްސާއިން ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު 16ޑިސެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް، 2014ޑިސެމްބަރ 

 ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ. 5ޢިމާރާތުގައި  

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  
ރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކު

ހަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ޭބސް ފަސޭ
ޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ައތޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބޭސްފިހާރައެކެވެ. މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ހިންގެވި
ގައި 2001ެޖނުއަރީ  10އަކަފޫޓެވެ.  309.88

ރަން ފެށި މި މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކު
 ރުފިޔާ  134,000.00އަގަކީ  ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މާމުލި ލާންޗް 

 ވިޔަވަތި ލާންޗް 

 .އެވެ)އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ( 

 
 
 

 "މާމުލި" އަތޮޅުލޯންޗް 

ރާފްްޓ މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި 2004ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36

ވާލުވެހުންނަާވ ޙަ ންގެވުމާކީ އަތޮޅުއޮފީސް ހިމިލޯންޗަ
އެހެނިހެންވެްސ  ދިއުމާއި، ތެރެއަށްބޭފުޅުން އަތޮޅު

 ރަސްމީ ބޭނުންތައް ކުރެއްވުމަށް

ކުރަމުން އައި އުޅަނދެެކވެ. މި އުޅަނދުެގ ބޭނުން
 G7432A-02-15-Cރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ: 

މި ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އެވެ. 
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 1.4 ޖުމްލަ އަގަކީ 

ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވިއިރު ލޯންޗް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަނީ މި 
މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭުނންާވ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. އަިދ  ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ 

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަާވޢިާދއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަނީ  ދަތުރުތައް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
 ފާސްކުރެވިފައެވެ.

 
 

 "ވިޔަވަތި " އަތޮޅުލޯންޗް 

ވަނަ 26އޯގަސްޓް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2013ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  
މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ  ގެނެވުނު ދުވަހު

އެވެ. މި  G3597B-02-15-Cނަންބަރަކީ: 
 1,827,855.72އަގަކީ   ހެދުމުގެ ހަލްލޯންޗުގެ 

، ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯންޗް ގެނައުމާއި

ޮއަޕޭރަޝަންށ ެނުރާމ ިހާސަބްށ ަޚަރުދިވ 

ޖުމްލަ އަގަކީ ރުފިޔާއާއެކު   48,243.20
ރުފިޔާއެވެ. މިލާންޗަކީ ދުވެލި  1,876,098.92

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް 
އިތުރުކުރުމަށް  ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

 ލިއްޔަތުންނާއި، ިމޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި، ވޭން

ކުލީ ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުްނ އިން ފެށި  2013ސެޕްޓެމްބަރު  4މިއުޅަނދުގެ ދަތުރުތައް  
 ދަތުރުތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 

 ވެހިކަލްސް 
މިކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު 2014

 ސައިކަލެވެ. 1ވޭނާއި 1ކާރާއި،  1ބެލުމުގެދަށުގައިވަީނ 
   B1AG1768ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު   އެގޮތުން
 ވޭނާއި، B2A1032ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: ކާރާއި، 

ދަނީ  ސައިކަލް A0B6609ރުރަޖިސްޓްރީ ނަންބަ
 ވަނަ އަހަރުގ2014ެވުމާއެުކ  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

 ވަނީ މިކައުންސިލްގެ ބެުލމުގެ ދަށުގައި ނިޔަލަށް 
 ސައިކަލެވެ. 1ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި 

 ގޮތް  ހިފުނުބޭނުން  ވަޞީލަތުގެކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން 

ތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ަވޞީލަމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއހުރި ހަރުމުދަލާއި، އެހެނިހެން 
މިކައުންސިލުން ( އާއި، 2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު )ހުރި ތަކެތި 

ދަނީ ބޭނުން  ގައިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔި އެއްގޮތްވާނިންމާފައިވާ ނިންމުްނތަކާއި 
 ހިފެމުންނެވެ.

 
 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 

ނޑު އޮކައުންސިލުގެ   ނިގަ

ނޑު އެކުލަވާލެވިފައިާވ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައިަވނީ ކައުންސިލުން  މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގުުމގެ އޮނިގަ
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި، ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ 

ދައުރާއި ޢަމަލީ  ޛީރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީވިލަރެސްކުރުމާއި އި  ދައުރާއި،
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

(މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) 

 ވިލަރެސްކުރުމާއި،ވަޒަންކުރުން

(އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް )ނައިބުރައީސް  

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް

(ނާހިދުهللا )ޢަބްދު  

ތަރައްޤީްއިޖުތިމާޢީ   

(ޢާތިފްهللا ޢަބްދު)  

ރައްކާތެރިކަންއިޖްތިމާޢީ   

 )އާމިނަތު ނަޒްލާ(

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ސަޤާފަތާއި،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން

އަޙްމަދު ފާއިޒު()  

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

(އާދަމް ސަޢީދު)  

ސްސަރވި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ފައިނޭންސްބަޖެޓް އެންޑް   
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

 އާރު، އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ނޑު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީމިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ  އޮނިގަ  

ންތި 
 ފަ

ާސީ
ސިޔ

 
ނީ 

މަދަ
ަންތި 

ފ
 



މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

ހިންގުމާިއބެޭހ އުތުރުބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިލަދުންމަޑުލު 
 ލްގަިއ ކެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިވާ ކައުންސިލެ( ދަށުން އުފެދިފައ2010ިމެއި  07 ) 2010/7ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 
ކޮންމެ ދާއިރާއިންކުރެ  4ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  14އެއީ، އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ  ކައުސިލަރުންނެވެ.  08ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 

ގައި އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުްނ 26ފެބްރުއަރީ  2014ްށ ދައުރަކައުންސިލްގެ ދެވަނަ މެމްބަރުންނެވެ.  2ދާއިރާއަކުން 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މުޙައްމަދު ޢާރިފް އީސްރަ  
ނޑިތީމު ށ.  ދާއިރާ ކަ  

ޢާިތފް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 
ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫށ.   

 ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު 
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ 
ނޑިތީމުށ.  ދާއިރާ  ކަ  

هللاކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
ދާއިރާ ފުނަދޫށ.   

ނާހިދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ ށ.   

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 
 ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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ލިއްޔަތު ޢޫ ޒިންމާތަކާއި މަސް  ކައުންސިލަރުންގެ  

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގައި 2014މާޗް  23 ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންނާ، 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ކަނޑައަޅައި ޒިންމާތައް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތްމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ގެމެންބަރުން

ނޑު މަސައްކަތް ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ #  ދާއިރާ / މައިގަ

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް  1
 ރައީސް

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 އިދާރީ ހިންގުން 
  ްނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ 
 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން.18ޤާނޫނުގ 
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް  2

 ނާއިބުރައީސް
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން 
  ިނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދުގައ ކަ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފުލުން.

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން 19ޤާނޫނުގ 
  ްރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުނ

 ދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.ހަރު
  ްއަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި، މޮނިޓަރކުރުނ 
  ްސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 
  ުހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒ 

 ނާހިދު هللا ޢަބްދު  3
 ކައުންސިލަރ
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް 
 .ްދުވެލި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ޭކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ބިމާއި، ގޯތިގެދޮރާބެހ 
 .ްއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ޢާތިފް هللا ޢަބްދު  4

 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
  ީހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް ދީނ

 ހިންގުން.
 .ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ޞިއްޙީ ދާއިރާގ 
 ިޤައުމީ ކެމްޕެއިންތައް ވިލަރެސްކުރުން.، މުނާޞިބާތައް ފާހަގަކުރުމާއ 
 ިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުންކައުންސިލުން ހިންގާ ސްކޮލަރޝ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ނޑު މަސައްކަތް  ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ  #  ދާއިރާ / މައިގަ

 ޢާމިނަތު ނަޒްލާ  5
 ކައުންސިލަރ

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
 .ްއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ޢާއިލީ އަދި ޖެންޑަރ ބޭސްޑ 
 .ްވެލްފެއަރ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ެކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޑޯނަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގ

 މަސައްކަތްކުރުން 

 ފާއިޒު އަހްމަދު  6
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

 ސަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން 
 .ްތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްކްލަބް ޖަމްޢިޢްޔާ ތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއ 
 .ްޢިމާރާތާއި، ހިޔާވަހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  7
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް 
 .ްފުނަފަތި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 
 .ްއައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްއުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއި، ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްޓެކްސް އާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 އާދަމް ސަޢީދު  8
 ނާއިބު ރައީސް
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ 
 .ްމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުނ 
  ްމަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްފެނާއި، ނަރުދަމާ އާއި، ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ާލުމާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ކުނި ނައްތ 
 .ްކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެކުލަވާލުން  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނޑައެޅުމުގައި ޞޫމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އު ލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 ފެްނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަުށން ކަންަކން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ މިކޮމިޓީ 

އަހަރުގެ  2015މި ކައުންސިލް އައުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ދެވަނަ އަށް އެކުލަވާލެވުނު ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 
ފުރަތަމަ ޓީގެ ކޮމިމިބޭއްވުނު ގައި  6ސެޕްޓެމްބަރ  2015ވަނަ ދުވަހު ހޮވިފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު 15ޖުލައި މަހުގެ 

އިންތިޚާުބކުރެވިފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީގަިއ ާނހިދު هللا ޢަބްދުޖަލްސާއިން ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް 
 ހިމެނޭ މެންބަރުން ތިރީގައި އެަވނީއެވެ. 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު  ނަން  #

 ޗެއަރ ޕާސަން  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  2

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަޒީމާ ޢަލީ 3

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން 4

 މެންބަރު  ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާދިލް 5
 

 

 

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ ހިއުމަން ރިސޯސް  

އިން ( ސާރކިއުލާރ2011ޖޫން  01) 15/2011މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު 

ދިވެިހ ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ، ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި
ށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަ

ހަމައަށްވެސް އޮތީ އެކުލަވާލެވުނު ގޮތަށް މިއަދާ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރުގެ 2014 ގުޅިގެން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަދަލުވެފައިވުމާ
 އެކޮމިޓީކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ސެކްޝަން ދާއިރާ  މަޤާމު  ނަން  #

  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޖެނެރަލް  ޑިރެކްޓަރ )ޗެއަރ( މުޙައްމަދު ޙަމީދު 1

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް  2

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  3

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާމިޔާ ޙަސަން  4

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު 5

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު  6

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  7

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްޞަމަދު  8

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު 9

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އާދަމް 10

 ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ފަޒުލާ  11
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

 ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް 

 

 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން 

ގައި ބޭއްވުނު 2014މާޗް  11މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ވުމާ ގުޅިގެން   
ޓްރަސްޓުގެ ތެޭރން ހިންގަމުންދާ ކޯޑިނޭިޓންގ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓާއި، ވިޔަވަތި  3ކައުންސިލްގެ 

ކޮމިޓީތައް ދެވަނަ ދައުރަށް އަުލން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  މިކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުެގ ބޭނުމަކީ ކައުންސިލުްނ 
މިކޮމިޓީތަކަށް މިއަހަރުގެ  .ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

 ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 އިސްވެދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު   މަޤާމު                  ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 1

 މެންބަރ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް   މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާމިނަތު ނަޒުލާ  3

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 4

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ   އާދަމް ސަޢީދު 5

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  ނާހިދު هللا ޢަބްދު  6

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އަޙްމަދު ފާއިޒު  7

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 8

 

 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމު 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު   މަޤާމު                  ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ  އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާދަމް ސަޢީދު 1

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް   މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  ނާހިދު هللا ޢާބްދު 3

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  هللاޢަބްދުއަޙްމަދު  4

 މެންބަރު   ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   މުޙައްމަދު ޙަމީދު  5

 

 

 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު   މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު 3

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު   ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު އާސިފާ 5

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  4

 މެންބަރު  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  5
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  5

 

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 

 

 މުވައްޒަފުން  ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު

 # ނަން       މަޤާމް             

 1 މުޙައްމަދު ޙަމީދު  ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަރ

 2 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  ރޑިރެކްޓަ
 3 ޢަޒީމާ ޢަލީ ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް

 4 މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 5 ހަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 6 ޝާމިޔާ ޙަސަން  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 7 މަމްދޫޙް ނަސީމު  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 8 ޢަލީ ރިފާޢު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 9 ނަހުޛާ ޢަލީ  އޮފިސަރއެކައުންޓްސް 

 10 ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
 11 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ

 12 އަޙްމަދު ޢީސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 13 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 14 ސަޢީދު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 15 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 16 އިބުރާހީމް  ޢަބްދުލްމަޖީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 17 هللاޢަބްދު ސާލިމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 18 އިބުރާހީމް  ޙަބީބާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 19 މުބީނު މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 21 ފުޅު  މުޙައްމަދު މާޡީޢަ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 22 މޫސާ އާމިނަތު އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 
 23 ފާޠިމަތު ނަސްމާ  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 24 ފާޠިމަތު ރިސްފާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 25 ފާޠިމަތު އަޙްލާމް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 26 ޝަރީފް އިސްމާޢީލް މަސައްކަތު
 27 އާދަމް  އަޙުމަދު މަސައްކަތު
 28 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު
 29 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު
 30 ޙަސަން ޢަލީ ޑްރައިވަރ

 31 މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 
 32 އާދަމް ފަހީމް ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 33 ފުޅުޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ
 34 ސުލައިމާނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި
 35 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް ފަޅުވެރި
 36 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި
 37 އާދަމް ވަޖީޙް  ފަޅުވެރި

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

ިސލްގެ ރައީސްގެ ނީ އަތޮޅުކައުންއެންމެހާ ކަންކަން ހިންގަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

ރައީސްގެ ދަށުްނ ކައުންސިލްގެ ގެ ބެއްލެވުމުގެރައީސްންސިލްގެ ަނއިބުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައު
އާއި،  2010/07ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  ،މަޝްވަރާގެ މަތިން

 ންނެވެ. ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތީމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މު 

ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސްއިން މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ ހިނގަމުންދާނީ  އިދާރީ ގެކައުންސިލުމި
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެންމެހާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި، މިކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވިފަިއވާ އިދާރީ ހިންގުމުގެ 

 ސުލޫކު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރަށް 2016މިގޮތުން އެއްގޮތަށެވެ.  އުޞޫލުތަކާއި
 ކުރަމެވެ.ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ

 ރީ ޙާޟި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

މެންބަރުން، މި ދިަޔ  8ކުރި ކައުންސިލްގެ ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކައުންސިލަށް އައްޔަނ2014ްފެބްރުއަރީ  26
 ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އޮފީަހށް ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. ވަނަ އަހަރު 2016

ނޑުގައި  މަޤާްމ  40ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާާރއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި ޮއނިގަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.  32ޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މ2016ަހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

( ޗިޓުްނ 2016ފެބްރުއަރީ  23) CSC/2016/01299(14)ސިވިލް ސަރވި ކޮމިޝަނުގެ ނަްނބަރު މިއަހަރު ތެރޭގައި 
( 2016ފެބްރުއަރީ  23) CSC/2016/04092(13)މަޤާމު އުވާލައްވައި އެކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ 

 CSC/2016/00389(1)ކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަންބަރު ޗިޓުން ޕްރޮޖެ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 2015( ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ލަބަން އަޙްމަދު އަފްޟަލް އަށް ދެއްވިއެވެ. 2016މާޗް  22)

 CSC/2016/00031 (21(3)ނަހުޛާ ޢަލީ ނަންބަރު  ށ.ފުނަދޫ ހުާވސްހުސްވެފައިއޮތް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް 
ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުސްވެފައިވާ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2016( ޗިޓުން ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. 2016ޖެނުއަރީ 

( ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ހަނދު ޢާއިޝަތު 2016ފެބްރުއަރީ  24) CSC/2016/00181(1)އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަންބަރު 
ގައި އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް 16ފެބްރުއަރީ  2016ޔަމްނާ ލައްވާފައިވެއެވެ. ށ.ފުަނދޫ ގުޑްލަކް ޙަސަން އިބްރާހީމް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ލެއްވަިއ، ( ޗިޓުްނ އެ މަޤާމު އުވ2016ާމެއި  4) CSC/2016/09280(14)އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިވުމުން ނަންބަރު 
ޗިޓުްނ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފެއްދެވިއެވެ. ފަޅުވެރި CSC/2016 09280(13)ގައި ނަްނބަރު 2016މެއި  4

( ގައި އެމަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުން 2016އޭޕްރިލް  14) CSC/2016/00751(2)ށ.ފުނަދޫ ފަހި އަޙްމަދު ފަޟީލް 
( ޗިޓުން 2016ޖޫން  19) CSC/2016/01849(3)ވަޖީޙް  ނަންބަރު ފަޅުވެރި މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ސަންސެޓް އާދަމް

ގައި އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމު ނަންބަރު 12ޖުލައި  2016ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. 
(13)CSC/2016/11311  ،ި(1)އެމަޤާމަށް ނަންބަރު ޗިޓުން އުފައްދަވައCSC/2016/01076 (2/8/2016 ްޗިޓުނ )

 CSC/2016/11126(13)ގައި ނަންބަރު 2016ޖޫން  29މްލައިޓް ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. ށ.ފުނަދޫ ޑި

ގައި ނަންބަރު  27ސެޕްޓެމްބަރ   2016ޗިޓިން އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި، އެ މަޤާމަށް 
(39)CSC/2016/00136  .ެ14ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ނޫއަލި ފާޠިަމުތ ރިޝްފާ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެން ފެށިފައިވެއެވ 

ޗިޓުން ށ.ފުނަޫދ ލަަބން އަޙްމަދު އަފްޟަލް ވަކިވުމުްނ،  CSC/2016/00750(2)ގައި ނަންބަުރ 2016އޭޕްރީލް 
އޯގަސްޓް  17ުއފައްދަވައި،  ގައި އެމަޤާމ2016ުމެއި  9ޗިޓުން  CSC/2016/10607(13)އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ޒެނިތު ފާޠިމަތު އަޙްލާމު މުޙައްމަދު އެސިސްޓް  CSC/2016/00123(39)ގައި ނަންބަރު 2016
ގައި އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު، 2016މެއި  16ހަމަޖެއްސިފައިވެެއވެ.  ވަގުތީގޮތުން ރެއްގެ މަޤާމަށްޕްރޮޖެކްޓް އޮފިޝަ

ޗިޓުން  CSC/2016/00043(39)ޗިޓުން އުފައްދަވައި، އެމަޤާމަށް ނަންބަރު  CSC/2016/09608(13)ނަންބަރު 
މި މުވައްޒަފުންނަށް އައި އުނި އިތުރާއެކު  ށ.ފުނަދޫ ސްޓަރނައިޓް ފާޠިމަުތ ނަސްމާ ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

 އެވެ. 37ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ 2016

 ންސައްތައި 97.47ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  242އްޒަފުން މުވަ އަހަރުވަނަ 2016
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2017އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ވަނަ 2016 ގޮތުގެމަތީން މާއްދާގައިވާ ވަނ96ަ ގެ(2010/7) ޤާޫނނުގެ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 މެްނބަރުން ހުަށހެޅުއްވި އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވި އިސްލާޙްތަކާއެކު ،ބަޖެޓް އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ.ށ ލަފާކުރާ އަހަރަށް

 ،ސްޓޭޓްމަންޓާއި ބަޖެޓް ލަވާލެވުނުއެކު ގޮތުގެމަތީން ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި ވަނ98ަ އެޤާނޫނުގެ އަދި. ފާސްކޮށްފީމެވެ
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ 14ޖެނުއަރީ  2016 ޞައްޙަކަމަށް ހިސާބުތައް ގުޅޭ  ވިޔަފާރިތަކާ  ހިންގާ ކައުންސިލުން

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.92ދައުރުގެ 
 
 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް  ގެ ކަލެކްޓިންގމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 
 ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުން 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެބުރި ޢިމާރާތުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޢަރުޝީފްބައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން 
ކަރަންޓާއި، މަރާމާތާއި، ތަނުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާ ޒިންމާވާގޮތަށް ހެދޭ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ތެރެއިން އިތުރުކުއްޔަކާ ނުލައި، 

ވަނަ 99ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 16ޖެނުއަރީ  2016ދޫކުރާ ގޮތަށް  ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން ފާސްކުރެވުނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެިއން  6ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ފާސްކުރުން  ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް 2016

" އަްށ 2016-ހުށަހެޅުއްވި، "ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާުތގެ ޤަވާޢިދު  ޢާިތފްهللا ޢަބްދު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  19ޖެނުއަރީ  2016ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 

މެންބަރުންެގ  5ގެ ތެރެއިން މެންބަރުން 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން، ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 100ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރުން 
ަވަނ 102ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު މި 9ެފބްރުއަރީ  2016ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަާވލުމަށް 

ވެ. މި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ ފާސްކުރެވުނެ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ބައެއް ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން 
ވަނަ އަހަުރ 2015ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުުނ ިވޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ފުޓްޯބޅަ މުބާރާތުގެ ބިްލތަކުގެ ތެެރއިން 2015

ވަނަ އަހަރު ސްޓަރފް މޯޓިވޭޝަންގެ ދަށުން 2016ރުފިޔާ އާއި،  -/5,700ނިމުނުއިރު އަދާނުކުރެވިހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ 
އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމުން ޚަރަދުކުރުމަށް  ވަނ2016ަރުފިޔާ  3,226/75ކުރެވުނު ދަތުރު 

އިން، އްމު ޖަލްސާވަނަ ޢ103ާމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު  16ފެބްރުއަރީ  2016
 . މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ 5މެންަބރުންގެ ތެރެއިން  6ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ބޭއްވުމަށް ހިނގާޚަރަދުތައް ފާސްކުރުން.، 2016ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

ޢާތިފް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ هللا ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަޖެްޓ، ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދ2016ު
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 16ފެްބރުއަރީ  2016 ކަރުދާހުގައިވާ ޚަރަދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް

މެންބަރުންގެ  5ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 103
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 
 ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 

ލެވުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްެގ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގަިއ ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވ2016ާ
މިކައުންސިލްގެ ަގއި ބޭއްވުނު 23ފެބްރުއަރީ  2016މަޝްވަރާކުރެވި، ގެނެވުނު ިއޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 7ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވަޑައިގެންނެވި އިވަނީ ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފަވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 104ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކުރެވެ. 

 
 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ 

 އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 
ކާ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް، މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަ 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 104ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  16ފެބްރުއަރީ  2016އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމުނެވެ. މި 

 

 ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ އަހަރީ ބަޖެޓްފާސްކުރުން 
 1މާޗް  2016ކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަ 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. އަދި މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 105ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 2016
އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ، 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު 

 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 105ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 1މާޗް  2016ފާސްކުރުމަށް 
 ތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މެންބަރުންގެ އިއް

 
 

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިތީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 
ޙްތަކާ ށ.އަތޮޅުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާ

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މި 106ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 1 މާޗް  2016އެކުގައި ފާސްކުރުމަށް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5އުޞޫލު ފާސްކުރެވިފައިވާނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޞިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން 

 16މާޗް  2016ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 107މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 
 . ފާސްކުރެވުނެވެ

 
 ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން 

ތަކާ ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާ އަށް  ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙް
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 107މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 6މާޗް  2016އެއްގޮތަށް މި ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އިމާމުން ހޯދުން  ޙިފްޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ 
ނޑައަޅިފައި  ހުރި އިދާރީގޮތުން މިހާރު މިކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަ

މާޗް  2016ފާސްކުރުމަށް ފައިސާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްގެން ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ މީހުން ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް 
ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 107މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ އި ބޭއްވުނު ގ6ަ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ފާސްކުރުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު 
ފައިވާ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވި

ވުނު ގައި ބޭއް 5އޭޕްރީލް  2016އުޞޫލާމެދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކީގައި ފާސްކުރުމަށް 
ނިންމުނެވެ. މި އުޞޫލް ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 109މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން 
އާމެދު ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު ހެދޭ ފަހުމުނާމާ

ގައި ބޭއްވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  5އޭޕްރިލް  2016 މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް 109އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ޚިދުމަތްތައް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށާއި،ޓްރާންސްޕޯރޓުން ވަޑައިގެންނެވި  ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ 
 ޓީމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން 

ޚަރަދު ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށާއި، ޓްރާންސްޕޯޓުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގެ 
ރުފިޔާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާގެ ބާކީގައި ހުރި ފައިސާއިން ނަގައިގެން މި  36,234/04ތަފްޞީލުގައިވާ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް 111ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19އޭޕްރީލް  2016ޚަރަދުކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ޑައިގެންނެވި ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަ 

 
 ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސުމޭކުބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން.

ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސުމޭކު ބޯޑު ޤާއިމުކުރުމަށް ވެވޭ ފަހުމުނާމާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް 111ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19އޭޕްރީލް  2016ސްކުރުމަށް ފާ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި 
 

 އެވިޑްކޮލެޖާ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުން ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 
 ފާސްކުރުން.

ކޮލެޖާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި  އެވިޑް ދަށުން ގެ ޕްރޮގްރާމު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސްޓާފް
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 19އޭޕްރީލް  2016ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

މެންބަރުންގެ  5ށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މިގޮތ111ަދެވަނަ ދައުރުގެ 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސްޕްލޭނާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ 
 ފަންޑު ހަމަޖެއްސުން 

ފައިސާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތު ބަޖެޓްގެ ބާކީގައިހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އެ 2016ރުފިޔާ،  -/32,000

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. 112ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  27އޭޕްރީލް  2016ކަންކަންކުރުމަށް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި، 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ހިމެނޭ އިންޑިކޭޓަރތަކަށް 
 އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުން.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިންޑެކްސްގައި ހިމެނޭ އިންޑިކޭޓަރތަކަށް 
މިކައުންސިލްގެ  ނު ގައި ބޭއްވ27ުޕްރިލް އޭ 2016ތައް ހަމައެގޮތަށް އެލްޖީއޭ އަށް ފޮނުވުމަށް އިދާރީބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙް

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 112ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 

 ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާބެހޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ފާސްކުރުން 
"ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާ ގުޅޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު" އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު 

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 115މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 2016މެއި  27އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް 
 ނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 6ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ ނިންމުނެވެ.  މި ޤަރާރު 

 

 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން 
ށް " ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގެ ދެވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބަ

ރ )ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  350،000/-ބަލާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ 
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ގައި ބޭއްވުނު 19ޖުލައި  2016ބޭނުންވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނަގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރުކުރުމަށް  އުފެއްދުމަށް
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ނިންމުނެވެ. މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 125ދައުރުގެ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  މެންބަރުންގެ 5
 

 ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން 
ދަށުން ހިންގާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާފައިވާ ދެ ކޯޓޭޝަންގެ ތެރެއިން  ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ 

ނޑައަޅައިފައިވާ  20،882/-ކޯޓޭޝަންގައިވާ  ROS/1970/2016ޗަރގެ ނަންބަރު ރެއިންބޯ އޮފީސް ފަރުނީ ފޫޓު 4ރުފިޔާއަށް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ގެނައުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 2 ގައި 19ޖުލައި  2016ފޫޓުގެ ޑެސްކް މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަ

ނިންމުނެވެ. މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 125މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ވަޑައިގެންނެވި 

 

 ފޮނުވުން  މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ގޮތަށް  މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު އެކުލަވާލައިފައިވާ  6ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016"މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 125މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 19ޖުލައި  2016ފޮނުވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް 
މެންބަރުންގެ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ނިންމުނެވެ. މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފާސްކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ   -/5,000ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ކަ

ގައި ބޭއްވުނު  3އޯގަސްޓް  2016ރުފިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮމިޓީން ރާވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 
 6ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ނިންމުނެވެ. މި ޚަރަދު ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 126މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 

 ފުނަފަތި ފާމަސީން ވިއްކާ ބޭހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން 
ނޑައެޅުމާ  3އޯގަސްޓް  2016ބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙާ އެކީގައި ފާސްކުރުމަށް  ފުނަފަތި ފާމަސީން ވިއްކާ ބޭހުގެ އަގު ކަ

ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 126މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7ވަޑައިގެންނެވި 

 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ހިތްވަރު ދިނުމާއި، އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ އިނާމު 
 ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން 

ތަށް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ "ވިޔަވަތި ހިތްވަރު ދިނުމާއި، އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ޝަރަފުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަ 
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ގައި ބޭއްވުނު  3އޯގަސްޓް  2016ލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު މި ސިޔާސަތު ފާސްކުރުމަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަ 
މެންބަރުންގެ  7ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 126ދައުރުގެ 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 
 ދަނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރަށް 

 ފައިސާ އިތުރުކުރުން 
ދުންމަޑުލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިލަ

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި، ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިހާރު މަދުވާ ޢަދަދު  ރުފިޔާ،  -/6,000 ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކަ
ނޑައެޅި ބަޖެޓުޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ސްޕޮ ،ޤާފަތާއި، ކުޅިވަރުޘަ ން ންސަރކުރުމަށް ކަ

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރ ކަލްޗަރ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  -/6,000ވެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން އިތުރު ރުފިޔާ، ދަ
ވަނަ 126މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު  3އޯގަސްޓް  2016ހޯދުމަށްކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް 

މެންބަރުންގެ  5ތެރެއިން މެންބަރުންގެ  7އިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފަޢާއްމު ޖަލްސާއިން 
 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 

 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެރިފައިވާ ށ.އަތޮޅު ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން  50މިނިވަން 
)ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ( ރ -/10,000ށ.އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް  ގައި 2016ޅަ މުބާރާތް " މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯ

) ރ -/5,000މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމަކަށް  ،އާއި) ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ރ -/5,000މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް  ،އާއި
ނޑައަޅާއި، މުޅި  )ބާރަހާސް ރުފިޔާ( ރ-/12,000 ކަށްމުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ޓީމްތައަދި ފަސްހާސް ރުފިޔާ(  ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  އުފެއްދުމަށް ސޮސައިޓީ ކޯޕްރޭޓިވް )ހަތްދިހަ ދެހާސް ރުފިޔާ (، ރ -/72,000 ޖުމުލަ  މި ނަގައި  ތެރެއިން ބަޖެޓްގެ ކަ
ނިންމިއެވެ.  ޢާއްމުޖަލްސާއިން ވަނ127ަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ކައުންސިލްގެ މިގައި ބޭއްވުނު  16އޯގަސްޓް  2016 ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމް

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7ވަޑައިގެންނެވި މި ނިންމުން ފާސްވެފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ ފާސްކުރުން 
ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަނަ ޢާއްމު 130ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10އޯގަސްޓް  2016ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް 
 6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7ން ނިންމުނެވެ. މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޖަލްސާއާށްވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއި

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 
 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނުކުރާ ފަރާތަށް، ޚިދުމަތުގެ 

 ގައި ނެގޭ "ދުއްވުމުގެ ފީ" ގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ އަގުގެ ގޮތު 
ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އިން  ( ސަރކިއުލަރ2016ޖުލައި  20) L/CIR/2016/8-202ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 

 އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ކުރާ ފަރާތަށް )އެގްޒަރމިނަރަށް( ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި
ގައި  6ޕްޓެމްބަރ ސެ 2016 ފައިސާ ދޫކުރުމަށްރުފިޔާގެ ތެރެއިން  -/100ނެގޭ  ދުއްވުމަކަށް"ދުއްވުމުގެ ފީ" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ 

ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 131މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7

 
 ން ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް ހިންގުމަށް ސްޓާފް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތު 

 ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން 
މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެން، ފިރިހެން ޓީމުތަކަށް ޚަރަދުކޮށް ޓީމުތަކުގެ ކަންކަން  އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
ހިންގުމަށް،  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ސްޓަރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން  މިއަހަރު ތެރޭގައި 

ނޑާއަޅާފައިވާ  ރުފިޔާ  އެ  -/30,000 "އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރާ ޚަރަދު" ޕްރޮގްރާމަށް ކަ
ނިންމުނެވެ. ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 131މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު  6މްބަރ ސެޕްޓެ  2016ކްލަބަށް ދޫކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 

 
 ލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީ  2މާމުލިލާންޗުން ނަގާފައިވާ 

ރުފިޔާ  -/9,500ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 4އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު  2ލާންޗުން ނަގާފައިވާ  މާމުލި
ނޑައެޅުމަށް  -/500ކަމަށާއި، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނީ  މިކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު  27ސެޕްޓެމްބަރ  2016ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަ

ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި، ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 133ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5

 
 އުންސިލުން ޖާގައެއް ދިނުން މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އަތޮޅުކަ 

ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ މިޖަލްސާގެ ކޮމިޓީގެ ވަގުތުގައި 
މި ބޭއްވުނު  ގައި 6އޮކްޓޯބަރ  2016ގެނައި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ  އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް 

 5ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 134ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެގްޒަމިނަރުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުން  އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އިމްތިޙާނުދެއްވާ 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އިމްތިޚާނު ދެއްވާ އެގްޒަމިނަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް،  ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރި 2016އެއްގަމާއި، ކަ

ނަމުގައި އައިޓަމެއް  ރުފިޔާ "އެގްޒަމިނަރުންގެ ފީ " މި  -/6,480"ގެ ކޯޑުގައި  ބާކީހުރި 2016"ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ގައި ބޭއްވުނު  6އޮކްޓޯބަރ  2016ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ބަދަލުކޮށްގެން އައިޓަމުން އެ  ފައިސާ އިތުރުކޮށް 
 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށްވަޑައިގެންނެވި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 134ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލިއްޔަތުންނެވެ. 
 

 ފޫޓުގެ ލާންޗެއް ގަތުން  38މާމުލިލާންޗު ވިއްކާލުމާއި، 
ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިދާރީ  ފޫޓުގެ ލާންޗެއް ގަތުމަށް 38އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލި ލާންޗު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށާއި، 

ރުފިޔާ ކަމަށާއި، ފަހަރަކު އިތުކުރެވޭ  -/1,400,000މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި، މާމުލިލާންޗުގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 
ވަނަ ޢާއްމު 135ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  11އޮކްޓޯބަރ  2016ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް -/5,000އަގަކީ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.  7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ނާމަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފާސްކުރުން ކައުންސިލަށް ދޭ އި  3އަތޮޅުގެ އެންމެމޮޅު 
ކައުންސިލަށް ދޭ އިނާމަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ރަސްވަނި"  3ގައި، އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު 2016ށ.އަތޮޅު އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

އިން ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސ135ާގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  11އޮކްޓޯބަރ  2016ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް 
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  8ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ށ.އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި 
 ފިލާއެރުވުން ބޭފުޅުންނަށް، ޚާއްޞަ ޝަރަފް އެރުވުމާއި، ޝުކުރުގެ 

އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ޚާއްޞަ ޝަރަފް هللا ށ.އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ށ.މަރޮށީ/ މ. އަރީޖު ކ.މާލެ ޙުސައިން ޢަބްދު
 އެރުވުމަށާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހިލޭސާބަހަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ށ.ފުނަދޫ ފަނާރު އާދަމް 

ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 19އޮކްޓޯބަރ  2016ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ފިލައެއް އެރުވުމަށް 
 4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 136

 ޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މެންބަރުންގެ އަ 
 

 ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން  2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު 
އަތޮޅު އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ކަރުދާސް، ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  .ށ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މި ޚަރަދު 137ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  27އޮކްޓޯބަރ  2016
 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ވެވަޑައިގެންނެވި ފާސްވެފައިވަނީ ހާޟިރު

 

 މެރިޓައިމް ކޯހުގެ ފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް ދެއްކުން 
ގެ "އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ" އައިޓަމުން ނަގައިގެން އެޑްވާންސްކޮށް  2ޚަރަދު އެކައުންޓް  ،މެރިޓައިމް ކޯހުގެ ފައިސާ

އެކައުންޓަށް " 2ލިބުމުން އަނބުރާ "ޚަރަދު  ބައިވެރިންގެ އަތުން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށާއި، އެ ފައިސާ  -/30,000 ދައްކަންޖެހޭ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. މި 137މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ގައި ބޭއްވުނު 27އޮކްޓޯބަރ  2016ޖަމާކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ޚަރަދު ފާސްވެފައިވަނީ ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އޭސީ ހޯދުން  2ބަޔަށް ރިސެޕްޝަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ 
މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް  ،އޭސީ 2ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގެ  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ނޑައެޅިފައިވާ   -/7,000ހަލާކުވެފައިވާތީ، މި ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ކަ
ނަގައިގެން، ރުފިޔާ  -/29,600ޖުމްލަ  ރުފިޔާ އާއެކު -/22,600ރުފިޔާ އާއި، ތަޖުރިބާ ދަތުރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 138މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު  2ނޮވެމްބަރ  2016ދެ އޭސީ ގަތުމަށް ޚަރަދުކަރުމަށް 
މެންބަރުންގެ  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7މި ނިންމުން ފާސްވެފައިވަނީ  ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވެ. ނިންމުނެ

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 
 ނޮވެމްބަރ، ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 

 އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތު ނެރުން 
ހުރުމާއެުކ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރަން ،އަހަރުގެ ކުރިޔަށްއޮތް ނޮވެމްބަރ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި

ގައި ބޭއްވުުނ  16ނޮެވމްބަރ  2016ނިންމުމަށް މަސައްކަތްތައް އެދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ނެރެގެން 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 140ރުގެ މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައު

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
 

 އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރުން  2021އިން 2017
 ދެލިކޮޕީގައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން  2021އިން  2017
ނިންމުނެވެ. ިމ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 142ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިގައި ބޭއްވުނު  29ނޮވެމްބަރ  2016

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.  5ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބަްއދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 
ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކިކޯޑުތަކުން ބަދަލުކޮށްގެން 

 ހަމަޖެއްސުން 
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަުރ 

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި އަދި އެކުއަރ 36،375/-ބާކީ ގެ މަތިކުރުމުގެ ކްލާސް ހިންގުމުެގ ޚަރަދު ރުފިޔާއާއި، ދަ
ރުފިޔާއާއި، ބެލެނިވެރިްނ 213،328/-ކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ 

ގާފަތާއި، ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާކީ ރުފިޔާއާއި، ކުޅިވަރާ ސަ 70،000/-ހޭލުންތެރިކުރުމުގެކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ 
ރުފިޔާ )ހަތަރުލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ( ޑްރައިވިންގ 419،703/-އެކު ޖުމްލަ ، ރުފިޔާއާއ100،000ި/-

ގައި 8ޑިސެމްބަރ  2016ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 
މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ ނިންމުނެވެ. އްމު ޖަލްސާއިން ވަނަ ޢ144ާބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އަޣުަލިބއްޔަތުންނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ވަޑައިގެންނެވި 
 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ބަދަލުކުރުން ހަފްތާ ބަންދަށްފަހު ފެރީގެ ނިޒާމުން ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސި 
ކަމުގަިއ 11:00ހަފުތާބަްނދަށްފަުހ، އާދީއްތަދުވަުހ ފެރީގެ ނިޒާމުން ވަޑައިގަންނަާވ ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ގަޑިެޖހޭ ގަޑިއަކީ 

ނިންމުނެެވ. ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 144މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 8ޑިސެމްބަރ  2016 ފެންނަކަމަށް
 މެންބަރުންގެ އަުޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.  3މެންބަރުްނގެ ތެރެއިން  5މިގޮތަށް ނިންމިފައިަވނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 

 
 
 
 

 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޗެކްކޮށް އަދި މަސްދުވަހުގެ މާީލ  މާލިއްޔަތު
އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަްސޓުގެ ދަށުން އުފެިދފައިވާ  ހިސާބުތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކަށް ދަނީ ޤަވާޢިުދން ފޮނުެވމުންނެވެ.

މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި، "ފުނަފަތި" "ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި، "ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، "
މަހުގެ ހިސާބާއި،  6މަ އަދި ފުރަތަތައްޔާރުކޮށް އަދި މަހަކުން ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް  4ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ 

 ދެއެވެ.ހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުންއަ

 

 މާލީ އޯޑިޓް 

ގޮތުގެމަތީން މިއަހަރު މާލީ އޯޑިޓެއް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 109ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
 ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އިދާރީ އޯޑިޓް  

އެކުލަވާލެިވ  ލެއްއުޞޫލުގެ" ނަމުގައި އުޞޫ އިާދރީ "ހިންގުމުގެ  އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާުކރުމަށްޓަކައި 
 ކުރިޔަށްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރެވެމުން ދެއެވެ.އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ތަށް އެއްގޮ ލާއިއެއުޞޫ

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2016މި 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރީން ސޮޓެއް

 

ވަނަ 118ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
ޢާއްުމކުރަންޖެހޭ މާއްދާގެ ދަށުން 

އަދި ޤަރާރުތަކާއި، ނިންމުންތައް، 
 ޤަވާޢިދުތަކާއި، ިއޢުލާންތައް 

މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް 
www.shaviyani.gov.mv  ،ިގަޔާއ

މިއިދާރާގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި 
އަދި  ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. 

ހިނގާ ޚާއްޞަ  އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި، ފޮޓޯ 

 ންދުވަހަށް ެވބްސައިޓާއި، ނޯޓިސްބޯޑުދުވަހު
އަށް ދަނީ  "Secretariat of the North Miladhunmadulhu Atoll Council"އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް 
 އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވެ.

 
 

 

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ 
އަށް މެނޭޖްމަންްޓ  11:00ން  10:00ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު 

 އެވެ. ވެމީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ ނިންމުމަްށ މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ަމޤްޞަދަކީ 

އަވަސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ 

ރައީސް ނުވަތަ ހިންގުާމ  ގެ ންސިލްމި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައު އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ.

ބައިވެރިވާީނ ަކއުންސިލަރުންނާއި، ޒިންމާދާރުެވރިޔާ އާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ިމ  ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިއެކެވެ.

 ވެރިންނާއި، ޔުނިޓުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނެވެ. 

http://www.shaviyani.gov.mv/
http://www.shaviyani.gov.mv/


 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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(1ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް ސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް   

 ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުން 

އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ަފަހރު އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންާނއި، ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ޮގަތށް ކައުންސިލްގެ 
ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަީކ އިދާރާގެ ހުރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި، މުވައްޒަފުންގެ 
މައްސަލަތަކާއި، އިދާރީ ހިންގުމުގައި ލިބިފައިހުރި ކުރިއެރުންތަކާއި، ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިނާއެކު 

 މަޝްވަރާކުރުމެވެ.
 

 (1ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް ސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް  2016
އަށް ޗައިނާގައި ބޭްއވުނު ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭަޝން ފޮރ ސިވިްލ  13އިން އޭޕްރީލް  24މާރޗް  2016 

ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ( ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލ1ްސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް )ފޭސް 
 ވިއެވެ. ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއް

 

މަޢުލޫމާތުދީ، އެިކ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޗައިނާގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  
ދާއިރާތަކުން ވޭތުވެދިޔަ އަަހރުތަކުގައި ހޯދާފައިވާ 
ކުރިއެރުންތަކާއި، އެކި ޕޮލިސީތަކާއި، ޕޮލިސީތައް 
، އިންޕްލިމެންޓް ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި

އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ގެްނގުނު އެކި ޓެކްނިްކތައް 
ކަްށ ޓްރެއިނިންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަ

ހިއްސާކުރައްވައި، ބައެއް މަސައްކަތްތައް ހިނގާ 
ތަންތަން ބައިވެރިން ޒިޔާރަްތކޮށް އެތަންަތނުގައި 

 ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ. 
މުވައްޒަފުންނާއި، ޔޫރަޕް އަދި މިޑްލް  19މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  
 ބައިވެރިންނެވެ.  26އެކު ޖުމްލަ ބައިވެރިންނާ 7އީސްޓުގެ 
މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ ެއއްބަސްވުމެއްގެ  

ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާރސް )ޗައިނާ( އިން ދެއްވާގޮތަށް ޗައިނީސް އެކަޑަމީ އޮފް 
 ގަވަރރނެންސް )ޗައިނާ( އިންެނވެ. 

 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހއ.އަތޮޅު ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުންާނއި، މުވައްޒަފުން، އެހެން އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގތުެގ  

މުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށާިއ، މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށާއި، މުވަްއޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރު
ވަނަ ދުވަހު ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަްށ 9ސެމްބަރ  2016މުވައްޒަފުންގެ ޓީމްވޯކް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

 ހއ.ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

މިދަތުރުގައި ހއ. ދިއްދޫ އާއި،  
މާރަންދޫއަްށ ، އިވަންޫދ އާއިހޯރަފުއްޓާއި، 

ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮްށ 
އިދާރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތާއި، 
އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުފިލުވިފައިވެއެވެ. 
އަދި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހަލުއޮތްގޮތް 

ރަށުގަިއ ސިާނއީ މަސައްކަތްކުރާ ބަލައި، އެރަށް
 ތަންތަނާިއ، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަތންަތން ބަލާލެވުނެވެ. 

 

 ބޮޓްލް ނެކް އެނަލައިސިސް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން 

ބޮޓެލްނެކް ސެަނލިސިސް ވާރކްޝޮޕް އަދި  
"އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް" ިމ 
ޕްރޮގްރާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕެއް 

ައްށ  24އިން  23މާރޗް  2016ށ.ފުނަދޫގައި 
 ބޭއްވުނެވެ. 

މި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަީކ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ދެމުންދާ 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖްިތމާޢީ ރައްކާތެރިކަްނ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާިއ، ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާިއ، ދުވަސްވީމީހުން އަދި 
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް  ޢާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަްތަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުނަދޫގަިއ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެމިލީ އެްނޑް

ސެންޓަރާއި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ފަރުދީގޮތުްނ ރަށުފެންވަރުގައި އަިދ 
އަތޮޅުފެންރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަަކިއ 

މުކުރެވިފައިާވ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕު، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއި
 .އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ

ކުރިޔަށްގެންދެވުުނ ޔުނިސެފާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ގުޅިގެން 
 1ރި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ދެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މި ވޯކްޝޮޕުގައި ށ.ފުނަދޫގަިއ ހު

މެންބަރަކާއި، ށ.ފުަނދޫ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި، ހދ. ށ. ރ. ފެމިލީ އެންޑް 
 ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރުން 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޚާއްޞާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން 

ވޯރކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި، މޯލްޑިވްސް މި 
ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާކަން ން ފެސިލިޓޭޓަރު 8ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި، މިނިސްޓްރީއޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރއިން ޖުމްލަ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އި 

ރޒް އާއި،    މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި، ބީޑީއެސްސީ އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ
ްށ  11ން  7މެއި  2016ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަްނހެނުންގެ ުހަނރު އިތުރުކުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް  

 ންގުނެވެ. ފުނަދޫގައި ހި

ވޯކްޝޮޕްގައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު އަދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމާއި، ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް ވާންެޖޭހ މި 
ތައްޔާރީތަކާއި، ބާޒާރު ދެނެަގުތމާއި، ބާޒާރު ދިރާސާ 
އާއި، މުދަލާއި ޚިދުމަތް މާކެޓްކުރުމާއި، ވިޔަފާރިއެއް 

މާއި، ހިންގާ ބެލެހެްއޓުމާއި، މުާދ ތަކެތި އުފެއްދު
އަންދާޒާ އަދި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި، ފައިސާ އާއި، 
ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ބިޒިނަސް ޕްލޭން 
ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ބައިވެރިްނނަށް 

 އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ. 

ނޑިތީމު، ފޭދޫ،  މި ވޯކްޝޮޕުގައި ކަ
 31ފޯކައިދޫ، މަރޮށި، ޅައިމަގު، ުފނަދޫ އިން ޖުމްލަ 

 ރިވެ، ފުރިހަމަޮކށްފައިވެއެވެ. ފަރާތަކުން ބައިވެ
 

ގެވެށިއަނިޔާ ހުއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން 
 އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް 

 އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު 
 ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 

ގެވެށި އަނިޔާއި ހުއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން 
އިތުރުކުރުމަށް މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  

އޯގަސްޓް  2016ހިންގި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 
 އަށް  ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.  07އިން  11

 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި މި 
ޕޮލިސް  8މުވައްޒަފާއި،  1ުލން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން ރަށުކައުންސި 14ގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕުގެ ތެރެއިން 

މުވައްޒަފުންނާއި، ފުނަޫދ  3މުަވއްޒަފާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ  1ސްޓޭޝަނުންނާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ޮކންމެ ޞިއްޙީމަރުކަޒަކުން 
 38ނާއެކު ޖުމުލަ މުވައްޒަފުން 2މުވައްޒަފުންނާއި، ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން  2ސްކޫލުގެ 

 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ފެިމލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިީޓ   އޮތްއަތޮޅުވެހި ކޮންފަރެންސް ހޯލުަގއި 
 އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެންނެވެ. 

 

 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް 

 ކައުންސިލްތަކުންނާއި، އަތޮޅު ރަށު
ކައުންސިލްތަކުން މާލީބަޔާްނ ތައްޔާރުކުރުމުގައި  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން 
ނޑަށް މުވައްޒަފުން  ނޑާއަޅާފައިވާ އޮނިގަ ކަ
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ 

އަށް  7އިން  5ޑިސެމްބަރ  2016ގުޅިގެން 
 ޕެއް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެެވ. ވޯކްޝޮ

ހޯލުގައި  ގެ ކޮންފަރެންސް 2އަތޮޅުވެހި 
ނޑިީތމު، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް،  5ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  މުވައްޒަފުންނާއި، ކަ

ންދޫ ކަުއންސިލް އިދާރާއިން ކޮންމެ ބިލެތްފަިހ، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫ، ފުނަދޫ، މިލަ
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  31މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  2އިދާރާއަކުން 

މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންެދވިފައިވަނީ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްއޮފީުހގެ ފަންނީ އަިދ މާލީ އެހީެތރިކަމާއެކު މި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންވެސް ޚަރަދުކޮށްގެންކަން

 

 މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކުލާސްތަކެއް ހިންގުން 
ސްޓާރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްެގ މުވައްޒަފުންނަްށ 

އިން  16ފެބްރުއަރީ  2016އް އަމާޒުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ހިންގޭ ކްލާސްތަކެ
 އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނުގނެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ޙަރަާކތްެތރިވަނީ 

 ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުން އިނގިރޭސި  ތިން ލެވެލްއަކަށް ބަާހލައިގެން ުކރިޔަށްގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ
ސޭހަކަމާއެކު އިނގިރޭސިބަހުން އި، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައިވެސް ފަށް ބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާބަހަށް އަހުލުވެރިކޮ

 މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މި ޕްރޮގްރާމުގައި 

އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލަރުންނާއެުކ 
 ބައިވެރިވެރިވިއެވެ.  މުވައްޒަފުން 27 ޖުމުލަ

މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ 
މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކައުންސިލްގެ 

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު  މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިގެން
ގަޑި ނެގޭގޮތަްށ  2ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހަފުތާއަކު 

ހިންގުަމްށ ތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިކްލާސް
ރުފިޔާ  -/10,375ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރ2016ު

 ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 

 ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް އެޑްނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 
 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޓާްފ އަހަރު ހިންގުމަށް  ވަނަ 2016މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލުން  ކަ
އެވިޑްކޮލެޖާ  ތެރެއިންޑިވެލޮޕޮމެންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ 

ގުޅިގެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިޕްލޮމާއިން ބިޒްނަްސ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ އޮރިއެންޓޭންޝަްނ 

އިން ފެށިެގްނ  25ޖުލައި  2016ޕްރޮގްރޮގްރާމް 
 މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގިފައިވެއެވެ.

  

ށ.އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން 
 39މޯޑަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ިމކޯހުގައި ޖުމްލަ ބްލޮކް

ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް 
ބްލޮކަކަްށ  5ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަީނ 

އަށް ފުރަތަމަ  29އިން  25އޯގަސް މަހުގެ  2016އެގޮުތން އަހަރުތެރޭ ކޯސްފުރިމަކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.  1ބަހާލެވިގެން 
 ކިޔެވުން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.  ބްލޮކްގެ

 

ނޑު  މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީޤާބިލްަކްނ  މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަ
 މަތިކުރުމެވެ.  ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްފެންވަރު  އިތުރުކުރުމާއި އެކު މުއައްސަސާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިުރ  /1,000-ގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިެއއްގެ އަތުން މަހަކު ކޯސް ފީ
  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 57,482/36މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  

 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

 

ވަނަ  95( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )މިބަޔާނަކީ 

ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 2017މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލުން 

، ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްއެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށައެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  97ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ، ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުެގ  2017ަވނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަީތން ފާސްކުރާ  96އެކުލަވާލައި، އެޤާނޫނުެގ 

 ބަޖެޓާއި ބެހޭ ބަޔާނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ މުއައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި، އަތޮޅު 2017

 ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ. 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ 2017
ނޑު  2017  ދާއިރާ އަކުންނެވެ.  އެއީ : 5ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

 ީއިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެްއވާ ހިލޭ އެހ 

  "ިގެ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް"ވިޔަވަތ 

 ުލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓްދޫކޮށްފައިވާ ގެ ރިޒާވުން ކައުންސިލ  

  ިކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި ކުލ 

  ީކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހ 

 ތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަ 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ މާއްދާގަިއ 82( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު )

ކައުންސިލުތަުކން ތަރައްޤީއަށް ހިންާގ ކައުންސިލުތަކުންދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ހިންގުމަށާއި،  އޮފީސްތައް 

ކައުންސިލުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތިަގިއ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފަިއސާ ހިމަނައި، 

އިާދީރ ރ ގެ ބަޖެޓެއް  6,710,496.00 ަވނަ އަހަރަށް 2017އެގޮތުން ފައިސާދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވެއެވެ. 

ނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ. ހިންގުމަށް   ފިނޭންސް މިނިސްޓްީރންވަނީ ކަ

 

 ފައިދާ އާމްދަނީ އާއި ގެ ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް"ވިޔަވަތި" 
 

ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ިލބޭ ވަޞީލަތެވެ. ިމ 2012 
ޕްޮރގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ ުއޞުލުތަކެއްގެ ދަށުްނ ރޭވި ހިްނގަމުން ގެންދެއެވެ. އެީއ  4ފަންޑްގެ ދަށުން ތަފާތު 

 ބޭސްފިހާރާގެ  ޕްރޮގްރާމާއި،" ނަފާވެހި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް ހިޔާވެހީގެ  ޕްރޮގްރާމާއި،" ދުވެލި" ޚިދުމަތްދިނުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ
 ރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ްޕރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.ޕްރޮގް" ފުނަފަތި" ދިނުމަށް ޚިދުމަތް

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަފާވެރި ކަމުގެ ފައިދާއިން  4މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލާއި އެކު ފެށުނު މި  5ލުގެ ރިޒާވުން އަތޮޅު ކައުންސި
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި، އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމަތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަްށ 

 ވެ. ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވެއެ
 

2014 2015 2016 2017

6.42 ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް 7.30 7.66 6.71

6.44 ލިބުނު ބަޖެޓް 7.20 7.01

6.46 ޚަރަދު 7.20 6.87
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 އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތާއިޚަރަދު  



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އާއި އަދި ރ1,617,726.71 ވަނަ އަހަރ2015ުރ އާއި   1,203,790.58 އަހަރުވަނަ 2014އެގޮތުން 
ރ ލިބޭނެ ކަމަްށ  1,297903.90  ވަނަ އަހަރަށް  2017އަދި ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2,097,312.49ވަނަ އަހަރު 2016

 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ  6.1މިލިއަނުން ފެށުނު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންގެ ފައިދާއިން  5ވަނަ އަހަރު  2012 

 3ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ 

ޓްރަސްްޓ ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަުކެގ  ،އިވަނީއަހަރު އިތުރުވަމުން ދިޔަ އާމްދަނީ ދައްވެފަ

ވަނަ އަހަރަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓްގައި އިތުުރ 2017ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް މިގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 

 ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވާނެއެވެ. 

 ފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ފައިސާ ދޫކުރެވި ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
ާސ ފައި ށްކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުްނ ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތަކަ

ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާއިާވ  ،އުފެދުމާއި ގުޅިގެންހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް 

ރުފިޔާ ވަީނ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑިުއލްކޮށް މި

އަހަރުން ފެށިގެްނ މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާތީ، ިމ  ވަނަ 2015ހޯދިފައެވެ. ނަމަވެސް 

 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ އެންެމ 2016ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަީނ ވަރަށް ބޮޑުތަންވަނީ މަދުވެަފއެވެ.  އެގޮތުން 

ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޯލނުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަްށ ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ 21,060.00

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

2014 2015 2016 2017

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފައިދާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދެލައްކަރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއްހޯދުމަށް 2017ކައުންސިލުން އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއްކޮށް 

 މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ. 

ސާ ނުލިބިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައި 1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން 2016

ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ރިޕޯޓްަތކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން 

 ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ. 

 ކައުންސިލުން ނަގާ ފީއާއި ކުލި 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި  78( ގެ 2010/7ރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ
 ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ގޮތުގައި، ގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލް" ނެގުން ކުލި ފީއާއި، ނަގާ ކައުންސިލްތަކުން

ގުޅިގެން އެމާއްދާެގ ދަށުން އެއްވެސް ފީއެއް  ނިންމެވުމާ އިން  ސަރކިއުލަރ( 2012 ނޮވެްމބަރު 8) 2012/08 ނަންބަރު
އަދި ކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ބައުުމދާ ނީލަންކިޔައިގެން އަިދ 

 ކުއްޔައްދީގެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ. 
ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެކު ވެވުނު  2016 

ން ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތްަތށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުންިސލުންވެސް ދެވެންފެުށނެވެ. އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޮއތޯިރޓީ
ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިްނ 106ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  އަދި މިޚިދުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް

ވަނަ އަހަރަްށ 2016ފާސްކުރި އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. އަދި 
ވަނަ އަހަރަްށ 2017ރ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި    35,260.00ރ ގެ ތެރެއިން  50،000.00ލަފާކުރެވުނު 

  ރ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.60،000.00
 ދައްކާފައިވާ ވަނަ އަހަރ2015ު އޮތޯރިޓީއަށް ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް އަަހރު ވަނ2016ަމީގެ އިތުރުން 

  ވާ  އަށ50ް% ފައިސާގެ ވަރުވާ ރަށްރަށުގެ ނިސްބަތްވާ މިއަތޮޅަށް އިންތެރެ ފައިސާގެ ވަރުވާގެ ފަޅުރަށްރަށުގެ
 ރ50,000.00 އަހަރު ވަނ2017ަ އެހެންކަމުން. ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ ގޮތުގައިވަނީ އާމްދަނީގެ ކައުންސިލުގެ ރ49,150.00

 .އަންދާޒާކުރެވިފައިާވނެއެވެ ކަމަށް ލިބޭނެ
 

 ކައުންސިލުން ިހްނގާ ޕްރޮްގރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިޭލ އެހީ 

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން އަތޮޅުަގއި ހިންގޭ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުަމށް ތަާފތު ފަރާތްތަކުްނ 
ވަނަ އަހަރުާވނީ މަސައްކަތްތަކެށް ކުރެވިފައެެވ. އެގޮތުން އަތޮޅު ޤުރުއާްނ 2016ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް 

ނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި، ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށާއި މުބާރާތަށާއި، ވިޔަވަތި އިނާމު ދި
އަދި ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ 

 . އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ވާނީ މަަސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ދިނުމުގެ ދަރުސް ދީނީ ހިންގުނު އަތޮޅުތެރޭގައި އިންތިޒާމްކޮށްގެން  މިކައުންސިލުން އަހަރު ވަނ2016ައެގޮތުން 
 ތަރައްގީ  ދިނުމަށް އިމްތިހާނު އަމަލީ ލައިސަންސް ުދއްވުމުގެ އިންޖީނުލީތަކެތި އެއްގަމު އާއި ރ10,300.00- ޕްރޮގްރާމަށް

 ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ) ރ320,213.25 ޖުމްލަ އެކު ާއއި ރ309,913.25 ކަށްޚަރަދުތަ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެކް ކުރެވޭ
އަދި ކައުންސިލުގެ ބެލުމުެގ  .ދެއްވާފައިވެއެވެ ގޮތުގައި ެއހީގެ ހިލޭ ދައުލަތުން( ލާރި ފަންސަވީ  ރުފިޔާ ތޭރަ ދުއިސައްތަ

ރޒުން  ދަށުގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަންގެ ބްލޮކް )އަތޮޅުގެ( މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަީނ  1.2ވަނަ އަހަރުވަނީ ފައްޓަާވަފއެވެ. އެގޮތުން އެޕްރޮޖެކްޓަށް 2016
 ވާފައެވެ. ނިންމަ

 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ވަނަ އަހަރަ 2017

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2017 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:  3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ުންކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގ 
   ުވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދ 
  ްކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައ 

 ން ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގު
ވަނަ އަހަރު  2017މުސާރައަށާއި، އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށްބޭނުންވާ މުަދލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މުއައްޒަފުންގެ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރ )ހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ދިހަާހސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިަހ 6,710,496 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ކަ
ނޑައަޅުއްވާ ފައެވެ. މީގެތެރެއިން ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ާވނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮުތްނ  ހަރުފިޔާ( ވަނީ ކަ

ރ އާއި، އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 5,555,208ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއިއެލަވަންސަށް 
ނޑައަޅާފައެވެ. ރ ޚަރަދ67,160ުރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުަމށް 1,088,128  މަށް ވާނީ ކަ
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 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ

 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

އާއި ގުޅޭ  . ޓީ.އައި
 ހާޑްވެޔަރ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަްއ 
ރ )ހަމިލިއަން ަހތަރުސަތޭކަ 6,452,459.20ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުވާ އިާދރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެްއސުމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި 2017ނުވަރުފިޔާ ވިހިލާރި( ޚަރަދުވާނެކަމަށް ފަންސާސްދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް 
ރ އާއި 1,640,500.00ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގަިއ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންސިއުމަބުލް ޚަރަދުތަކަށް 

 ނިފައި ވާނެއެވެ. ރ ހިމ3,486,058.20ެފޫޓްގެ އައު ލޯންޗެއް ހޯދުމަށް  43ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް 
 

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ އަށް ތަރައްޤީ
އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް  2012

ޢީ ހަރަާކތްތަށް ިހންގުމަށް ބޮެޑިތ ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން( ައތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާ
 ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

ރ ) ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންާސސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ 2,455,250.00 ވަނަ އަހަރަްށ 2017އެގޮތުން 
ނޑައަޅާފައެވެ. މީގެތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަންަފާށ 2016ފަންސާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

ވަަނ 2017ރޮގްރާމްތަކާއި، ނުނިމިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި، ކައުންސިލުން ކޮންމެ ައހަރަކު ހިންގަމުން ގެްނދާ ބައެއް ޕް 
 އަހަރު އަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ލޯނާއި ދަރަނި  ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ 
ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެްއ 

ނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2017ަނުވާނެއެވެ. އަދި  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަދި ނެގުމަށް ކަ
  އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެަކން އުފަލާއެުކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 1,598,693  

 2,455,250  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު   2012
 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް
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ނޑައެޅޭ ޚަރަދު ޤުދު  ރަތީ ކާރިޘާތަކަށް ކަ
ވަަނ 97 ) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު(ގެ 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

ނޑަައޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގަިއ  މާއްދާގެ)ވ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤުދުރަތީ ބޮޑެިތ ކާރިޘާތަކުްނ ލިބޭ ގެއްުލންތަކަށް ކަ
 ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ. 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނަމަވެސް އެފަދަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް 99( ގެ 2010/7ޤާނޫނު )

 ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 
 

 ސިލްގެ ރިޒާރވް ކައުން 
ރުފިޔާ  5,000,000.00ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްއަށްވާ   ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ވަނަ އަހަރު 2013 

ނޑާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ އަކީ  އުނިކުރެވި ރުފިޔާ އެވެ.  2,275,901.66ރިޒާވުން ހިނގުނު ޕްރޮގްމްތަކުގެ ޚަރަދު ކަ

ނަމަވެސް ރިޒާވުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯންތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ އާއި އެކި އަހަރުތަކަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްގެބާކީ އާއި 

އި ޖަމާކުރެވުނު ފައިދާ އަދި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފީއާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފައިދާގެ ގޮތުގަ

ކުރި  %52ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުްނސިލުގެ ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ 2016ލިބުނު ފައިދާ އާއިއެކު 

 ރ އެވެ.4,374,919.61އެރުމަކާއި އެކު 
  

ކަުއންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީ ިއްނ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، ވިޔަވަިތ ވަނަ އަހަރު 2017އަދި 

ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާއީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 

 ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ރ ރިޒާވަށް  297,836.61 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ކައުްނސިލުގެ ރިޒާވް އާއި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 2017އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ 

ކުރެޭވ ވަނަ އަހަރަށް ލަފ2017ާއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލައާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑަށް 

 ރުފިޔާ ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެެއވެ. 10,151,302.49 އާމްދަނީ އެކު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި 

 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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2275901.66 

2669887.68 

3,548,328.82 
3,773,145 

4374919.61 

2013 2014 2015 2016 2017

 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައިގޮތް
 

 

 

 ނިންމުން 

ރީ ހިންގުަމށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީާއއި، ކައުންސިލުން ިހންާގ މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދާ ށްވަނައަހަރ2017ަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު  ނެގުމަށްޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން  ަވަނ 2017ކަ

ތޭކަ ސާތަރަހާސް އައްސަތޭކަ )ސޯޅަމިލިޔަން ހަސަ 16,617,802   އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ

 ދެރުފިޔާ( އެވެ. 

މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް، އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ޒަފުންގެ މުއައްށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ނަ އަހަރަވ2017ަ

ރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، އިޖުތިމާއީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިންގޭ ޕް

ރ )ފަނަރަމިލިއަން ހަސަތޭކަ އަށާރަހާސް ދުއިސައްތަ 15,618,205  ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ

 ފަސްރުފިޔާ( އެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

43% 

16% 

41% 

 ދާއިރާ އާއި ޙިއްސާ ކުރާ މިންވަރު  3ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ 

 ވިޔަވަތި ރިޒާވް ސަރުކާރު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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ބަޔާންކޮށްފައިާވ ވަނަ މާއްދާގައި 98މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  94އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީއަށްބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ.

އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް  5ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ %2016މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

 ލާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަ

 1438ރަބީޢުލްއާޚިރު  14

 2017ޖެނުއަރީ    12
 

 
 

 
 

 ޙަސަން މުޙައްމަދު          މުޙައްމަދު ޢާރިފް
 ޑިރެކްޓަރއެސިސްޓެންޓް           މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  
 ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު ފައިސާގެ    ބަޖެޓް ތަންީފޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 
 
 
 
 
 
 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ގެ ތަްފޞީލްބަޖެޓު
އަހަރަށް  2016

ނޑަެއޅި ަބޖެޓް  ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 ޖުމްލަ ަޚރަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2016

 ނިޔަލަށް ބާކީ

 851,748.78 6,868,481.22 7,720,230.00 އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ 

 971,603.32 1,598,692.68 2,570,296.00 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 1,823,352.10 8,467,173.90 10,290,526.00 :މުޅިޖުމްލަ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016
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 ދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އި 

 360,566.92 5,419,238.08 5779,805.00 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  21000
 މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި ޕެންޝަނާއި،  21300

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
292,551.00 262,689.57 29,861.43 

 50,991.16 59,008.84 110,000.00 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  22100
 39,584.75 129,789.25 169,374.00 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  22200

 153,022.45 785,005.55 938,028.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  22300

 43,937.00 48,103.00 92,040.00 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  22500

 105,384.72 121,387.28 226,772.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  22600

 68,400.35 43,259.65 111,660.00 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް 42300

 851,748.78 6,868,481.22 7,720,230.00 ޖުމްލަ

ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް  

 27,372.89 96,252.11 123,625.00 ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /މޯޓިވޭޝަން 

މަސައްކަތުގެ ރޫޙް އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 
 އާލާކުރުން 

30,000.00 30,000.00 - 

 32,009.82 217,253.14 249,262.96 ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 31,122.37 364,245.63 395,368.00 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު 

ނޑުވެރިކަމާއި، މަސްވެރިކަމާއި، އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،   - - - ދަ

 - - - ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން 

 36,000.00 - 36,000.00 އަންހެނުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕް

 16,000.00 - 16,000.00 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 16,000.00 208,000.00 224,000.00 ތަރާވީޙްނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޛުން ހޯދުން ޙިފްޛުކޮށް 

 40,346.40 284,023.60 324,370.00 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން 

 6,096.00 197,904.00 204,000.00 ކުޅިވަރާއި، ޘަޤާފަތާއި، ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް 

 16.32- 39,719.32 39,703.00 އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  ތަރައްޤީގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން 

 3,950.00 7,600.00 11,550.00 ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

 725,732.16 80,204.88 805,937.04 ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން 

 32,000.00 - 32,000.00 ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސްޕްލޭން އަދި ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން ކޯޕަރޭޓިވް 

 - 72,000.00 72,000.00 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން  50މިނިވަން 

 4,990.00 1,490.00 6480.00 އެގްޒަމިނަރުގެ ފީ 

 971,603.32 1,598,692.68 2,570,296.00 ޖުމްލަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2016

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

70 

ނިންމުން ރިޕޯޓް  

ލިޔެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ވަނަ އަހަރު 2016
محّمدއަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާހިބާ  ރަމެވެ.ކުޝުކުރު އަށް ޙަމްދާއި، هللا سبحانه وتعالى ދެއްވި ގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ނިންމާލުމު

އަށް ަޞލަވާތާއި، ސަލާމް ލެއްުވން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަާވތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުެގ  وسلّمصلّى هللا عليه 
 އަޞްޙާބުން ޝާމިުލކުރަމެވެ.  ންނާއި،އާލު

ކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތައެހީެތރިވެ އިދާރީގޮތުން ،ފަންނީގޮތުންނާއި އިއެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް މި 
ހިންގުމުގައި  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހާގެ އެންމެކައުންސިލުމި ޝުކުރުގައި  ދަންނަވަމެވެ. ޝުކުރެއް ތެރިއިޙްލާޞް

 ތޮޅުއަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާފަޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި 
މާދަމާއެއް ދައްކަވައި، އަދަށްވުރެ ފަހި  ކުރިަމގު އުޖާލާކުރައްވައި ށ.އަތޮޅުގެ އި،ވަލައްވަތާއަބަުދމެ  މަތީލްޙަމަސަލަސްކަންޞު

  ينــآمـ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.

 


