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  ަ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 
 

  ް39         ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން  ހަތަރުވަނ 

  ާ40      ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞ 
  ެ44     ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގ 

  ްބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން  ވަނަ ފަސ 
  ް44       ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  46         ކައުންސިލު މެމްބަރ 

  ް47        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި49    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް52        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ53         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

  ު54        މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑ 

 ް54       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް55         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް63           އޯޑިޓ 

  ެ64        ޖަވާބުދާރީވުން އަޑުއެހުމާއި، ރައްޔިތުންގ 

 ް64     ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 
  ް74       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު81         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް83          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 2015 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 2015އިތުރުން ލޫމާތު ހިމެނިފައިާވނެެއވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢު

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ވެސްލޫާމތުޮގތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢު ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިްލގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

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

 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  ޒުވާނުންނަށް ުހނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްކިޔަވާކުދިންނާއި  މުގެ އިތުރުންަތނަވަސްކޮށް ދިނު  އެންމެންނަށް

 މެވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

4 

 

 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލް 
` 

އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނަކީ ދުނިޔެ ކަމުގައި ލައްވާ އެތަން އާރަސްތުކުރުމަށް އިންސާނުން ފޮނުއްވި 
އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް تبارك وتعالى هللا 

ރިވެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ދުނިޔެ އާރަސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދެއްކެވި މިއުއްމަތުގެ ރަސޫލާ އަށް ރައްކާތެ
 ވެ.ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިޞަލަވާތުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙާބީންނާއި އަހުލުބައިތުން ޝާމިލްކުރަމެ 

 

ގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން  2011ފެބްރުއަރީ  26 ،ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާންފެށީ އާދެ!
ފައިވަނީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރުވަމުން އައިސް

ތަކެވެ. ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދެވެން ހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދުރުކުރެވެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ. ވިޔަފާރިކޮށް ގޮންޖެހުން
ކައުންސިލްތައް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ހުރި ހަނި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވަން 

އެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން އެދޭމިންވަރަށް ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވި، ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ ފަށައިފިއެވެ. ނަތީޖާ
ނިޒާމު ތަރައްޤީ އަށް ކުރިއްސުރެ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއްކަންކަން ހުއްޓާލަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، ކައުންސިލްތަކަކީ ބޭކާރު ބައެއްކަމަށް އެ

 ވި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވެން ފަށައިފި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ގެންނަން ބޭނުން 
 

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފާވާނީ،  2015މިދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާއިތުވި އާދެ!  
ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު

ދެންނެވި ތަރަހައިގެ މަތީގައި ރިޕޯޓަކީ މި ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭތޯއެވެ. މި 
 ޓެވެ. ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯ 2015އަތޮޅުކައުންސިލުން ށ.

 

ނޑު ބަލައި ނުލިނަމަވެސް، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނިސްބަތުގައި  އާދެ، މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލަށް އަޅުގަ
އިޖުތިމާޢީ ފަހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ފާއިތުވި އަހަރު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަން ނުހަނު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އިޤްތިޞާދީ އަދި 

 ތަރައްޤީގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. މިކާމިޔާބީ ޙާޞިލްކުރެވިފައިމިވަނީ ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު 
ނޑަށްދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ކަމީ ޙަ ޤީޤަތެވެ. ރައީސާއި، އެންމެހާ މެންބަރުން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަޅުގަ

ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  އިއެހެންކަމުން ނައިބު ރައީސަށާ
 ހަގަ ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮނުވާ ކަންކަން އިދާރީ މުއައްޒަފުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީވެސް ފާ

ކޮށްލެވޭފަދަ ހަލުވި އަދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައެވެ. އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ. އެހެންކަމުން 
 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

 

ނޑުގެ ވަނައަހަރަކީ ވެސް ކާމިޔާބު އަދި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް  2016އުއްމީދަކީ   އަޅުގަ
. ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުއައްޒަފުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ 

ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ. މިނިޒާމުގެ ދަށުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ 
މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު  ވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެން ދިއުމެވެ. ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރީ

هللا ށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަ 
 آمـينއެވެ. މިންވަރުކުރައްވާށި

 1437ރަބީޢުލްއާޚިރު   08    
 2016   ޖެނުއަރީ   18    
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 ވަަނވަރު  އަތޮޅުގެ

އުތުރުބުރި ނުަވަތ  ޑުލުމިލަދުންމަ
އުތުރުން ތިން ވަނަ ، ށ.އަތޮޅަކީ

 ދެވިފައިވާ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

 73އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
 .ދަރަޖައެވެ  6ދަރަޖަ އުތުރުން

މޭލެވެ.  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
 ރަށުގެ 50އަތޮޅުގައިވާ މި 

 14ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި  ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަ

 ފޭދޫ ،އާއި ގޮއިދޫ، އާއި ނޫމަރާ
ބިލެތްފައްސާއި  ،ފީވަކާއި ،އާއި

، އާއި  ނަރުދޫ ،ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
  ފުނަދޫ ،އާއި މާއުނގޫދޫ ،އާއި

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

 8977އަންހެނުންނާއި،  8588އެވެ. އެއީ،  17565އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2015 
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

ށ.ަވނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައި ފަތުރުވެރިން ދަީނ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 
ރަށެއްގައި  ތިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން 

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

ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ  ވަނީ  މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި .ހުއިފިލަ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
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
ނޑައަޅާފަކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.ލޯ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  އިއަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

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

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިނ2015ް  

 ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

  ަލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި  ދެވަނ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  
 96( ގެ 7/2010އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )

ވާ ގޮތުގެމަތީްނ ވަނަ މާއްދާގައި
 2015މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  97( ގެ 7/2010)

ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެިވފައިވާ ބަެޖްޓ 
ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކަުއންސިލުްނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަާކ 

ޖެނުއަރީ  2015ސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ގުޅޭ ހި
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ަކއުންސިލްގެ ދެވަަނ 15

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މެްނބަރުންގެ  2015ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި  47ދައުރުގެ 
ޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ބަޖެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 8
 

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން  
 

ށ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ 
އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިވާ ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާއި، 

ރެފްރީން ލިބުމުގެ ަދތިަކން ޙައްލުކުރުމުގެ 
ގައި   22ޖެނުއަރީ    2015މަޤްޞަދުގައި

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުނަދޫގައި 
 ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
ށް ށ.އަތޮޅު  30ން  22ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

ނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވު
މިޕްރޮގްރާމުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަކީ  ުފޓްބޯޅަ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 ސަޢީދު އާއި، ރެފްރީ ޢަލީ ސަލީމުއެވެ. هللا އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެފްރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
މިޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުްނ 

ފަރާތަކުން  17ބައިވެރިވެ، ފަރާތަކުން  18ޖުމްލަ 
ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިްނ 

ހަދިޔާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ  3އެފް.އޭ.އެމްގެ ޚާއްޞަ 
ށ.ފޯކައިދޫ ހަސްތީ އަޙްމަދު އާޞިފް އާއި، ށ.ގޮއިޫދ 
ޑޭޒީވިލާ އިބްރާހީމް އަނީސް އާއި، ފޯކައިދޫ 

 އެވެ. ރުބްރާހީމް މުޝީގްރީންޕާލް އި
އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ައތޮޅު ޒުވާނުންގެ ށ.

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ، މަރުކަޒާއި
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިެމނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު 2015އާގުޅިގެން ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ 
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 21,945/50ޓުން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ

 

 އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން 
މިއަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުްނ 
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަޭސހަކަމާއެކު އަވަހަްށ 
ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ލިބޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖައްސައި 
ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަލަރ 
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 

ދާރީ މަސައްކަތްތައް ތެރޭގައި ޕްރިންޓަރ ގެނައުމުގެ އި
ވަނަ ދުވަހު 2ނިންމައި ފެބްރުއަރީ މަހުެގ 

 5ޕްރިންޓަރތައް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. ހަދިޔާކުރެވުނު މި 
ނޑިތީުމ، ފީވައް، ފޯކައިޫދ،  ޕްރިންޓަރގެ ސަބަބުން ކަ
މިލަންދޫ، ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން 

 ހިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މިޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެ
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުުމގައި މޯލްޑިވްސް 

ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާއެވެ.  ،ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލިއުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ
ރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ވަކި ޕްރިންޓަރުތައް އެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަ

ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެދާއިރާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލަރުްނނާއި، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ދެ 
 ކައުންސިލަރުންނެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/25,546ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުން

ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 2015  

 ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2015ށ.އަތޮޅުގެ 

ށ. އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ 
ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި، އުނަގއްނައިދިނުމުގަ އާއި،  
ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި 

ރައްޔިތުންެގ ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، އަތޮޅު 
ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި، 
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންުނ އާލާކޮށް ދިރުވައި، 
ފެތުރުމަށާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުެގ މުބާރާތް ތަކުގަިއ 
އަތޮޅު ތަމްޘީލު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަްސ 

ފަހަުރ  1ކޮންެމ އަހަރަކު ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 
 މުން އަންނަ މުބާާރތެކެވެ.ބާއްވަ

އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން ވަނަ 2015 މި
މިއަތޮޅު  އަށް  23ން 21މާޗް  2015 ،މުބާރާތް
ރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ  ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ. ގޮއިދޫ 

ނޑިތީމު،  މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވި ހުޅުވާލައިގެން ކަ
ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް، ބިލެތްފަިހ، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، 
މަރޮށި، ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، ާމއުނގޫދޫ، ފުނަޫދ ، 

ދަރިވަރުން  140 މިލަންދޫން  ޖުމްލަ
ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ 

ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުެގ  94ގޮފީގައި 
 ފިރިެހން ދަރިވަރުންނެވެ.  40އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި،  100ވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަރި 46ގޮފީގައި 

 

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

ފާޅުކޮށްފައިވަނީ ގޮއިދޫ ކަމަށްވުމާއެކު މިމުބާރާްތ 
ބޭއްވިފައިވަނީ ގޮއިދޫ ކައުންިސލް އިދާރާއާއި، ގޮއިދޫ 

 ލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު ގޮއިދޫގައެވެ.  ސްކޫ

ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން 2015ށ.އަތޮޅުގެ 
މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ށ.އަޮތޅުކައުންސިލްގެ މާލީ 
އެހީތެރިކަމާއެކު ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި، ސްކޫލުގެ 
ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގައި އަދި ަރށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުެގ 

ފުރިހަމަ ެއއްބާރުލުމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުަރމެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ،މާލީ އެހީތެރިކަމާއި
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރުފިޔާ 279,824/38



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ސަލަފްގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވުން 

 މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޒިން ވަޑައިގަތުން 

 ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 ރިޙުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 

 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،ރަށުކައުންސިލްތަކާ 
ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން މި އަތޮޅަްށ 

އަށް ރިޙުލާ  28އިން  23އަމާޒުކޮށްގެން މާޗް 
ޕްރޮގްރާމު ފުނަދޫއާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގަިއ 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް 
ހަުކ ބަލިމީުހންނަްށ ޝާން ކޮންމެ ދުވަ 

ފަރުވާދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުެގ 
ހުރިހާ ރަށެއްގައި، ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމާއި، ޢާއްމު 
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެަމރޖެންސީ ކާޑިއެޓް 
ލައިފް ސަޕޯޓް ވޯކްޝޮޕް ހިންގެވުމާއި، 
ފިރިހެނުންނާއި، ައންހެނުްނނަށް ޚާއްޞަކޮްށ 

ކެމީގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމާއި، ކަށުކަމާ
އަންހެނުންނާިއ، ފިރިހެނުްނަނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
ޢަޤީދާ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުާމއި، ޓީޗަރުންނަްށ 
ޚާއްޞަކޮށްގެން އިސްލާމައިޒްޑް އެޑިޔުކޭޝަން 
ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި، "ަމވައްދަތު" )ޢާއިީލ 
މައްސަލަތައް( ވޯކްޝޮޕެއް ބޭްއވުމާއި،" ވޯކްޝޮޕް 

ން އިންޓަރނެޓް ސޭފްޓީ" ބޭއްވުމާއި، އޮ
ފިރިހެނުންނާއި އަންެހނުންަންށ ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު 

ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައި އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް ދެއްވިއެވެ.  އަދި މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުޢައްޒިން "ސަލާމްކުރުމުގެ 
 ވެ.މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް" ފުނަދޫގައި ދަރުސްއެއް ދެއްވާފައިވެއެ

މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ޖަމްޢިއްޔާތުންސަލަފުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގަިއ، 
ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް ޝާން އާއި، އައްޝައިޚް އަޙްމަދު 
ސަމީރު އިބްރާހީމް އާއި، ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާން އާއި، 
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިނާން އާއި، އައްޝައިޚް 

هللا އައްޝައިޚް ޢަބްދު މުޙައްމަދު ސަމްޢޫން އާއި،
މުޙައްމަދާއި، އައްޝައިޚް ޠައްޔިބު ޢަބްދުލްޙަކީމް 
އާއި، މަސްޖިދުއްނަބަީވގެ މުޢައްޒިން 

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު 

މި ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމަށް 
ރުފިޔާ  -/14,000އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވޭ އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 . ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު އިފްތިތާޙްކުރުން  

ސްބޯޑު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓި
ގައި  8:40 ވަނަ ދުވަހުގ2ެއޭޕްރީލް  2015

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 
ޢާރިފް އާއި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުގެ 
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމު 

 އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ނާއި، އިންފޮމޭަޝންގެ ކޮމިޝަނަރުެގ މުވައްޒަފުން

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 
ޝިޔާމް އާއި، ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސާ 

އަލްފާޟިލާ ނަޢީމާ އަޙްމަދާއި، ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުްނ 
 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

މި ނޯޓިސްބޯޑަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަުދގައި ކައުންސިލްގެ 
ރ. -/42,950ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކުރެވުނު ނޯޓިސް ބޯޑެކެވެ. މިބޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޖުމްލަ 4

 ރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. )ސާޅީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް

 

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވުން  

ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ 
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފުނަޫދ 
ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮްށގެން ބޭއްވުމަްށ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަްލ މުބާރާތުގައި 

 2015ކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް އަތޮޅު
ގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު 23އޭޕްރީލް 

ބައްދަލުވުމަކުން ިނންމުނެވެ. ައދި މިބައްދަލުވުމުގަިއ 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ީޓމު އެކުލަވާލައި، 
މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ފުރިަހމައަށް ގެންދިއުމަށް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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12 

 ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ލަވާލައި އެކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރެވުނެވެ. ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކު

ށް ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގައި ސްމާޓްގެ ނަމުގަިއ ބައިވެރިކުރެވުނު 6ޖޫން  2015ން  31މެއި  2015 

މިކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ސެމީފައިނަލާ ހިސާބަށް 

 ފައިވާކަން އުފަލާއެކު ާފހަގަކުރަމެވެ.ދަތުރުކޮށް

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިމުބާރާތުގައި  ބައިވެރިވި މަޤްޞަދަކީ ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، 

ގައި ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އެއް ރޫޙެއް

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 18,973/20މިމުބާރާތުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަށް  ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓން 
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދުވެލި  ޕްރޮގްރާމަށް 

ގައި 26މެއި  2015ޚާއްޞަ ޔުނީފޯމެއް 

 ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.
 

ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު 

ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ  10:50

މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނީފޯމް 

ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ. އަދި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ 

އާއި، އަލްފާޟިލް هللا ންިސލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަޢްބދުމުވައްޒަފުންނަށް މިޔުނީފޯމް ޙަާވލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައު

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޒުލާއެވެ.، ނާހިދު އާއި، އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ފާއިޒު އާއިهللا ޢަބްދު
 

ނީފޯމް ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ "ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު"ގެ ޔު

އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ފާަހގަކުރެވެއެވެ. އަދި މިކަމަކީ އެޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ިއތުރު 

 ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 ރޭމްޕް ހެދުން 
 

ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ އޭޒޯން 
ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 
ތަކެތީގެ ލައިސަންގެ ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓު 

ގެ ރޭމްޕް  '120×'120ދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ 
ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގެ މަަސއްކަތް ރޯޔަލް ހައުސް 

ގައި  13މެއި  2015ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 
އަދި ދެވަނަ ފޭހުގެ ދަށުން ތަޅުްނ ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 

އެޅާ ސަރަހައްދާއި، ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ރޮނގުތަކަްށ 
ކޮންކްރިޓް އަޅައި އެމަސައްކަތް މުޅިން 

 މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  ސެޕްޓެމްބަރު  2016ނިންމާލެވިފައިވަނީ 
 

  ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. -/149,194މާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ނިންމަސައްކަތް މުޅިން މި  

 
 

 ވޭން މަރާމާތުކުރުން 
 

މިކައުންސިލްގެ ޓޮޔާޓޯ ވޭން )މޮޑެލް 

( އަށް KB-CR41V-FRSBS-Nނަންބަރު 

ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް 

ޕައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑާ މިކައުންސިލާ 

ގައި އެއްބަސްވުމުގައި  15މާޗް  2015 ދެމެދު

ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  

 -/98,580މަރާމާތުކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ. ެއގޮތުން މިމަސައްކަތް ނިންމައި މުއްދަތުގައި ވޭން ރަނިންގ  30ރުފިޔާއަށް 

 ކޮޑިޝަނަށް ގެނެވި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

 ޔަށްގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރ2015ިމިމަސައްކަތަކީ 
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަދިރި މަދުކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 މަދިރި ރުޅިރުޅި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުން ފެށިގެްނ 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރި ގިނަވެ، ޑެއްގޫހުްނ 

ފެތުރެމުންދާތީ ކުރިއާލައި އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ 

" ގެ ނަމުގައި ހެލްތު ގޮތުން "މަދިރި ރުޅިރުޅި

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 

ފުނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއްސަސާތަކާއި، 

މެއި  16ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން 

އި  އޭގެ ދަށުން ން ފެށިގެން މަދިރި ނަްއތާލުުމގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށިފައިވެއެވެ.  މިގޮތުން އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެްއ އުފައްދަ

ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސްތަކެއް އުފެއްދައި ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިެވއެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި މުއްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

ނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދި އުފެދޭ ފާޑުގެ ތަކެތި ނައްތާލައި، ފެން  މެދުވެރިކޮށް ރަށުތެރޭގައާއި، ފަޅުގޯތިތަކުގައި އަދި ގޮ

ހެދޭގޮތަށް ހުްނނަ ތަްނތަން ރަނގަޅުކޮށް ގޭގޭގެ ވަޅުތަކާއި، ފެންތާނގީތަކުގައި މަދިރި ފަނި ހުރިޯތ ޗެކްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

ޖޫން ފަހުކޮޅު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއެކު އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް 

 މަށްޓަކައި އަތޮޅު ޓާސްކްފޯސް ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައްވާފަިއވެއެވެ. ކުރިޔަށްގެންދިއު

 މުއައްސަސާގެ ނަން  މަޤާމު                 ނަން       #

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  1

 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒާހިދު  2

 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ ޢަބްދުްލޢަޒީޒުهللا ޢަބްދު 3

 ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް  އަޙްމަދު ރަފީޢު 4

 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2015
 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށާއި، މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް 2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް   20އަހަރާއި،  15އަހަރާއި،  10



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

 އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 53ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2015ފެބްރުއަރީ  12ހަނދާނީ ފިލައެއް ދިނުމަށް 
 ނިންމުނެވެ. 

ދުވަހުގެ މުވައްޒަފުންެގ ހަވީރުގެ ނަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާއަްށ  26ެފބްރުއަރީ  2015އެގޮތުން 
އަހަރުގެ  10ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި 

އަހަރުގެ  15ފަރާަތކަށް،  18ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ 
އަހަރުގެ  20ފަރާތަކަށް އަދި  5ޚިދުމަތުގެ ރިހިފިލާ 
ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.  10 ޚިދުމަތުގެ ރަންފިލާ

މި ހަނދާނީ ިފލާތައް ޙަވާލުޮކށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ 
ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، ނައިބުރައީސް 
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 
އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި، 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައު ންސިލަރ އާމިނަތު ކަ
 ނާހިދުއެވެ. هللا ނަޒުލާ އާއި، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒުއާއި، ފޯކައިދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ށ. އަތޮޅު  ރިތިކީ

 ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ގެ ފައްޓަވައިދެއްވި هللاއޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދު

މިޙަފްލާ ޝަރަފްކޮށްދެއްވައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 

ދައުރުގެ ކާމިޔާބީގެ ދަފްތަރު ނެރެދެއްވީ 

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު ބުީރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފްއެވެ. އަދި 

 ސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ. ޝަރަފްވެރި މެހުމާނާއި، ށ.އަތޮުޅކައުން

 

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާގައި މުވައްޒަފުންގެ ޝަރަފްގައި 
 ބޭއްވުނު ޑިނަރ އަކާއި، ފޮޓޯ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

 

ރ. -/44,714ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓން 
  )ސާޅީސްހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެގްޒަމިނަރ ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

 ލައިސަންސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި 

އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް 
 ނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން ހަދައިދިނުމާއި، ރޯޑުވާދި 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ  2015 

ނޑާއި، އެއްގަމު ލައިސަންސް  ތެރޭގައި ކަ

 ހެއްދުމާބެހޭ އެގްޒަމިނަރުން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއެކު 

ނޑުގެ ލައިސަން ހެއްދުމަށް ބޭނުންެވގެްނ  ކަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އަމާޒުކޮށްގެން 

ކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެްނ މި

މިއަހަރުގެ ބޭއްވުނެވެ.  ބުރުތަކެއްލައިސަންސް 

ފަރާތަކަށް ލައިސަްނސް ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  230ތެރޭގައި އެއްގަމުލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ  މީގެއިތުރުން ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  25އަދި ކަ

އްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށާިއ، ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް އެ

ނޑުގައި ދުއްވާ  95ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކަ

މުގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި، ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވު

 އުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ފަރާތަކަްށ ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ފޮތް އަ 45ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 

  ދިނުމަށްޓަކައި އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް 
އަށެއް އަޅަންޖެޭހ އަދި ރޭންޕެއް ތައްޔާރުކުރެވި 

 ހަދައި މިއަހަރުގެ ނިލަށްވަނީ ނިމިފައެވެ.ސަރަހައްދު 
 

މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުްނ 
ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން 

އުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  177ހުށަހަޅާފައިވާ 
ޓްފިކެޓް ހަދައިދެިވފައިވެއެވެ. މި އާއި ސަލާމަތީ ސެ

އެކު މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި 
ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ޗެކްކޮށް 

 ވެހިކަލަކަށް ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 208ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އިން އެވޯޑް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެ  

 ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 
 

ހު ހިފްޒުކޮށް ަތރާވީޙްކުރުމަށާއި، މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މ1436ަ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ 2015ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

އިވާ ނިމިފަިއވެއެވެ. އަދި ހަމަޖެހިފަޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތަކެއް  -/140,000
ހަމަހަަމ  އޮކްޓޯަބރ މަހުގެ ނިޔަލަށް 2015ރަމަޟާން މަސް ނިމި ރަށްރަށުން ރިޯޕޓް ހުށަހެޅުމުން  ގޮތުގެމަތީން، އެފައިސާ

 ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  އުޞޫލަކުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 
 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން 
 

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓްގައި 2015އެހީެތރިވުމުގެ ގޮތުން  ކުދި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްރަށުކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ތަރަްއޤީގެ  
ދޫކުެރވިފައިވެއެވެ. މި ފައިސާ ރަށްރަށަށް މަހުގެ ނިޔަލަށް  އޮކްޓޯބަރމިއަހަރުގެ ރުފިޔާ  -/140,000ހިމެނިފައިވާ 

ހަމަހަމަވާ ހުިރހާ ރަށަކަށްވެސް ޕްޮރޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅުމުްނ، އެޕްރޮޖެޓްތަކުގެ ބައެއް ހިއްސާކޮށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރަށްރަށުން 
 ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 

 

 ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުން 

. އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލު ޖީލެއް ށ
އުފެއްދުމާއި، ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ 
މުދައްރިސުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި 
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި، 
އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި، ޤައުީމ ފެންވަރުގަ އަދި 
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުެރވޭ ވަނަތައް ހޯދުމުެގ 

ތަޢުލީމީ  ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ 
ވެއްޓެއް ށ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ  29ޖެނުއަރީ  2015
" އަށް ބަދަލުތަކެއް 2015މު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ "ތަޢުލީމީ އިނާ 50ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ގެނެވި، ފާސްކުރެވިފައެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ 2014ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރުގެ 2014ދަރިވަރަކާއި،  6އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ އެޯވޑު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

ދަރިވަރަކާއި، އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން ތޫނުފިލި  15ވަރުގެ އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން ތޫނުފިިލ ދަރި



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

18 

 ފުނަޙަރަާކތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 

ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކާމިޔާބު 2014ދަރިވަރަކު މި އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.  1ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ  7ދުރުގެ އެވޯޑް ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ހިތްމަތްތެިރ އެ 12އެދުރުގެ އެވޯޑް 

އިތުރުން މިއަހަރު އެޗީވްމަްނޓް އެވޯޑް ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި، ށ.މިލަންދޫ ސްޫކލާއި، ށ.ފީވަކު ސްކޫުލން 

 ރާއެވެ. ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފީވަކު ސްކޫލާއި، އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަ
 

އަދި ފޮނުވިފައިވެއެވެ. ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2015ސެޓްފިކެޓްތައް ، ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެވޯޑްތަކާއި

ގައި 20އޭޕްރީލް  ރުފިޔާ، -/1,520ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ިދނުމަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ 2015

ރ. )ނުވަދިހަ 91,273/40ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 

 އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަތިްނރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ފުނަ ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން  

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  50މިނިވަން 

ފުނަދޫގައި އަށް  16އިން  15އޯގަސްޓް  2015

ބޭއްވުނު "ފުނަ" ޙަރަކާތުގަިއ އަތޮޅުކައުންސިލް 

ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 މުވައްޒަފުންގެ އައިޓަމެއް ހުށަހެޅުނެވެ.
  

ށ.ޅައިމަގުން ފުނަދުއަށް އަތޮޅުއޮފީސް 

ބަދަލުކުރެވުނު މަރުޙަލާގައި ަކންތައްތައް ކުރެވުނު 

ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ސްޓޯލެއް ެހދުމަށްޓަކައި ކުރީގެ 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަކަލެއް ތައްޔާރުކޮށް ފުނަދޫއަށް ދިަދ ގެނެސް އަތޮޅުއޮފީހުގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ވުނު ގޮތާއި، އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ކަންކަން ނިންމައި ތަންފީޒުކުރެވިގެންދާގޮތް ދައްކާލެވުނެވެ. ކުރިޔަށްގެންދެ

މިދައްކާލުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާުތްނ ވަރަށްފުރިހަމަ ހުަށހެޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

މުއަްއސަސާތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، ލަނގިރި ގްރޫޕާއި، އަންހެނުންެގ  މީގެއިތުރުން ށ.ފުނަދޫގެ
 ނެށުމުގެ ފޯރިގަދަ ޙަރަކާތްތައް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 

 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/10,000ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  މި ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
 
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވޮލީރެފްރީން ތަމްރީނުުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނޑިތީމުކައުންސިލާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން  ކަ

ސޮއިކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާބެހޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި  2016
 

ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން 2016
ނޑިތީމު  މުބާރާތް ބޭއްވުމާެބހޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ށ.ކަ
ކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު 

ގައި 4އޯގަސްޓް  2015އެމް.އޯ.ޔޫގައި 
 ސޮއިކުރެވުނެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން  ށ.ކަ

ލީ ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢާ
ރިފާޒުއެވެ. އަދި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.

ނޑިތީމު  ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޞަލާޙް އާއި، ކަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.ކަ
އުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރިފާޒު އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާއި، ކަ

 ޢާތިފް ބަިއވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.هللا އާދަމް ސަޢީދު އާއި، ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދު

 

 ވޮލީ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

އި، ށ.ފުނަދޫ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާ
ގެން ވޮލީ ރެފްރީން ގުޅި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާ

 ން 5ޖުލައި  2015ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 
 ށް ފުނަދޫގައި ހިންގުނެވެ. 13

 

މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ޖުލައި 
ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުުނ ރަސްމިއްޔާތުގައި 13

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 
ެއރަށެއްގެ ޒުވާނުންގެ ތަމްރީނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ 

މެދުގައި ނަމޫނާ މީހަކަށް ާވްނޖެހޭ ކަމަށާއި، އެއީ 
ލީޑަރޝިޕްގެ ގޮތުން ނުވަތަ ހަމައެގޮތަށް 

ކުޅިވަރުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރުގައި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން އޭނާގެ ޒިންމާއެއް އޮތްކަން ދަނެގެން ވޮލަންޓިއަރކޮށް ގިނަ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މާއުނގޫދޫކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ތެރެއިން

އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ރަށުގައި ތިބި ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އެހެން ޒުވާނުންނަށް  ކަންތައްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުން 
ފެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ރީތި އާދައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވި އިންސްޓްރަކްޓަރ 

ރެފްރީންގެ ޑިސިޕްލިން ބަހައްޓަންޖެޭހ ގޮތުގެމައްޗަށް ތަފްޞީލުކޮްށ ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ. މި  ގެ ވާހައިގާޙުސައިން
ނޑިީތމު ހުޅަނގުގޭ މުޙައްމަދު ފަހުމީއެވެ  .ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ށ.ކަ

 

 ތޮޅުކައުންސިްލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެްޓތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަ
 

 15އަތޮޅުން ވޮލީ ރެފްރީން ލިބުމުެގ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި 
 ފަާރތަކުން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްަފއިވެއެވެ. 14ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ، 

  

 ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ކައުންސިލްގެ  މަކީމި ޕްރޮގްރާ

 މޮނިޓަރކުރުން ރަށުކައުންސިލްތައް 

 ށް ކުރެވުނެވެ. 25ން  12ނޮވެމްބަރ  2015މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް 

 8 މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤްަޞދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާރާަތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ޒ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަްއ 

ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާޮގްތ ބެލުމާއި، ކައުންސިލްތަކުެގ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ 

ންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، ރަގަޅުކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް މިންވަރުބެލުމާއި، ކައުންސިލްތަުކން ދެމު

 ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުވުމެވެ.

 ގެންދިޔަދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެްނ 

އްމަދު ތަކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަމިދަތުރު

ޙަސަން އާއި، ޙަމްދޫން ނަސީމު އާއި، ފައިނޭންސް 

އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު އާއި، ެއސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ 

އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ސަޢީދު އާއި، އެސިސްޓެންޓް 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބީނު އާއި، 

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަމްދޫޙް ނަސީމު އާއި، 

އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ފަޒީލު هللا އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދުއެސިސްޓެންޓް 

ބައިވެރިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި، ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

21 

 ކަޅުއޮށްފުންމި ބަންނަތަނަށް ޒިޔާރަތްުކރުން

 މާއުނގޫދޫކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ތެރެއިން

އާދަމް ސަޢީދު އާއި، ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ އާއި، ކައުންސިލަރ هللا ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ހިންގާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެްނނެވެ. މިޕްރޮގްރާމު 

 

 ށް ޒިޔާރަތްކުރުންށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިާދރާގެ ުމވައްަޒފުން އުތީމަ 
 

ނޮވެްމބަރ  2015ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން 
 ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ދުވަހު އުތީމަށް  ވަނ20ަ

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަތްދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ 
ސަލާމަތްކުރެއްވި އަލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު 

މުޙައްމަދު  ޒިޔާރަތްކޮށްދިރިއުޅުއްވި ހއ. އުތީމަށް 
ނޑުވަރަށާއި،  ތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒަށާއި، އުތީމުގަ

ނޑުވަރު މިސްކިތަށް  އަދި ކާނިގަސް ހުންަނ ގަ
މީގެ އިތުރުްނ  ނެވެ.ޒިޔާރަތްކުރެވުސަރަހައްދަށް 

ެގ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެްނ  50މިދަތުރުގައި މިނިވަން 
ގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ. އަދި އެރަށުގައި ސަރުކާރުން، ހދ. ނޭކުރެންދޫގައި ބަންނަމުންދާ ކަޅުއޮށްފުންމީ

 . ހުރި އާސާރީ މިސްކިތްތައް ބަލައި ރަށުތެރެ ބަލާލެވުނެވެ
 

މިދަތުރުގައި ހދ. ނޭކުރެންދޫގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، ހއ. އުތީމު ކައުންސިލާއި، ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ 
 މެއް ލިބިފައިވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަ

 

އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތުން އެކަހަރިވެ، ހުރިހާ ުމވައްޒަފުން އެކުގައި ގެ މަްޤޞަދަކީ މުވައްޒަފުންގެ މިދަތުރު
އެކުވެރި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 
ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމްވޯރކް 
ވަރުގަދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތާއި، ތާރީޚަްށ 

 .ވެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމެ
 

މިދަތުރުގައި ށ.އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ރައީސް 
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ 

އާއި، ކައުންސިލް هللا އާއި، ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު
 . މީހުން ބަިއވެރިވިއެވެ 42ނާއެކު ޖުމްލަ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ބައެްއ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަުރން

  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ތައްޓާ ޙަވާލުވަނީ 2015ފޭން ޕޮލިސްކަޕް -އޭ  

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

 ވޮލީ މުބާރާތުގައި އަތޮުޅަކއުންސިލްގެ ދެ ޓީމު ބައިވެރިކުރުން  2015ފޭން ޕޮލިސްކަޕް -އޭ
 

އޭ.ފޭން ޕޮލިސް ކަޕް އަށް ބޭއްވުނު  7ން 1ޑިސެމްބަރ  2015ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 
ވޮލީ މުބާރާތުގަިއ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް  2015

ފިރިހެން ޓީމަކާއި، އަންހެން ޓީމެއް 
 ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.

 

މިމުބާރާތުގައި ފިރިހެންޓީމު  އެއްވެސް 
މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސެމީއާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރި 
ނަމަވެސް ސެމީ ފައިނަލްގައި ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ 

ށް ވަނީ ުމބާރާތާ އަލްަވދާޢުކިޔަންޖެހިފައެވެ. ބައްދަލުކޮ
އެހެން ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ މަޤާމު 

 މިޓީމުން ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.
 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަންހެްނޓީމު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ، ފައިނަލަށްގޮސް، ފަިއނަލްަގއި މަގޭ ސާފު 
 ށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މުބާރާތުގެ ރަންމެޑެްލއާއި، ތަށި ހާޞިލްކޮްށފައިވެއެވެ. ފުނަދޫ އާ ބައްދަލުކޮ

 

މިމުބާރާތުގައި ކައުންސިލް ތަްމސީލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، 
މުގެ މަޤްޞަދުގައި ށ.ފުަނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މުވައްޒަފުންނަކީ ޙަރަކާތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމާއި، ކުށްަމދުކުރު

 ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމެވެ. 
 

 ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނނެވެ.ޙަރަކާތް  މި

 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން  50މިނިވަން 

ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގަިއ  50މިނިވަން 
 2015ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް ާމލީ އެހީދިނުމަށް 

ކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު ށ.އަތޮޅ11ުއޯގަސްޓް 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 79ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ނިންމުނެވެ. އެގޮތުން މިފަިއސާ ފެންވަރުގައި 
ވާދަކުރި ށ.ފުނަދޫ އާއި، މިލަންދޫއާއި، ފޯކައިދޫ 
އާއި، ޅައިމަގު ޓީމަށް އަިދ އަތޮޅުފެންވަރުގަިއ 

 15ޑިސެމްބަރ  2015ވާދަކުރި ށ.ފޯކައިދޫ ޓީމަްށ 
 އްވިފައިވެއެވެ. ގެ ނިޔަލަށް ފޯރުކޮށްދެ

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މިލަންދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރުން، ކަޕް ޕްރޮމޯޝަންވިޔަވަތި   

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

 މާލީއެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ  -/50,000މިޕްރޮގްރާމު ހިނގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  

 
ފުނަދޫ ސްޓޭޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް 

އެހީތެރިވުން  

އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން 

ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާިއން އެޅި ސްޓޭޖް 

ހިޔާކުރުމަށް ތަކެތީގެ އެހީތެރިކަެމއް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

މިގޮތުން ސްޓޭޖް ޢިމާރާުތގެ ހިޔާކުރުމުގެ 

ނޑު ލައިސާޓް  18ފޫޓު ދިގު  20މަސައްކަތަށް  ގަ

އްމު ޖަލްސާއިން ޢާވަނަ 85ގައި ބޭއްުވނު ިމކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  30 ެސޕްޓެމްބަރ 2015ޓިނު ހަދިޔާކުރުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި އެތަކެތި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ބޭއްވުން  2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިްލގެ ިވޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 
 

ށ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ 

ްށ 25ން 7ޑިސެމްބަރ  2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 ބާއްވުނެވެ.  2015ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 
 

ށ.އަތޮުޅ  މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މި 

ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް  ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރުމުގެ  ،އާލާކޮށް ދިރުވައި

ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ، ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، ދަރިވަރުންގެ 

ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮްށ އެއްބައިވަންަތ 

މަސައްކަތުގައި  ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާތުކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި،،ކުރުވައި

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަިހކޮށްދީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި  ،ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް

 ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގެ ތެރެއިނ2015ްކަޕް  ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން  

އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިލަންދޫ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ޓީމުން ބަިއވެރިވެ ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.  6މުބާރާތުގައި މި

ޅައިމަގު ސްކޫލާއި، ނަރުދޫ ސްކޫލާއި، ފޭދޫ ސްކޫލެވެ. ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ، ސްކޫލާއި، ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި

ގެ  2އަދި ގްރޫޕް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިމުބާރާތުގައި ގްރޫޕް އޭގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ށ.މިަލންދޫަގއެވެ. 

ަގއި ހިމެނިފައިވަނީ ށ.މިލަންޫދ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި،  1މެޗްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަީނ ށ.ފޯކައިދޫގައެވެ. ގްރޫޕް 

 ސްކޫލާއި، ނަރުދޫ ސްކޫލް ޓީމެވެ.  ގައި ވާދަކުރެވުނީ ށ.ފޭދޫ ސްކޫލާއި، ފޯކައިދޫ 2ޅައިމަގު ސްކޫލެވެ. އަދި ގްރޫޕް 
 

ކުޅެން  ގެ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިާވ މިލަންދޫ ސްކޫލާއި، ފޯކައިޫދ ސްކޫލް 2015ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ވިޔަވަތި 

ނޑުން މޮޅުވެ،  2ޕޮއިންާޓއި،  3ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗަށް ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ޓީމު ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  ލަ

ޓީމަކަށް ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމު  ހޮވިފައިވާއިރު، ަރނަރސްއަޕް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މިަލންދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ. 

 ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ. 
 

ރޒީ ނަންބަރު   ހާނީއަލީ  3މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަްނދޫ ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަ

ށ. މިލަންދޫ  އެވެ. އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކަށް

ރޒީ ނަްނބަރު  އަޙުމަދު  8ސްކޫލްގެ ޓީމުގެ ޖަ

ރޑް  އުނައިސް ހޮވިފައިވާއިރު އެންމެ މޮޅު ފޯވަ

ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 

ރޒީ ނަންބަރު  އެވެ.  އިްބރާހިމް ސިޔާމް،10ޓީމުގެ ޖަ

ކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.ފޯކައިދޫ ފެއަރް ޕްލޭ ޕްލޭޔަރ އަ

ރޒީ ނަންަބރު  هللا އަބްދު 13ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަ

އީމާން އެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރަކަށް 

ހޮވިފައިވާއިރު، ެއންެމ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް  އަޙުމަދު ހުޝާމް 1ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލު ޓީމުެގ ަޖރޒީ ނަންބަރު 

ރޒީ ނަންބަރު ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫްލ ޓީމުގެ  އަޙްމަދު އުނައިސްއެވެ. އަދި މުޅިމުބާރާތުން އެންމެމޮޅު  8ޖަ

ރޒީ ނަންބަރު   .ޙުސައިން ނަބީޙްއެވެ 10ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ. ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަ
 

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  189,493/73މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކައުންިސލްގެ ބަޖެޓުން މި 

 

ނޑު ނައްތާލުން    މަސްފެންގަ
ނޑު  އޮކްޓަބަރ މަހުގެ  2015އަތޮޅުގެއާއި، މަރިޔާދު ސަރަހައްދު ރީތިކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކޮްށފައިވާ މަސްފެންގަ

 ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ނޑަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ކުރަނީ  މަސްފެންގަ

ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، އެމްޓީސީސީ ގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. މި މަސައްކަތަކީ 

މިގޮތުން އެތަނަށް އެޅުމަށް ބޭުނންވާ ވެލި ށ.ފުނަޫދ 

ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު އެމްޓީސީސީގެ ވެހިކަލްގައި 

އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންެގ އެހީތެރިކަމާއެކު 

ނޑު އޮންނަ ސަ ރަހައްދަށް މަސްފެންގަ

ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމައެއާއެކު 

ނޑަށް ވެލިއަޅައި އެއްވަރުކުރުމުގެ  މަސްފެންގަ

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ލާންޗްތަކާއި، ވެހިކަލްތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރައްވާ 

 ފުންގެ މަސައްކަތުންކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މުވައްޒަ
 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނުފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ  ކޮޓަރީގައި 
 އެއަރކޯން ބެހެއްޓުން 

 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ކޮަޓރީގެ އެއަރކޯން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރޫމަްށ 

 ވަނަ ދުވަހު ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 28އޯގަސްޓް  2015ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ގެނެސް  12000
 

ރ. )ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ނުަވދިހަފަސްރުފިޔާ،  9,195/50މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 ފަންސާސްލާރި( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ޑެންގީ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 
 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީހުްނ ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަމުްނާދތީ، މަދިރިމަދުކުރުމަށްޓަކައި ޑެްނގީ ޕްރޮވިންޝަން 

ރަށުފެންވަރުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަދިރި މަދުކުރުމަށްޓަކައި ލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ރާމެއް ޖުޕްރޮގް

ނޑައަޅައި  -/40,000 ހިންގުމަށްޓަކައިއެރަށްރަށުން ހިންގުމަށް ރާވާަފއިވާ ޙަރަކާތްތައް  އާބާދީގެ ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ

 ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި 21ޖުލައި  2015ނިޞްބަުތން 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

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

 ގޭޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްުކރަނީ

 ބީޓީޔޫގ36000ެޖެނެރަލް ެއޑްމިްނ ާއއި، ބަޖެޓް ހިެމނޭބަިއގާ 
 އެައރކޯނެއް ބެެހއްޓުން 

 

ެއބައިގެ ބޮޑުމިނަްށ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި، ބަޖެޓް ހިެމނޭ ހޯލަްށ އެކަށީގެންވާވަރަށް ފިިނނުވާތީ، 

ގެ ނިޔަލަށް 2015އޯގަސްޓް  24އަރކޯނެއް ހޯދައި، ބީޓީޔޫގެ އެ 36000  އެއަރކޯން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުންބަލައި،

 އެއަރކޯނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. 

 ދެއްވާފައިވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރުފިޔާ  31,098/28 ހޯދުމުގެ ޚަރަދު މި އެއަރކޯން 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މައިގޭޓް މަރާމާތުކުރުން 
 

 19އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މައިގޭޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ.ފުނަދޫ ރޯޝަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ާއދަމް އާއި، 

ނޮވެމްބަރ  ،ގައި ޙަވާުލކުރެވ2015ިނޮވެމްބަރ 

 ނިންމާލެވުނެވެ.މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމަސައްކަތްކޮށް 

އެމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

މައިގޭޓްގެ ހުޅަނގު ތަނބު ެވއްޓިފައިވާ ބައިނަގަިއ 

އަލުން ތަނެބެއް ކޮންކްރިޓްޮކށް ސިމެންތިޖަހައި، 

 ކުލަލައި ގޭޓް ހަރުކުރުމެވެ. 

ރުފިޔާ  -/9,930މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚަ

 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 

ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުެގ  މި
ގެންވާ ނަފާވެރިކަްނ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީ

ިހންާގ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުެގ ދަށުން ހޯދުމަށް 
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތަްއ 
 ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރ2015ު

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2014މިދިޔަ 
ރުފިޔާ  482,422/35މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

)އެއްމިލިއަން ރ. 1,141,627/14 ގެ ނިޔަލަށ2015ް ޑިސެމްބަރން 2015ޖެނުއަރީ  1ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މި( ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި އެއްސަތޭކަސާޅީސްއެއްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތާވީސްރުފިޔާ،ސާދަލާރި

 ރުފިޔާއެވެ. -/544,189ކީ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަ ވަނަ އަހަރުގެ  2015ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  814,527/54
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިްނ   ރުފިޔާ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 265,332/29މިއަހަރު ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ  1,160,461/34އި، އެކި އޮފީސްތަކުން ލިބެންވާ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާސަންދައިންނާ
 ލިބޭނެއެވެ.   ރ.)އެއްމިލިއަން ހަތްސަޭތކަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސްއެއްރުފިޔާ(-/1,704,651ފައިދާގެ ގޮތުގައި ސާފު 

 

 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
 

ން 2015ޖެނުއަރީ  1ރުފިޔާއެވެ.  އަދި  1,713,180/36އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ ވަނަ 2014
ރުފިޔާ )ހަލައްކަ  699,579/52ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ރިޕޭމަންޓުގެގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ  31ޑިސެމްބަރ  2015

ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  ނުވަދިހަނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވަރުފިޔާ، ފަންސާސްދެާލރި(
 2,412,759/88ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، 

ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަުކން ޖޫރިމަނާއާއި، ރިޕޭމެންުޓގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެޭހ 2015ރުފިޔާއެވެ. 
  ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. -/4,140,000އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ރުފިޔާ ލިބުމުން 1,727,240/12

 

ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށް،  މި
ނޑާގޮތަށް  އަހަރު ދުވަހަށް، ރަހުނަކާ  1% ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު 9އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަ

އެހެން ނަމަވެސް . ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ -/50,000 ނުލައި، އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަލައިގެން
  ލެވިފައެވެ.މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަޑުޖައްސާ ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިހުރި 
ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ 
އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި 
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ަނފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި 

 . ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2014މިދިޔަ 
ރ.  285,269/10މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 31ން 2015ޖެނުއަރީ  1އަދި )ދެލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާ، ދިހަލާރި( ރުފިޔާއެވެ. 
ދެލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ރ. )-/290,105ތުގައި ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްތަކާއި، ޮކޓަރިކުީލގެ ގޮ 2015 ޑިސެމްބަރ

ޑިވިޑެންޓްގެ ، ވެފައިވާއިރުދުޚަރަ  ރުފިޔާ 17,001/55ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ މި( ލިބިފައިވެއެވެ. އެއްސަތޭކަފަސްރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ނިޔަލަށް މިވަނަ އަހަރުގެ  2015 ރުފިޔާ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. 171,161/46 ގޮތުގައި

ނިޔަލަށް ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންާވ  ވަނަ އަހަރުގެ  2015 އަދި ރުފިޔާއެވެ.  575,374/10
ރުފިޔާ)ހަލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ  692,774/10ޖުމްލަ ން މިޕްރޮގްރާމަށް ރުފިޔާ ލިބުމު  -/117,400

 ިލބޭނެއެވެ.   ލާިރ(ހަތްދިހަހަތަރުރުފިޔާ، ދިހަ
 

ޕްރޮގްރާމުން އިތުރު ނަފާހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި، ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް  މި  
ވަނަ ދުވަހުން ެފށިގެން  1ޖޫން  2015ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަްށޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެިވފައިވެއެވެ. އަދި 

އައި ކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް އެމް.އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  5އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ ، މާރާތުގެ ހޯލްއަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢި
 ދޫކުރެވިފައިވުމީ ކުރިމަގުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާ އިތުރުވެގެންދާެނ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

 

 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

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

 ންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ހިނގަމު
 

ޖެނުއަރީ  1ރުފިޔާ އެވެ.  އަދި  1,006,235/48ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ވަނަ އަހަރު ނިމުުނއިރު މ2015ިމިދިޔަ 
ގެ ނިޔަލަށް  2015ޑިސެމްބަރ  31ން 2015

އެއްމިލިއަން ރ. )1,801,299/93
ނުވަދިހަނުވަރުފިޔާ، އަށްސަތޭކައެއްހާސް ދުއިސައްތަ 

ބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ލި( ނުވަދިހަތިންލާރި 
އަށްަލއްކަ ހަތްދިހަހަހާސް ) 876,802/48ޖުމްލަ 

 (އަށްސަތޭކަދެރުފިޔާ، ސާޅީސްއަށްލާރި
ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2015ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 

 2,129,331/39ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  މި

 ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް މި ރުފިޔާއެވެ.  
ރ. 3,042,780/12ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމަށް  913,448/73އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ ނިޔަލަށް އަހަރުގެ 

 ލިބޭނެއެވެ. ސާޅީސްދެހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަރުފިޔާ، ބާރަލާރި( ތިންމިލިއަން )
  

 ތަކެއްޗާއެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިޔަށް  ދެފަހަރެއްގެ މަތީން އަގުބޮޑު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މިއަހަރުވިޔަފާރީގެ  މި
 ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ބައެއްމިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ 
އަދި އެ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ  ރިވިއުކޮށް  އުޞޫލުތައް، ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި

ސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަމިގޮތުން  އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،  ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގާ

 .ައިދ ިރިވުއޮކްށ ފްާސުކެރިވަފިއެވެއވެ ، އަލަށް އެކުލަވާލައިތެރޭގައި  އަހަރުގެ މި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް
 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  -1
ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ށ.ައތޮޅުއޮފީހުން ކުރިއްސުރެ ދެމުންގެންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ގެ ށ. އަތޮޅު އީމި

 ވަނަތައް ހޯދާ އި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން މަތީފެންވަރުގައިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ށ.އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު 
ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުިދނުމުގެ  ދުމަތުގެ އަގުއެދުރުންގެ ޚި ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދީ ދަިރވަރުންގެ އެހީތެރި
  ގޮތުން އިނާމު ދިނުމަށް އެކަށައަާޅ ސިޔާސަތެކެވެ.

  

ނޑު  އް އެކުލަވާލުމުގެސިޔާސަތެ ފަދަ މި . އަތޮޅުގައި ޢިލްީމ ގޮތުްނ ޤާބިލު ީޖލެއް ށ، މަޤުޞަދަކީމައިގަ
ވާ މުދައްރިސުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގަިއ ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުފެއްދުމާއި، ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްަތކުގައި ކިޔަވައި ދެއް

ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ  ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅު
 އްޓެއް ށ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ. ތަޢުލީމީ ވެ ވަނަތައް ހޯދުމުގެ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ

 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -2
ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމަށާއި،  ،މިއީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުުރކުރުމަށާއި، ފަރުދުންގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ 
 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ލެވުނުއުުތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން "މަދަދު" ގެނަމުގައި އެކުލަވާ މަޤުޞަދުގައި މިލަދުންމަޑުލު

 

 ހިންގުމުގެ އުޞޫލު  2015ޓްބޯޅަ މުބާރާތް ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ފު  -3
 

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި  ،ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވައި މިއީ
ކުޅިވަރުގެ ،ހިތްތަކުގައި ޤައުީމ، ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮށް އެއްބަިއވަންތަ ކުރުވައިވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، ދަރިވަރުންގެ 

ރިވުްނ ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާުތ މަސައްކަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެިރކުރުވައި،
ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ  ،ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް

އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މުބާރާތް ހަރުދަާނކަންމަތީ ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅުުމގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކުޅުންތެރިންތަކެއް 
 އުޞޫލެކެވެ. 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ   

 މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 

 ބޭއްވުން  ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
 

އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ  50ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 
 ބޭއްވުެނވެ.ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ށ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް ފުނަދޫގައި 31ޖުލައި  2015ރަސްމިއްޔާތު 

އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށާއި، ވެރިރަށް މާލޭގައި އެއް 
ވަގުތެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިރަސްމިއްޔާތު 
ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ޑިނަރ އަކާއެކު 
ފުނަދޫ އަންެހނުންނާިއ، ފިރިހެުނންގެ ބޮޑުބެރުޖެހުމާިއ، 

ނޑިޖެހުމާއި، ކޯޑި ކުޅުމުގެ ފޯރިގަދަ  ދަ
 .އައިޓަމްތަކަކާއެކުގައެވެ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ 

 ވިއެވެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރި

 ބޭއްވުން ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 50
 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގުުމގެ ރަސްމިއްޔާތެއް އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަ 50ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 
ވަނަ  25ޖުލައި  2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް 

 ބޭއްވުނެވެ. އިދާރާގައި ގައި 12:00ދުވަހުގެރޭ 
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް 
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ 
ކަންތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު 
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު 

ން ފައްޓަވައިދެއްވީ ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތު
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަުރ މުޙައްމަދު ސުނާން 

ޝަރީފް އެވެ. އަދި ދުވަހާގުޅޭގޮތުން ޚާއްޞަ ބަސްކޮޅެއް އިއްވަވައިދެއްވައި ރަސްމިއްޔާތު ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުނަ ޙަރަކާތުގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުކުދިން އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ 

އިޝަތު ޔަމްނާއެވެ. މި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަލްހާމް މުޙައްމަދާއި، ޢާ 
ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ޙާޟިރީން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދެުވުނ 

 .ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ
 

އެކި މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި، ފުނަދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ 
މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ފުނަދޫގެ ަކމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުްނ 

 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

ށް ދިރުވުމެވެ. މިނިވަންދުވަސް ދިވެހިންގެ ހިްތތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  މި
ރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކަުއންސިލާއި، އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާުތގެ ބޭރުގައި ދިދަޖަހައި، ދިަދފަތި ދަމައި، ބޮިކފަތިލައި ފާހަގަކު

 ޒީނަތްތެރިކުރެވުނެވެ. 

 ފުނަ ޙަރަކާތް ބޭއްވުން 

ހާ އަތޮޅެއްގައި އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރި 50ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 

 އަށް ބޭއްވުނެވެ.  16އިން  15އޯގަސްޓް  2015ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ފުނަ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅު "ފުނަ" ޙަރަކާތް 

 މިއަތޮޅުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ފުނަ 

ވަނަ 15އޯގަސްޓް  2015ޙަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ 

ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކުރީގެ 

ތާރީޚުގައި ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވެމުްނ 

އައިގޮތާއި، މަސައްކަތްތައް ދައްކުވައިދޭ 

ހުށަހެޅުމަކުންނެވެ. އެއަށްފަުހ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 

މަކާިއ، އަންހެން ކުދިންެގ ގިނަދަރިވަރުން ހިމެނޭ ނެށު

ނޑިއާއި،  ނެށުމަކާއި، ުފނަދޫ އަންެހނުންގެ ދަ

ނޑިޔާޖެހުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި، ފިނިެހނުންެގ ލަނގިރިއާއި، ބޮުޑބެރުޖެހުުމގެ ފޯރިގަދަ އައިޓަމްތައް  މާފަތިޖެހުމާއި، ބަ

ނޑީގައި އެ 16ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. އެއާއެކު  ރަށުގެ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ މޫދު ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުނަދޫ ތު

ގައި މިނިވަންުދވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ވިލާކޮލެޖް ލޭކްސައިޑް ކެމްޕަހުގައި  13:30ކުޅިވަރުކުޅުން އޮތެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ 

އްދީންގެ ވެރިޔާ ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. ފުނަޙަރަކާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ ނިޝާން ޢިއްޒު

 އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް އެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ފުނަ ޙަރަކާތުގެ ެތރެއިން

ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިޝާން ިޢއްޒުއްދީންގެ  މި

ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢައްާބސް އިބްރާހީމާއި، 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނާއިުބ 

މުޙައްމަދާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް هللا ޢަބްދު

ވަޙީދާއި، މީޑިއާ هللا ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނައިބު ޢަބްދު

ކޯޑިނޭޓަރ ތަސްލީމް ޢަބްދުއްޞަމަދާިއ، 

ސްޕެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި، އިނި

އި، އާއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ޙަލީމު 

އެމިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ގިނަޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ. އޭގެ އިތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 

ބްރާހީމް އާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި، ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އި

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 ބޭއްވުން ގެ ރަސްމިއްޔާތު ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމު 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުަވހުގެ ދިދަ 1437 
ތޮޅުކައުންސިލްގެ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ށ.އަ

ވަނަދުވަހުގެ  12ޑިސެމްބަރ  2015އިދާރާގައި 
 ގައި ބޭއްވުނެވެ. 6:00

ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ  މި
ބަރަކާތުން ފައްޓަވައިދެއްީވ، ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 
ދަރިވަރު ދަޚްލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއެވެ. ދިދަ 

ފާޟިލް އަޙްމަދު ނަންގަވައިދެއްވީ ކައުންސިލަރ ައލް
އެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައް هللا ޢަބްދު

 .ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންެނވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ

 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ޢާއްމު ރައްޔިތުން ،ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި މި
 .ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ

ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  ދިވެހިންގެ ހިްތަތކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ. އަދި  މި
 ނާއި، ގޯތިތެރޭގައި ދިދަޖަހައި ީޒނަތްތެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަށައިގެން



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ހެލްތުމިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން 

 ހެލްތު މިނިސްޓަރ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 
 
 

 ހެލްތު މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބްލް 
 12ން 9މެއި  2015އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު  

 2015ށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި  
 ގެންފިއެވެ. ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ަވޑައ9ިމެއި 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަތޮޅުގެ 
ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،  އެރަށްރަށުެގ 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި، ށ.ފުަނދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 
ބައްލަވާލެއްވައި، ޞިއްޙީ ދާިއރާގެ މުވައްޒަފުންނާ 
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ށ.ފުނަޫދ 

ޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލާންޓް ހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި،  އަތޮ
ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކޮށް 

 މެނެއެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުން ހި

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ 
މިނިސްޓަރ ފުއާދު ޤާސިމް  އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް

އާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޢަބްދުލްޙަމީދު 
ޢަބްދުއްޞަމަދާއި، އެންސްޕާގެ ސީއީއޯ މުޖްތާޒް 

ހެލްތުގެ ޑެޕިއުީޓ  ޖަލީލު އާއި، މިނިސްޓްރީ ޮއފް
އާސަންދަ ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޤާސިމާއި

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދާއި، 
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ފާިޠމަތު ޝިފްޒާ އާއި، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 
ޢާރިފް އާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅ ހޮސްޕިޓަލްގެ 
އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ 

 އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ހުޝާމް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ސަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން ސީއެސްސީގެ ނައިބުރައީ  

 އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނައިބު ރައީސް  
 ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން 

 

އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  14 -10މެއި 
ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިވިލް 
ސަރވިސްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ވަހު ވަނަ ދު 13މެއި  2015ޙަސަން ދީދީ  
 މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގަިއ ށ.އަތޮޅުގެ 
ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިހާރު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 

ރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަިއ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެ މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރައްވައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭނަށް ޭބނުންވާ ިއތު
މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ބައްދަލުކުރައްވައި މުވައްޒަފުންނަށް 

 ތަމްރީނު ދެވިދާނެ ގޮތްތަާކބެހޭގޮުތން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. 
 

ެގ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ުމޞްޠަފާ ލުުޠފީ މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުެގ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަން
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ށ.އަތޮުޅކައުންސިލުގެ ނާއިބުރައީސް އިްބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 

 އާއި، ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން 
 

ވަނަ ދުވަުހ މިކައުންސިލަށް  13މެއި  2015އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް 
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

މި ޓީމު ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަީކ 
އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާްނ 
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއަހަރު 
ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްީރނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

މާއެކު މިތަމްރީނު ހިންގުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވު
ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަޫދ 
ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެްނ 
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ޓްރެއިންގ މެޓީރިއަލްސް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

ތައް އިޕްސަސް ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ2014ްތައްޔާރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
އަށް މި ދެ ކައުންސިލްގައި  17އިން  13މެއި  2015ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާ ލެއްވުމަށް މިމަހުގެ 

 މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
 

މިޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަަވނީ އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނިޔާޒު އާއި، 
އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަިއމަން އާއި، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް، ސްޓޭޓް އެންޑް  އެސިސްޓެންޓް

އެންޓަރޕްރައިސަސް އެންޑް ސްޓެޓިއުޓޮރީ ބޮޑީޒް އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް ފަޒީލް އާއި، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް 
 ެވ. ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްަމންޓްސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމުއެ

 

މިޓީމުގެ އެހީއާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްބައިގާ މަސައްކަތްކުރާ  މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް 
 ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަކުރަމެވެ. 

 
 ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރުން 

ގައި ފުނަދޫއަްށ 2015މާޗް  6ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން 
 ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

 

އެ މުއައްސަސާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރި މިދަތުރަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، އިދާރީ މުއާމަލާތްތައް 
ހިނގާގޮތް  ދެނެަގތުމަށާއި، ރ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް 

 ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. 

ަގއި ހޭދަކުރި މިދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފުނަދޫ
ދެ ދުވަހު ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލުގެ 
ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންާދ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 
ހޯއްދަވައި، އެބޭފުޅުން ިމހާރު ކަންތައްތައް 
ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގޮތުގެ ަމޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. 

ތްތައް ހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢަމަލީޮގތުން ބެއްލެވިއެވެ. އަދި މީގެއިުތރުން ރ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އަދި އިދާރީ މަސައްކަ
 މިކުރި ދަތުރުގެ ހަނދާނީ ފިލައެްއ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެރުވިއެވެ.

ޑިނަރއެއް  ޓީމުގެ އެކަމަޑޭޝަން ފްރީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ ޝަރަުފގައި އަތޮޅުކައުންސިލުންގެ ފަރާތުން
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 7,872/50ދެވިފައިވާއިރު މިޓީމަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

 އިންޑެކްސް އާބެހޭ އެލްޖީއޭގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން ޕާރފޯމަންސް 

 
 2015ންޑެކްސް ކަށަވަރުކުރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލޯގަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ޕާރފޯމަންސް އި

ށް  އަތޮޅުކައުންސިލްގައި  3ން 1ޑިސެމްބަރ 
 މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. 

 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ވަނަ އަހަރުގެ 2014ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 

ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ފޯމްތައް 
ށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގައި ކަށަވަރުކުރުމަ

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެލްީޖއޭގެ ފައިނޭންސް 
އޮޑިޓަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދާއި، 
ޕްރޮކިއޯމަންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މައުރޫްފ 

 .މުޙައްމަދެވެ
 

ންސް އިންޑެކްސްގެ ފޯމްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި، މިޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްަދލުވުމުގައި ޕާރފޯމަ
ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަތީޖާއާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ނަތީޖާތަކާބެހޭޮގތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. 

 އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަށަަވރުނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޑޮކިއުމެްނސް ހަމަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 މިލަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ، ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ފުނަދޫ

 2015ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެޭވ ޓީމެއް  4މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރގެ 
 ގައި މިލަންދޫ ފުަނދުއަށް ޒިޔާތްކުރެވިއެވެ. 19ނޮވެމްބަރ 
 

ށ.ފުނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުމާއި، އެރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  މިޓީމު އައުމުގެ ބޭނުމަކީ
ން  19މިޓީމުގެ ބޭފުޅުން ނޮވެމްބަރ ޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުމެވެ. އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި، ށ.މިލަންދޫގެ ރޯޑް ކޮމިއުނި

 ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.  ދެ ށް އ20ެ
 
 

 ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 
 ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން 

ސެޕްޓެމްބަރ  2015މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު 
 ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑަިއގެންނެވިއެވެ. 13



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުންހައުސިންގ   

އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުަގއި ށ.ފުނަދޫގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް 
ފައްޓަވައިދެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު 
ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ބޭްއވުނު ޖަލްސާގައި 
ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މަ
ފުނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދާނެގޮތާ 
ބެހޭގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ސީއީއޯ މަޢުލޫމާތު 
ދެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ 
ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

ަކއުންސިލްގެ ރައީސް  ސަލީމު އާއި،  ފުނަދޫ
 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 
އާއި، ޒިޔާދު އާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ފާއިޒު އާއި، އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު هللا ޢަބްދު

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޙަބީބު އާއި، ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އާސިފް އާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙަސަން ރަޝީދު އާއި، 
ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކަުއންސިލް މެންބަރު ޢަލީ ަސލީމު އާއި، މަޖިލީސް މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 
 

 ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ 
ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން  

 

ގައި ދެދުވަހުގެ  30ޖޫން  2015މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ  
 ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަތޮޅު ގޮއިދޫ، މިލަންދޫ، ނަލަްނދޫ، ފީވައް، ޮކމަންޑޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

ނޑުވެރިކަން ކުރުމުގަ، މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ މަސްވެރިކަމާއި އި އެކަންކުރާ މީހުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ދަ
 ބަލައި، އެކަންކަމަށް އެކަށީގެންާވ ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވުމާއި، ބައެއް ފަޅުރަށްތައް ބައްލަވާލެއްވުމެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ގޮއިދޫ،

ނޑުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކޮމަންޑޫގެ މަސްވެރި  ންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިލަންދޫ، ފީވަކުގެ ހުރި ދަ
 

މިދަތުރުފުޅުގެ އެމަނިކުފާނުގެ ިއތުރުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ުމޙައްމަދު ޝަރީފް އާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 
 އަޙްމަދު ޙާފިޒް އާއި، ޑައިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަރޫޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

 ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

 ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޡުހޫރު ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް 

 2015އޮނަރަބްލް އަލްފާިޟލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 

ވަނަ ދުވަހު މިއަތޮޅު ފޯކައިދޫ، 12ޑިސެމްބަރ 

 ކޮމަންޑޫ، މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެންެނވިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ފަރާތުން 

އެރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންާދ މަޝްރޫޢުތައް 

 ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ. 

ރ ނާއިފާ ޝައުކަތު އާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނިްސޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު މާހދު ޝަރީފްއާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަލީ ޒަކީ އަޙްމަދު އާއި ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު 

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅު ، މިމްރާޙް އާއި، އަޙްމަދު ރީހާން އާއި

 ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ކައުންސިލްގެ

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ވީޑިއޯ ނެގުމަށް 
އެލްޖީއޭގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން  

 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ 
ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް ނެގުމަށްޓަކައި، ތިން ބޭފުޅުންެގ 

ގައި 2015ރ އޮކްޓޯބަ 28މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް 
 ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 

 

މިޓީމު ޒިޔާތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 
އަންނަ ބުރަށް ދެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާގުޅިގެން 

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، 
ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައި ހުރި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015
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މިއަންނަ އަހަރު ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކައުންސިލްތަކަށްވެސް ދައްކާލުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކެއް   އެލްޖީއޭއިން
 މި ޓީމު ފުނަދޫކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ވީޑިއޯތައްވެސް ނަގާފައިވެއެވެ. ތައްޔާރުކުރުމެވެ. 

 

 ޔަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޢިމާދު މުޙައްމަދެވެ. މިޓީމުގައި އިސްކޮށް ވަޑައިގެންނެވީ އެއޮތޯރީޓީގެ ސީނި
 
 

  ަނޑިތަކާއި  ތިންވަނ  ރަކާތްތައް ޙަ ބައި: ލަނޑުދަ

ރާމްތައް ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގް  
 

 ވަނަ އަހަރަށ2015ްންފެށިެގން ވަނަ އަހަރ2011ުަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން 93ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ފައިސާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤިގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ދައުލަތައް ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި 

 ހޯދުމަށް ހުށައެޅާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން  2012ނަމަވެސް 

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

 ވާކަްނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައި

ރ ) ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ( 2,106,296ވަނަ އަހަރަށް 2016އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައެވެ.   ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

 

 
 
 

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 2,106,296  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

 އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް  2012

2012

2013

2014

2015

2016
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 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  

  ަ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

ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ( 
 ހިންގުމަށް ބޭުނންވާ އެކިއެކިއަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ އެވެ. 

ނާއި، އަތޮޅަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންޙަރަކާތްތަކަށް 
ތަކެކެވެ. ޢިމާރާތް ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްުބމަށް ބޭނުންކުރުމަށް

ރާތުގެ މަސައްކަތް އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ 2687މިނަކީ މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުގައި ހިމެނޭ 01މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 
މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ގައެވެ.  1995މާރޗް  12ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ެފށިފައިަވނީ 

ރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްޭވ ޖަލްސާކު ހިމެނެއެވެ.
ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ  އެކަކާއި، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މާލަމެކެވެ.ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުަމށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް، އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 1,118,800.00 ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ 
އަކަފޫޓެވެ.  2077ބޮޑުމިނަކީ ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދޭއް ކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެއަދި  އެވެ.

 އިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ފެށިފަގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަްނ 1998އޮކްޓޯބަރ  24މިއީ، 
 އެވެ.)ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ

 

 ފޫޓެވެ. 200×215މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮުޑމިނަކީ 
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 މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް )ބީ.އެމް.އެލް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާތް(

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

 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 
ފުނަދޫ ބްރާންޗް ިހންގަުމން ގެންދަނީ ިމ 

  ވަޞީަލތެކެވެ.ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ 
 

 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  މިއިމާރާތްއަކަފޫޓެވެ.  2170.35
އޮކްޓޯބަރ   24ފޫޓެެވ.  100×100ބޮޑުމިނަކީ 

ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ 1998
 ރުފިޔާ  705,363.00އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ 

)ހަތްލައްކަ ފަސްހާްސ ތިންސަތޭކަ 
 އެވެ.ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( 

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ   



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

 މާމުލި ލާންޗް 

އިދާރީ އުޞޫލުގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް މިޕްރޮގްރާމަށް 
 17މާރާތް ދިގުމުއްަދަތކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އެއުޞޫލަށް ނަފާވެރިކަން ދަީނ އިތުރުވަމުންެނވެ. އަދި މިޢި

ޖަލްސާއިން ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު 16ޑިސެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް، 2014ޑިސެމްބަރ 
 ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ. 5ޢިމާރާތުގައި  

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  
މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ 

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

 .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 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވިޔަވަތި ލާންޗް 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި، ވޭން

އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަާވޢިާދއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަނީ  އް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ދަތުރުތަ
 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، 
އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުމާ ހިސާބަށް ޚަރަދުވި 

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

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް 
އިތުރުކުރުމަށް  ބޭ އާމްދަނީކައުންސިލަށް ލި

 ލިއްޔަތުންނާއި، ިމޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.  ރައްޔިތުންގެ މާ

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 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

44 

 ގޮތް  ހިފުނުބޭނުން  ވަޞީލަތުގެކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން 

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

ން ދަނީ ބޭނު ގައިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔި ނިންމާފައިވާ ނިންމުްނތަކާއި އެއްގޮތްވާ
 ހިފެމުންނެވެ.

 
 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 

ނޑު އޮކައުންސިލުގެ   ނިގަ

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

ދައުރާއި ޢަމަލީ  ޛީވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީ 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)  

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން

 )އާމިނަތު ނަޒްލާ(

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ސަޤާފަތާއި،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން

އަޙްމަދު ފާއިޒު()  

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

(އާދަމް ސަޢީދު)  

ސްސަރވި ޑިވެލޮޕްމަންޓްއެޓޯލް   ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

 އާރު، އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ންތި 
 ފަ

ާސީ
ސިޔ

 
ނީ 

މަދަ
ަންތި 

ފ
 



މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

އުތުރުބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާިއބެޭހ މިލަދުންމަޑުލު 
 ލްގަިއ ބުނާގޮތުން ކައުންސިކެވެ. ޤާނޫނު ވާ 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 
 އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މުޙައްމަދު ޢާރިފް އީސްރަ  
ނޑިތީމު ށ.  ދާއިރާ ކަ  

ޢާިތފް هللا ޢަބްދުކައުންސިލަރ   
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



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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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 
 ިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހ 

 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 
  ާސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުންކައުންސިލުން ހިންގ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

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

 މަސައްކަތްކުރުން 

 އަހްމަދު ފާއިޒު  6
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

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

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  7
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްޓެކްސް އާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 އާދަމް ސަޢީދު  8
 ރައީސްނާއިބު 

 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްފެނާއި، ނަރުދަމާ އާއި، ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ިނައްތާލުމާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. ކުނ 
 .ްކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
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  

ސާރކިއުލާރއިން ( 2011ޖޫން  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
ނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާ

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

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  އިރާ ސެކްޝަން ދާ  މަޤާމު  ނަން  #

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



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 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   
ޓުގެ ތެޭރން ހިންގަމުންދާ ކޯޑިނޭިޓންގ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސް 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

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާމިނަތު ނަޒުލާ  3

 މެންބަރު   އަތޮޅުކައުންސިލަރ  ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 4



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 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

 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 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 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 4 މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 5 ހަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 6 ޝާމިޔާ ޙަސަން  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 7 މަމްދޫޙް ނަސީމު  ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

 8 އަޙްމަދު ޢީސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 9 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 10 ސަޢީދު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 11 އިބުރާހީމް ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 12 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 13 ރިފާޢު ޢަލީ އޮފިސަރ ފައިނޭންސް
 14 އިބުރާހީމް  ޢަބްދުލްމަޖީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 15 هللاޢަބްދު ސާލިމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 16 އިބުރާހީމް  ޙަބީބާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17 މުބީނު މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 18 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 19 ފުޅު  މުޙައްމަދު ޢަޒީމާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 20 މޫސާ އާމިނަތު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 21 ޝަރީފް އިސްމާޢީލް މަސައްކަތު
 22 އާދަމް  އަޙުމަދު މަސައްކަތު
 23 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު
 24 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު
 25 ޙަސަން ޢަލީ ޑްރައިވަރ

 26 މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 
 27 އާދަމް ފަހީމް ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 28 ފުޅުޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ
 29 ސުލައިމާނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި
 30 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް ފަޅުވެރި
 31 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި
 32 އަޙްމަދު ފަޟީލް ފަޅުވެރި

 

 

 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

ނީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސްގެ ގައެންމެހާ ކަންކަން ހިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

ރައީސްގެ ދަށުްނ ކައުންސިލްގެ ގެ ބެއްލެވުމުގެރައީސްންސިލްގެ ަނއިބުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައު



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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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 2015މިގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ރަނގަޅުކަން

 ރީ ޙާޟި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ެމންބަރުން ޤަާވޢިާދ  8ގައި ާޤނޫނީ ގޮުތން މިކައުންސިލަްށ އައްޔަންކުރި ކައުންސިލްގެ 2014ފެބްރުއަރީ  26
 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ނޑުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާާރއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްށ.  މަޤާްމ  40ކޮށްދެއްވި ޮއނިގަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.  35ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ 2015ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

މިއަހަރު ތެރޭގައި އުފެއްދެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މިއޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ 
( ޗިޓުްނ 2015ނޮވެމްބަރ  29) CSC/2015/10037(3)ޙައްމަދު ޙަސަން، ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު މު

ށ.ފުނަދޫ މޫސުމްގޭ މުޙައްމަދު  ގެންގުޅުނުބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން 
 ވަކިކުރެއްވިއެވެ.(ޗިޓުން 2015މެއި  19) CSC/2015/669(2) ޢާތިފް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

މި އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ހަމައެއާއެކު 
( ޗިޓުން ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. 2015ނޮވެމްބަރ  29) CSC/2015/10038(3)ނަންބަރު 

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަޤާމު ފުރުއްވަމުންއައި ށ.ފުނަދޫ ހިރިޔާ ހަމްދޫން ނަސީމް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަދި 
މުގެ މަޤާމަށް ބަަދލުކުރެވުނެވެ. ޗިޓުން މިއިދާރާގެ ެއސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަ CSC/2015/10049(3) ނަންބަރު 
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެން  1 ހަމައެއާއެކު

 CSC/2015/00464 (15(40)ފެށިފައިވާ ށ.ުފނަދޫ ޒެނިުތ ފާިޠމަތު އަޙްލާމް، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަްނބަރު 
( ޗިުޓން ވަިކކުރައްވައި، އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގަިއ ވަގުތީގޮތުން ެގންގުޅުނު 2015ބަރ އޮކްޓޯ

( 2015ޑިސެމްބަރ  03) CSC/2015/00482(40)ށ.ފުނަދޫ ޮބންތި މުޙައްމަދު ފަޒީލް، ސިވިލްސަރވިސްގެ ނަންބަރު 
ޕްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުނު ށ.ފުަނޫދ ޗިޓުން ވަކިކުރައްވައި، އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮ

( 2015ޑިސެމްބަރ  10) CSC/2015/00483(40)ހަނދު ޢާއިޝަުތ ޔަމްނާ، ސިިވލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންަބރު 
ންޓްްސ ގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ  އެކައ2015ުޑިސެމްބަރ  22ޗިޓުން ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މި މުވައްޒަފުންނަށް އައި އުނި އިތުރާއެކު  އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި،އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމް އުފައްދަވާފައެވެ.
 އެވެ. 32ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ 2015

 އިންސައްތަ 94.74ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  245ފުން މުވައްޒަ އަހަރުވަނަ 2015
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ވަަނ 2015ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 96(ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ )
ވަނަ މާއްދާގަިއ 97ފާސްކޮށްފީމެވެ. އަދި އެޤާނޫނުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޮގތަށް އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް 

އް ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުަލވާލެވުނު ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާިއ، ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތަ
ވަނަ ދުވަހު  ފާސްކުރެވުނެވެ. 15އަރީ ޖެނު 2015ޢާއްމުޖަލްސާއިން  47ދެވަނަ ދައުރުގެ މިކައުންސިލްގެ ޞައްޙަކަމަށް 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކައުންސިލް މެންބަުރންގެ މިބަޖެޓާއި، ހިސާުބތައް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ 
 

 ފާސްކުރުން  2015މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު 

އި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް " އަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގ2015ަ"މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު 
ިމ ވަނަ ދުވަހު ނިންމުެނވެ. 28ޖެނުއަރީ  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 49ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7އުޞޫލު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 
 

 ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 

އަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވިފައިވާ  2015-ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު
ގެ މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުއިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް  2015ޖެނުއަރީ  29އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް، 

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ނިންމުނެވެ. ވަނަ ދުވަހު 29ޖެނުއަރީ  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  50
 މެންބަރުންގެ ވޯޓުްނނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ވަޑައިގެންނެވި 

 
 ފާސްކުރުން  2015ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

" ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައާއި، ކައުންސިްލގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވިފައިާވ 2015-"ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ިއނާމު ދިުނމުގެ ސިޔާސަތު 
އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2015ޖެނުއަރީ  29އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް، 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ ދުވަހު ނިންމުނެވެ. މި އުޞޫލު ފާސްުކރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ 29ޖެނުއަރީ  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 50
 މެންބަރުންެގ ވޯޓުންނެވެ.  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ކައުންސިލްގައި ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި،ށ.އަތޮޅު 

 ކްލަބުގެ އިދާރާއެއް ހަމަޖެއްސުން. 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން ޝާމިލުވާ ސްޓާރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބެއް 
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށާއި، އެކުލަބުެގ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ށ.ައތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނެވެ. ސްޓާރފް ރިކްރިއޭޝަން  12ފެބްރުއަރީ  2015ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 53ދެވަނަދައުރުގެ 
ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި، އެ ކްލަބުެގ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިްލގެ އިދާރާ ހަމަޖެއްސުމަްށ 

 ވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެ 6ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީދުވަހުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2015ކައުންސިލް އިދާރާގެ ށ.އަތޮޅު 
 

އަހަރާއި،  10ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށާއި، މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް 
އްޗަށް ހަނދާނީ ިފލައެއް ދިނުމަށާިއ، މިކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަުދ އަހަރު ކޮްށދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މަ 20އަހަރާއި،  15

ނޑައެޅުނު  -/53,750 ރުފިޔާ އަށް އިތުރަށް  -/15,000ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަކަށް ކުރުމަށާއި، އަހަރީ ދުވަހަށް ކަ
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުވެ ބާކީހުރި ފައިސާއިން ނެގުމަށް  -/38,750ބޭނުންވާ  ރުފިޔާ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަ

ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް  12ފެބްރުއަރީ  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  53މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުްނ  5ތެރެއިން މެންބަރުންގެ  6ންނެވި ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް 
 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާގައި "އަސާސީ 75)އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2010/7ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ޚިދުމަތްދިނުމާއި، އާމްދަނީ ހޯދުުމގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ 

އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތަކާއި، ކުންފުނި ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވްތަކާއި، ބައިވެރިވެގެްނ  ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްތަކުން 
މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ." މިހެން އޮތް ހިނދު އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ މޮޓޯ އަދި އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް 

އްގޮތަށް މިކައުންސިލުން ދިނުމަށާއި، އިންސުއަރެންސް ޚިދުމަތް އެލައިޑް އިންސުއަރެންސްއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެ
ރ. )އެއްހާސް ރުފިޔާ(  -/1,000މިޚިދުމަތް ފެށުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި 

ރ. )ފަސްސަޭތކަ ރުފިޔާ( ދެއްކުމަށާއި،  -/500ންމެ އަހަރަކު ބެހެއްޓުމަށާިއ، އިންސުއަރެންސް އެޖެންޓުގެ ފީގެ ޮގތުގައި ކޮ
ރ. )ތިންހާސް ފަްސސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ -/3,500އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް އަށް އެޑްވާންސްކޮށް ޖަމާކުރުމަށް 

ން ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއް ދައުރުކުރުމަށް ގެންގުޅުމަށާއި، މިޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށު
މަހަކުން ަކއުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަްށ  3އިދާރީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަާށއި، އަދި މިޚިދުމަތުގެ ހިސާުބތައް ކޮންމެ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015
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މިގޮތަްށ ނިންމުނެވެ. ގައި 2015ފެބްރުއަރީ  17ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 54ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިާފޤުންނެވެ.  6ނިންމާފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުން 2015ޤުރުއާން މުބާރާތް ށ.އަތޮޅު 

 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުމަށް،އައުވޭނެއް ގަތުަމްށ  2015
ރުފިޔާގެ  -/197,220ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ވޭން މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބާކީވާނެ ކަމަށް ލަފާުކރެވޭ  -/295,800ހިމަނާފައިވާ 

ތެރެއިން، އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް 
ގެ ައއިޓަމަށް އިތުރުކޮށް، ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަީކ ރުފިޔާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތު 78,975/83ލަފާކުރެވޭ 

ނޑައެޅުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  291,016/83 މާޗް  3 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިނ56ްރުފިޔާ ކަމުގައި ކަ
 ންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެ 7މިގޮަތށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ނިންމުނެވެ.  ގައި 2015

 

 ރ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން 
 

ރ. )ހަތްހާސް އަށްސަތޭަކ  7,872/50ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ެދންނެވުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު 
 23,304/50ހަތްދިހަދެރުފިޔާ، ފަންސާސްލާރި( ، ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އައިޓަމުގައި ބާކީހުރި 

ގައި 2015މާޗް  17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 58ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން ުކރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ަދއުރުގެ 
 މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6މި ނިންުމން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ނެވެ. ނިންމު
 

 ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން 
 

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ށ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިހުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމުެގ 
ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް  -/14,000ރުފިޔާގެ ރޭޓުން، ޖުމްލަ   -/1,000ގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކަްށ ކޮްނމެ ކައުންސިލަކަށް 

ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  23,304/50ރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އައިޓަމުގައި ބާކީހުރި ފާސްކޮށް، މިޚަރަދު ރެފް
ނިންމުނެވެ. މިޚަރަދު ގައި 2015މާޗް  17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 58ނެގުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ 

   ރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެންބަ  6ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ހަރުކުރުން  ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް  12000ނަންބަރު ކޮޓަރިގައި  1މަރިޔާދުގޭ 
 

ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ގަތުމަށް ފާސްކޮށް،  12000ނަންބަރު ކޮޓަރީގެ އެއަރކޯން ހަލާވެފައިވާތީ އެަތނަށް  1މަރިޔާދުގޭ 
މެއި  7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 61މިޚަރަދު ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްގައި 2015
 

 ބީއެމްއެލްއިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް، 
 ހިއްސާގެ ފައިދާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓު މެދުވެރިކޮށް ށ.އަޮތޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 
މިކައުްނސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާިއ، މި ސެޓްފިކެޓްގެ ދަށުްނ  143ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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" އެކައުންޓަށް  1" ރެވެނިއު  7724-700276 -001ންސިލްގެ ނަންބަރު ހިއްސާގެ ފައިދާ މިކައު 3312ގަނެފައިވާ 
ނިންމުނެވެ. މި ގައި 2015މެއި  7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 61ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

  އްތިފާޤުްނނެވެ. މެންބަރުންގެ އި 8ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަްލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ބެހެއްޓުން  36000ޖެނެރަލް އެޑްމިން އާއި، ބަޖެޓް ހިމެނޭ ބައިގާ 
 

 ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް  36000 އިތުރު ބައިގާ ހިމެނޭ ޔުނިޓް  ފައިނޭންސް އެންޑް ބަެޖޓް ،އާއި އެޑްމިން ޖެނެރަލް
މަރާމާތު ކުރުމަށާއި، އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު، ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންްޑ  އެއަރކޯނުތައް ބެހެއްޓުމާއި، ކުރީހުރި 

ނޑައެޅި ބަޖެޓުެގ  ޓްރެޜަރީގެ ތެރެއިން ހޯދުމަްށ ުފރަތަމަ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ުނލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލުްނ މިއަަހރަށް ކަ
ވަނަ ޢާއްމު 67އި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގަ 19މެއި  2015ތެރެއިން ފައިސާ ހޯދައިގެން މިކަންކުރުމަށް 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިަވނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 
 

 ގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު އެމްއައި ކޮލެޖަށް  2އަތޮޅުވެހި 
 ފާސްކުރުން ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އެގްރިމެންޓް 

 

ކޮމިީޓ  ،ގެ މަީތބުރި އެމް.އައި ކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެޭހގޮތުން އެކުލަވާލެވުުނ އެގްރިމެްނޓުގެ ދެލިކަރުދާސް 2އަތޮޅުވެހި 
ވަނަ ޢާްއުމ 68މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެވި، މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ 

މެންބަރުންެގ  6ގައި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ާފސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 21މެއި  2015ޖަލްސާއިން 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 
 އެއް ދިނުން ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކެމެރާ 

 

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 2007 އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓުގައި ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ކަ
ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ކެމެރާ ހަާލކުވެގެން ކެމެރާއެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން، މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަަމ 

ނޑިތީުމ އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓި 117ދައުރުގެ  ންގ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނިްނމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކަ
ނޑިތީމަށް ދިނުމަށް  ،ޕޮއިންޓަށް ގައި 2ޖޫން  2015އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެއްވި ފެންވަރުގެ ކެމެރާއެއް ކަ
ނިންމުނެވެ. މިގޮަތްށ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 70މިކައުންސިލްގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު 

 މެންބަރުންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. 6މެންަބރުންގެ ތެރެއިން  7ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންޓަރ ސްކޫލް 
 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުން 

 

އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން މިއަހަުރ އަތޮޅުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާާރތެްއ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހުާމ ގުޅިގެްނ، ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ 
ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްެގން ބޭްއވުމަށް ބަޖެޓްޮކށްފައިވާ ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތް، ައތޮޅު އިންޓަރ ްސކޫލު ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާތެއްެގ 

ގައި ނިންމުނެވެ.  2ޖޫން  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 70ންދިއުމަށް މިަކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެ
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.  7މި ގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްާސއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކުރުން ހިންގުމުގެ އުޞޫލު ފާސް  2015 -ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 
 

" ހިންގުމުެގ އުޫޞލަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި  2015 –މިހާރު އެކުލަވާލެވި އޮތް "ށ.ައޮތޅު ސްކޫލުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާްތ 
އަދި މިޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވައި ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 6ރުވެވަޑައިގެންނެވި ގައި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟ2015ިޖޫން  4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 71
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ. 

 
 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ 

 ފާސްކުރުން  2015 މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

" 2015 ޤަވާޢިދު  ހިންގާ މުބާރާތުގެ  ފުޓްބޯޅަ ފުރަތަމަ  ސްކޫލް  އިންޓަރ އަތޮުޅކައުންސިލްގެ "މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އެކުލަވާލެވި،  ސްކޫލުތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ނިންމާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް،  މުބާރާތް ބާއްވާެނ 

ނޑައަޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ގައި  2015ޖޫން  30ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  74ތާރީޚެއް ފަހުން ކަ
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  6ޢިދު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭއްވުނެވެ. މި ޤަވާ

 
 ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް 

 ޑެންގޫ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ބަދަލުކުރުން 

ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓުގައި "ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް" ހިންގުމަްށ 2015ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ރ.)ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( ޑެންގޫ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން -/40,000ކަ

ނޑައެޅިފައި ގައި ބޭއްވުުނ  7ޖުލައި  2015ވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރަށްރަށަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަ
ނިންމުނެވެ. މި ބަަދލުގެނަުއމަށް ފާސްކުރެވިފައި ވަީނ ވަނަ އާޢްމު ޖަލްސާއިން 75މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  6ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 މަހު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2015

 ގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިނ

މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2015
ނޑައެޅި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މިރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ  މަރުޙަލާގަ އާއި، ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ގެންނަން ކަ

ވަނަ ދުވަހު ނިންމުނެވެ. ިމ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  16ޖުލައި  2015ލްސާއިން ވަނަ ޢާއްުމ ޖ76ަދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  5ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ހަރުމުދާތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރި 

 ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގައި  ބޭނުންކުރުން އޮންލައިންކޮށް 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރި ހަރުމުދާތަކާ ބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލްގެ 

އި އޮންލައިންކޮށް ލައިސަންްސ ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ިންނމުން ބާޠިލްޮކށް، ށ.ައތޮޅުގަ 37ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 78ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި އެތަކެތި ބޭުނންކުރުމަށް ިމކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015
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މެްނބަރުންެގ  6ގައި ިނންމުނެވެ. މިގޮތަްށ ނިންމިފައިަވނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6އޯގަސްޓް  2015
 ތިފާޤުންނެވެ. އިއް
 

 ގެ "ފުނަ" ޙަރަކާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން 50މިނިވަން 
ރުފިޔާ ފާސްކޮށް، -/10,000ގެ "ފުނަ" ޙަރަކާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ޚަރަދަށް  50މިނިވަން 
ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައިެގްނ  58,726/60ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގައިވާ 2015މިޚަރަދު 
ނިންމުނެވެ. ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން 78މިކައުންސިލްގެ ެދވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 6އޯގަސްޓް  2015ކުރުމަށް 

  މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ަވނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މިގޮތަށް ނިންމިފައި
 

 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން ގެ 50މިނިވަން 
ގެ ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުެގ ތެރެއިން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް    50މިނިވަން 
ރުފިޔާ އަދި މިމުާބރާތުގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަންކަްނ ލިބޭ އަދި އެޓީމު ޒޯުނ މުާބރާތުގައި ވާދަކުރަން ދާނަމަ  -/10,000
ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށް،  މިފައިސާ "ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު" ދިނުުމެގ  -/50,000ރުފިޔާ ޖުމްލަ  -/10,000
ރުފިޔާ  748/40ރުފިޔާ އާއި، ށ.އަތޮޅުރަށްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީން  49,251/60ބާކީގައިވާ 

ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން"  50ރުފިޔާ، " މިނިވަން  -/50,000ނަގައި، ޖުމްލަ 
ވަނަ 79މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގެންދިއުމަށް  ރަދުކުރަމުންމިނަމުގައި، އައިޓަމެއް ހަދައި އެ އައިޓަށް ޖަމާކޮށް ޚަ 

ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  11އޯގަސްޓް  2015ޖަލްސާއިން 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  7

 
 ސޮއިކުރުމާބެހޭ ޓިވް ބަޔާނުގައި އޭ ސާފު ދިވެހިރާއްޖެއިނިސި 

ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓިްވ ބަޔާނުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ފަރާތުްނ ބައިވެރިވެ، އެ ބަޔާނުގައި ޮސއިކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 
ގައި ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ 11އޯގަސްޓް  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 79ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  7ވަޑައިގެންނެވި 

 
 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށުން 2016

 ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން 
މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުން، ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ  ޤުރުއާން އަތޮޅު  އަހަރުގެ ވަނ2016ަ
ރ. )ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަތިންރުފިޔާ، ތިރީސްތިންލާރި( ހޯސްޓްކުރާ ރަށަށް ދޭގޮތަށް 92,183/33ޢަދަދު 

ނޑައަޅައިގެން އަލުން އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލުމަށް  މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ގައި ބޭއްވުނު 19އޯގަސްޓަ  2015އެމް.އޯ.ޔޫގައި ކަ
 5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާއަށް ވަނީގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިނިންމުނެވެ. މިވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 80ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ. 
 

 އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 
ން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން" މި އޭ ޒޯން ލައިސަންގެ ކަންތަްއަތއް އަވަހަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ިނންމުމަށްޓަކައި "އޭ ޒޯ

 -/53,000ރުފިޔާ އާއި، އަދި އިތުރަށް އެޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  -/45,088އައިޓަމުގައި މައިނަސްވެފައި އޮތް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރުފިޔާ، މިހާހިސާބަށް ކައުންސިލުން ހިންގިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީގައިވާ  -/98,088ރުފިޔާއެކު ޖުމްލަ 
އެއައިޓަމަށް ޖަމާކޮްށގެން ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، ބާކީ ހުރިފައިސާ "ވޭްނ  ،ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައި 178,502/22

އޯގަސްޓް  2015ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 80ންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމުގައި ބެހެއްޓުމަށް، މިކައު
މެންބަރުންެގ  5ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  19

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ކައުންސިލަރުން 
 އެއަރކޯނެއް ބެހެއްޓުން ތިއްބަވާ ރޫމުގައި 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ރޫމުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރި އެއަރކޯން ހަލާކުވެފައިވާތީ، މިހާރު 
ރ. )ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ  9,195/50 ކޯޓޭޝަން ހޯދިފައިވާ ފަރާތްތަުކގެ ތެރެއިން ރެފްކޫލްގެ ކޯޓޭޝަންގައިވާ ޢަދަދު 

ނުވަދިހަފަސްރުފިޔާ، ފަންސާސްލާރި( މާލިއްޔަތުން ހިންގާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާަތނަށް ހިންގާ ނިިމފައިވާ 
ވަނަ ޢާއްމު 81ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ބާކީގައިވާ ޢަދަދުން ގެނެސްގެން މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

މެްނބަރުންެގ  7ނިންމުނެވެ. މިގޮތަްށ ާފސްކުރެވިފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގައި  26އޯގަސްޓް  2015އިން ޖަލްސާ
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 
 2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 

 ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން 
 5ޑިސެމްބަރ  2015" ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ 2015 –ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  "ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް

ނޑައެޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ގައި 2015ސެޕްޓެމްބަރ  16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 84ކަމުގައި ކަ
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  7ނިންމުނެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެިވފައި ވަނީޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ރަސީދު ޕްރިންޓްކުރާ ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުން 

ރ އެއް ނުގަތުމަށާއި، ރަސީދު ޕްރިންޓްކުރާ ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް މިހާރު ބާރކޯޑް ރީޑަރއެއް މުހިއްމު ނުވާތީ، ބާރކޯޑް ރީޑަ
ޕްރިންޓަރެއް ހޯދައިގެން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމަސައްކަތް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ނީ ގައި ނިންމުނެވެ. މި ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވ2015ަސެޕްޓެމްބަރ  16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 84
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.  7ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 

 
 ގަނޑުޓިނު ހަދިޔާކުރުން  18ރަށުކައުންސިލްގެ ސްޓޭޖް ހިޔާކުރުމަށް ފުނަދޫ 

ނޑު ލައިސާޓް ޓިނު )ކޮންމެ ކޮޅަކުން 18ފޫޓުގެ  20ފުނަދޫކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ޮގތުގެމަތީން މިކައުންސިލްގައި ހުިރ  ގަ
އެ  ،ދަބަރުޖަހާފައިހުިރ(  ުފނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނުަމށް ޫދކުރުމަކީ ދެފަރާތަށް އެންމެ ފަިއދާހުރި ގޮތް ކަމަށްވާތީފޫޓް  1

ނޑު ނައްތާލުމުގައި ެދ  18 ނޑު ޓިނު އެކައުންސިލަްށ ދިނުމަށާއި، އަދި މިކައުންސިުލން ނައްތާލަން ރާވާފައިވާ މަސްެފންގަ ގަ
ވަަނ 85ރުން މިހުށަހެޅުމަށް އިތުރުކޮްށ ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކު

މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަްށ  ގައި ނިންމުނެވެ. 2015ސެޕްޓެމްބަރ  30ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކަށް އައިބަދަލާގުޅިގެން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަ 
 ފޯނުއެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކަށް މިއައި ބަދަލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޯފނު އެލަވަންސް ދިނުމަްށ 
މުވައްޒަފުންގެ "ސަރވިސް އެލަވަންސް"  )ފަނަރަހާސް ަފސްސަތޭކަރުފިޔާ(ރ. -/15,500 އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭުނންވާ

 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 87އައިޓަމުން "ފޯނު އެލަވަންސް" އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކައުްނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.  5ގެންނެވި ގައި ނިންމުނެެވ. މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައ2015ިއޮކްޓޯބަރ 

 
ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރ އާ ގުޅޭގޮތުން  B/CIR/2015/10-13ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 

 މުވައްޒަފުންގެ އޯވަރޓައިމް ދޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން 
( ބަެޖޓާބެޭހ 2015އޮކްޓޯބަރ  11) B/CIR/2015/10-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 

ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ެޖނެރަްލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މުވައްޒަފުންގެ އޯވަރޓައިމް  ގޮތުގެމަތީންސަރކިއުލަރ ގައިވާ 
ގަޑިއަށް  60ގަޑީގެ ބަދަލުގައި  184ހަޖެހިފައިއޮތް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތު އާމިނަތު އިބްރާހީމަށް 

ލުކޮށް،ލިސްޓުގައި ދެންހުރި ޢަދަދުތަކަށް އެމުވައްޒަފުންނަށް ުކރިޔަށް އޮތް ދެ މަހަށް އޯވަރޓައިމް ދިނުމަށް ކައުންސިލަްށ ބަދަ
ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި މުހިްނމު ޙާލަތްތަކުގައި މުހިންމު ަކންކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު އެހެްނ މުވައްޒަފުން ނެރެންެޖޭހ 

ްނގުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތު ނެރުމަްށ ވަގުތުތަކުގައި ކައުންސިލް ހި 
ނިންމުނެވެ. މިގޮތަްށ ގައި 2015އޮކްޓޯބަރ  20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 88މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

    އްތިފާޤުންނެވެ. މެންަބރުންގެ އި 6ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ކޮންޓެކްޓް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް 
 މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ 

ސިލުން ހުސްވެަފއިވާ މަޤާމުތަކަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތީްނ ކޮންޓެކްްޓ ށ.އަތޮޅުކައުން
މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން ކަުއންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ނުހުއްޓި ކުރިޔަށްގެންދެވޭެނ މަގު ހަމަޖެއްސުމަްށ 

ގައި ނިންުމނެެވ. މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 2015އޮކްޓޯބަރ  25އިން ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސ89ާމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 މެންބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިެވރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ގެ 2015ލްގެ އިންޓަރސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ށ.އަތޮޅުކައުންސި 

 ތަފްޞީލުތަކާއެކު ފާސްކުރުން  ،ބަޖެޓް 
 

ޖުމްލަ  ތަކާ އެއްގޮތަށްގެ ބަޖެޓް ތަފްޞީލު 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  ށ.
ނޑައަޅައި، މިފައިސާ އަކީ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާމި މުބާރާތުގެ ރުފިޔާ -/211,970 ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަ ރާތަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއާއެކު ޖުމްލަ ހިމެނޭ  ނޑައަޅައި، ފާސްކުރުމަށް  ބަޖެޓު ކަމުގައިފައިސާއާއި، ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަްށ ކަ ކަ
މި ބަޖެްޓ  ގައި ނިންމުނެވެ. 2015އޮކްޓޯބަރ  27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 90މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުންނެވެ.  5ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ތަފްޞީލުތަކާއެކު
 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރާ ދެ ރަށް ކަނޑައެޅުން ހޯސްޓްކު ، 2015ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 
 

ނަޑއެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، 2015ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް   ،ހޯސްޓްކުރާ ރަށްތައް ކަ
ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ދެރަށް ކަމުގައިވާ ފޯކައިދޫ އާއި، މިލަންދޫ އަކީ މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ދެ ރަށް ކަމުގައި އެންމެ 

ހަމަޖައްސައި، މުބާރާތަށް ަކނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް މުބާރާތުގެ ކަންަކްނ 
ގައި 2015ނޮވެމްބަރ  11ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 91އުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުުރގެ ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުަމށް މިކަ

  މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުންނެވެ.  6މިގޮތަށް ފާސްކުރެިވފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމުނެވެ. 
 

 ގޮއިދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެހީދިނުމާބެހޭ 
 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަކީ އެއް އަހަރަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކައުންސިލަކަްށވެފައި، އަހަރުގެ މިހާަތނަްށ 
ނޑައެޅުނު ބަޖެޓް ހުސްވެފަިއ އޮތުާމއި، އަދި އެހެިނހެންވެސް ބަ އިަތކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ އައިއިރު ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަ

މިވަގުތު ބަޖެޓްގައި ނެތުމާއެކު އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީބަޖެޓެއް މިވަގުތު ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ނުފެންނާތީ، ގޮއިޫދ 
ވަނަ 92 ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް މާލީއެހީއެއް މިވަގުތު ދެވެން ނެތްކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ

 7މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގައި ނިންމުނެވެ. 2015ނޮވެމްބަރ  24ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 
  މެްނަބރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 
 
 

 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،  6އަދި ފުރަތަމަ ތައްޔާރުކޮށް އަދި މަހަކުން ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް  4ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ 

 ދެއެވެ.ކުރެވެމުންހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުއަ

 

 މާލީ އޯޑިޓް 

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



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ތަރިކަ ހޭލާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

އިދާރީ އޯޑިޓް  

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

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 2015މި 

 

 

ވަނަ 118ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
ޤަރާރުތަކާއި، ޢާއްމުކުރަންޖެޭހ މާއްދާގެ ދަށުން 

ޤަވާޢިދުތަކާިއ، އަދި ނިންމުންތަްއ، 
މިކައުންސިލްެގ ވެބްސައިްޓ  އިޢުލާންތައް

www.shaviyani.gov.mv  ިގައ
 އަތޮޅުކައުންސިލްގައިޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދި 

ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި، ފޮޯޓ 
 ންދުވަހަށް ެވބްސައިޓާއި، ނޯޓިސްބޯޑު ދުވަހު

 Secretariat of the"އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް 
North Miladhunmadulhu Atoll Council" .ެއަށް ދަނީ އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވ 

 

 

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

މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  މިބައްދަލުވުން ޭބއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލުގެއެވެ. ވެމީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުެމއް ބޭއް

ސަމާލުކަންދީ ނިންމުމަށް އަވަސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރާއާ ދެމެދު 

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


 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ތަރިކަ ހޭލާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

 ގެމި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ.

ބައިެވރިވާނީ ކައުންސިލަރުންނާއި، ބައްދަލުވުމުގައި މި  ސް ނުވަތަ ހިންގުމާ ަޙވާލުވެ ހުންނަާވ ވެރިއެކެވެ.ރައީ

 ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި، ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި، ޔުނިޓުގެ ިއސްމުވައްޒަފުންނެވެ. 

 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.
 

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސައްކަތު 
 ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު ބައިވެރިކުރުން 

 

ގައި މާލޭގައި ބޭއްވި 8ސެޕްޓެމްބަރ  2015އެފް.އޭ.އޯގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރުން 
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު 

 ސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކައުން
ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގާނެގޮތްތަކާިއ،  މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދަ

 ތަފާސްހިސާބުގެ މުހިންމު ކަމާބެޭހގޮތުން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. 
ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތްތަކުގަިއ  މިބައްދަލުވުމުގައި ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި، ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ކޯޕަރޭޓިސްތަކާއި، ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި، ދަ
 

ޓްރެއިނިންގައި  "ތަރިކައަށް ހޭލާ"
އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 

 މުޙައްމަދު ފަޒީލް ބައިވެރިކުރުން 

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭްޖ އިން 
އަށް  28ން  26ރީލް އޭޕް 2015

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ތަރިކަ ހޭލާ" ޓްރެއިނިންގ 
ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންގ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް 

 ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޟީލް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

ތުން މަޢުލޫާމުތ މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއްީދ އަދި މައުނަވީ ތަރިކައާ ބެޭހގޮ
ދިނުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތް ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުވުމަށްޓަަކއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާޮކްށ 
މިދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގޭނެފަދަ ގޮތަކަްށ 

 ބިނާކުރުމެވެ.  ބައިވެރިން

މުގައި ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ވަނަ ބައްދަލުވު 6ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ  3Rރީޖަނަލް 
 ނަޒުލާ ބައިވެރިކުރުން 

އަްށ  19އިން  16އޯގަސްޓްމަހުގެ  2015
 3Rރީޖަނަލް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ 
މުގައި ކައުްނސިލަރ އާމިނަުތ ވަނަ ބައްދަލުވ6ު

 ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިެއވެ. 
މި ސެމިނަރގައި  ސާފުދިވެހިރާއްޖެ 
އިނިސިއޭޓިވް ބަޔާނުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 
ފަރާތުން ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުާލ 

 ސޮއިކުރެއްވިއެވެ. 
މަކީ  "ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ" އިނިސިއޭޓިވް ބައްދަލުވު ވަނ6ަފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ  3Rރީޖަނަލް 

ނޑިއެއް ކަމުގައި ހަދައި، އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން  ނޑުދަ ނޑު ލަ ރަސްމީގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއް/ސިޓީއެއްގެ މައިގަ
ނޑައެޅޭ ބައްދަ ލުވުމެއް ކަމުގައި  ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަ

 ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. 

ސެމިނަރ ފޯރ ލޯކަލް  2015
ސީނިއަރ އޮފިޝަލްސް އޮފް 
މޯލްޑިވްސް ގައި ނައިބުރައީސް 
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 

 ބައިވެރިކުރުން 

ޗައިނާ އެމްބަސީ އާއި، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް 
ން  30މެއި  2015އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ދާރީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި  

ސީނިޔަރ އޮފިޝަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ެސމިނަރ ފޯރ ލޯކަލް  2015ށް ޗައިނާގައި ިހންުގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ " 23ޖޫން 
 ގައި މިކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. 

މި ސެމިނަރ އަކީ ޗައިނާގައި  ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ނިޒާުމ ހިންގާ ގޮތުގެ ަމޢުލޫމާތު ީދ، ޢަމަލީގޮތުން އެަކންކަްނ 
 ނިާޒމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.  ހިނގާގޮތް ބަލައި ލާމަރުކަޒީ

 އް ކާރިސާތަކުގައި ޙާލުގައިޖެހި ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތަ 
ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 

 އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ބަ 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓާރާއި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާ ގުޅިގެން ހިންގާ " އެންހޭންސް ނޭޝަނަްލ 
ކެޕޭސިޓީ އޮން ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރެޑިއުޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ދަށުން "ކާރިސާތަކުގައި ޙާލުގައި 

ނޑު " )އައި.ޑީ.ޕީ ޕްރޭމްވޯރކް( އަށް މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޖެހޭ މީހުންނަށް ަކންކުރާނެ ޮގތުގެ އޮނިގަ
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް  
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކުުރމުގެ މަސައްކަތް 

ރ މަހުގެ ތެޭރގައި  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ެއޖެންސީން މާލޭގައި ހިންގެިވ ޢަމަލީގޮތުން ބޭފުޅުންނަށް އަމާުޒކޮށްގެން އޮކްޓޯބަ
 ބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

 ކައުންސިލްތަކުގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ޕްރެކްޓިސަސް ފޮރ އިފެކްޓިވް ލޯކަލް 
ކައުންސިލް މެނޭޖްމަންޓް ޓްެރއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ 
ނަމުގައި ހިންގާ ކައުންސިްލތަކުގެ އެކްސްޗެންޖް 

 15ނޮވެމްބަރ  2015ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު 
ބުުރ ށް ނިންމައި،  ދެވަނަ 15އިން ޑިސެމްބަރ 

ޑިސެމްބަރުގައި ފަށައިގެން  2015
 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބައިެވރިވެފައިވަނީ 
ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނކޯހުގެ ބައިވެރިން އޮފީސް އެ  

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ނިޒާރުއެވެ. ދެވަނަ ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވަީނ ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ނަޒީރާޢަލީއެވެ.  އެސިސްޓެންޓް

މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްަކން އިތުރުކުރުމާއި، 
 މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކުރުމާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާކުރުމެވެ. 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ މާލީ އެހީއާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު 
 ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 

 އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން  3ސެޓްފިކްޓް 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ސިވިލްސަރވިސް 
ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި، ގުޅިގެން 

އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް 
އޯގަސްޓް  2015މަސްދުވަހުގެ ކޯހެއް  3ނަމުގައި 

 ގައި ފެށުނެވެ.  20

މިކޯހުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި، 
ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ށ.މަރޮށީ 
ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި، ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލް 
އިދާރާއާއި، ށ.މާއުނގޫދޫ ކަުއންސިލް އިދާރާއާއި، 

 އެވެ. މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެ 21ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި، ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޖުމްލަ 

މޮޑިއުލްއެއް ކިޔަވައިދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެެވ. އޭގެތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮފެސެންސީއާއި،  10މިކޯހުގައި 
ކަސްޓަމަރ ސަރިވސް އާއި، އިންޓްރޮޑަކްޝަން ތޮ އެޑްމިން އާއި، ޓީމް ބިލްޑިންގ އާއި، ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓާއި، 

 އިމް މެނޭޖްމަންޓާއި، އިންްގިލޝް ޕްރޮފެސެންސީ އާއި، އޮފީސް ދިވެހި ހިމެއެވެ.ކޮންފްލިކް ރިޒޮލިއުޝަން އާއި، ޓަ

 

 

 ހިންގުން ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ 
ޖެނުއަރީ  2015ރޯޑްޝޯ "ގެޓްސެޓް" ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

 ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.ގައި  17
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 ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންއިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ   

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް 
އަތޮޅުވެހި އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

 4:00ން  10:00 އެދުވަހުގެކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި 
އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ރޯޑްޝޯ ބޭއްވުމުގެ 

މަްށ މަޤްޞަދަކީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދު
"ގެޓްސެޓް" ގެ ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ 

މަޢުލޫމާތު ދީ  ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާބެހޭ އިތުރު
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް 

 .އެހީތެރިވެދިނުމެވެ 
 

ޑިރެކްޓަރ އަލްފާިޟާލ މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެްނޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ 
 .މަރިޔަމް ޒޫނާއެވެ 

ބައިވެރިންނަށް ިއންތިޒާމު ކުެރވުނު މިމަޢުލޫމާުތ ސެޝަންތަުކގައި ޢާއްމުންގެ  45އަތޮޅުރަށްރަށުން ޖުމްލަ 
 ވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެރި

 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު 
 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

ށ. އަތޮޅު ގައި ހުރި ދައުލަތުެގ 
މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުނަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެން 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުން ބާއްވާ 

ވަނަ މަސައްކަތު  4މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 
ވަނަ ދުވަުހ 2އޭޕްރީްލ  2015ބައްދަލުވުން 

 ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

ބޭއްވުުނ ފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ ޮއފީހާއި، ށ.ައތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން އަތޮޅުވެހި ކޮންފަެރންސް ރޫމުގައި އިން
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  19އަތޮޅުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި މި މަސައްކަތު 

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު  އިންފޮމޭޝަންގެ ކޮމިަޝނަރުގެމި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ 
އެވެ. ބައްަދލުވުން ނިންމުމުެގ ގޮތުްނ ޝިޔާމް އާއި، ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ ސައުސަން ޝަހީމް އާއި، ފާޠިމަުތ އާސާން

ުދ ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިްނނަށް ހަދާީނ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްެދއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ
 ޢާރިފްއެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދެއްނެވުން  ފަންޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ  

 ފަންޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 ފަންޑްޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްުވނު މި މަސައްކަތު 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާުމތައް ކައުންސިލުން ކޮށްދެވިފައިާވކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް 
 ހިންގުން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 

އަށް ފުނަދޫގަިއ   9 -7ޖޫން  2015ޕްރޮގްރާމު 
 ބޭއްވުނެވެ. 

ފަންޑު އުފައްދައި، ހިންާގނެ ޮގތް ދަސްކޮށްދިނުމުެގ 

މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ސެމިނަރގައި 
ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ހުށަހެޅުމާއި، 
ޓްރަސްޓްފަންޑާ ބެހޭ މަުޢޫލމާތާއި، ބިޒްނަސް 
ސެންޓަރގެ ތަޢާރަފެއް ދިުނމާއި، ރާއްޖޭގައި 

ކޮށް ހިންގާނެ ޮގތުގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮއިޓީ އޮޕަރޭޓް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ިއތުރުްނ ކައުންސިލްތަކަށް 
އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތުްނ 

 ކުރެވިފަިއވެއެވެ. ބައިވެރިންނާ މަޢުލޫމާތު 
 

 9ޖޫން  2015މިސެމިނަރ ނިންމުގެ ގޮތުްނ 
ގައި ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް  3:35 ދުވަހުގެ

ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންާނ 
ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެްއވީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

އާއި، هللا ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު
هللا މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކަުއންސިލަރ ޢަބްދު

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ޢާތިފް އާއި، ކަ
.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަުތ ނަޒުލާ އާއި، ށ

هللا ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދު
 .ނާހިދުއެވެ 

 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން 
ބޭފުޅުން  42ކައުންސިލުން ބޭފުޅުންނާއެުކ ޖުމްލަ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ސިޓީ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ސެމިނަރ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަްމ 
ންޓް އޮތޯރިޓީެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަ، ޝަރީފް އަޙްމަދާއި، އެއޮތޯރިޓީގެ އެޑްވޮކޭޓަރ ޙަސަން ރިޝާދު

ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަްނޓް ސްޕެޝަލިސްޓް ޞާލިޙް ޙުސައިނާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ބިޒްަނސް ސެންޓަރގެ މެނޭޖަރ 
 .އިބްރާހީމް ޢިމާދުއެވެ

މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގައި އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަަޖއްސިފައިވަނީ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން 
 ލުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކައުންސި

 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން 
 ން ދިނުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވު 

 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދިނުާމބެހޭ މަސައްކަތު 

ށް  6ން  4އޯގަސްޓް  2015ބައްދަލުވުމެއް 
 ށ.ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއާއި، 
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު 

ބައްދަލުވުމުގައި އިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަމުގެ 
މައްސަލަތައް ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ 
ގޮތާއި، އެމައްސަލަތައް ހިންގުުމގައި ދިމާވި ދަތިތަްއ 

ކުރެވިފައިވާ އޮޅުންފިލުވައި، މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ިދނުމަށްޓަކައި ރަށުފެންވަރުގައި ކުރުމަށް މިިނސްޓްރީން ޚިޔާލު
 ބެއްލެވިއެވެ.ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި، އެަކންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތް 

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 
 .އަފްލަޙް ނާސިޙު އެވެމުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި، ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ 

 14ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި، ރައީސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 
 .މީހުން ބައިވެރިވެފަިއވެއެވެ 28ރަށުން 

 

ރޮގްރާމުގެ ދަށުްނ މީގެއިތުރުން އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ިދނުމުގެ ޕް
މުއައްސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ ބެހޭގޮތުްނ ލޯ އެންޑް ެޖންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ަވނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާިއ، 
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ޕޮލިސްޓްރޭަޝނާއި، ށ.ުފނަދޫ ސްކޫލާއި، ފުަނދޫ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އެފް. ސީ. އެސް.ސީ އާއި، ށ.ފުނަޫދ 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވިއުގަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން 

ޅައިމަގާއި، ނަރުދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން މިއަތޮޅު  ލާއި،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަ
 އިށީނދެ، މިކަމާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.އެރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު 

 

 ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ގެ ޓްރެއިނިންގ  2.0ވިއުގަ 

އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ެބހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންާދ ސިވިލް ސަރވިސްގެ 

" އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާުތ 2.0ސޮފްޓްވެއަރ "ވިއުގަ 

އަިދ ، 30އޯގަސްޓް  2015މް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާ

 ގައި ހިންގުނެވެ. 27، 26ސެޕްޓެމްބަރ 

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ަމޤްޞަދަކީ  މި

" އާ ދެމެދު ހުރި 2.0އާއި، "ވިއުގަ  1.0ގަ "ވިއު

ަގއި މަސައްކަތްކުރަން  2.0ތަފާތުތައް އަންގައިދީ، 

 .މުވައްޒަފުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމެވެ 

ށ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ތަމްރީނު 

ފުނަޫދ  ހިމެނިފައިވަނީގައި  1 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ގްރޫޕް 3މުޅިއަތޮޅު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމު 

ނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ބިލެތްފަިހ، ނޫމަރާ،  2ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. ގްރޫޕް  ގައި ހިމެނެނީ ށ.ކަ

ގައި ހިމެނެނީ ށ.މިަލންދޫ، ނަރުދޫ، މަރޮށި، ކޮމަންޫޑ،  3ފޯކައިދޫ، ފީވަކުގެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކެވެ. އަދި ގްރޫޕް 

މުވައްޒަފުން އުނގޫދޫ، ޅައިމަގުގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކެވެ. މި އިދާރާތަކުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި، އެޗް.އާރުގެ މާ

 .ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގުނު ިމތަްމރީނުތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝިއަްނ  އްވީދެމި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސް 

އަލްފާޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމު އާއި، ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 .އާދިލްއެވެ

 ބޮޓްލް ނެކް އެނަލިސިސް ވޯކްޝޮޕް 

އިޖްތިމާޢީ ަރއްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުްނ ބޮޓްލް ނެކް ެއނަލިސިސް ވޯކްޝޮޕްގެ ނަމުގައި 

 ށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ. 4ން  1ނޮވެމްބަރ  2015ބައްދަުލވުމެއް ދިނުމާ ބެހޭ މަސައްކަތު 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

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

މި ވޯކްޝޮޕްގައި އަނިޔާގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަންާނނެ ގޮތާއި، އެކަމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކުްނ 

އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކުގެ ހައްލު ހޯދުމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަން ބައިވެރިނަށް އޮޅުއްފިލުވައިދެއްވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި، ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީގޮތުްނ 

އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދައި، ެއ އެކްޝަން ޕްލޭން 

ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތާިއ، މޮނިަޓރކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ 

ރުކުރެވުނު އަދި ގްރޫޕްތަކުން ތައްޔާ ވުނެވެ.ސާފުކޮށްދެ

އެކްޝަން ޕްލޭންތަކުގައި ުހރި މައްސަލަތައް 

ފާހަގަކޮށް ޢަމަލީގޮުތްނ އެކަންކަން 

 ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.

ޔުނިސެފާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް 

ޖެންޑަރ އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ 

ނޑިތީމު، ފޭދޫ، ފޯކައިދޫ، ކޮމަންޑޫ، ފުނަޫދ ިމލަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން  ހިންގުނުގުޅިގެން  މި ވޯކްޝޮުޕގައި ށ.އަތޮޅު ކަ

 .ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ 29ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  4ބައިވެރިންނާއި، މިނިސްޓްީރ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ  25

 

 ޕް ބިނާކުރުމާބެހޭ ވޯކްޝޮ  ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް 

 އަށް ކޮމަންޑޫގައި ހިންގުނެވެ.  15އިން  14އޯގަސްޓް  2015ހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބިނާކުރުމާބެ

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، އަންެހނުންގެކޮމިޓީއާިއ، ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ށ.އަޮތުޅ 

ްކޝޮޕްގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. ބައިވެރިްނ މިވޯ 66ހޮސްޕިޓަލާއި، ކޮންމެ ރަށަކުްނ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކާއެކު ޖުމްލަ 

ނާހިުދ هللا މިވޯކްޝޮޕުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

 ޢާތިފް  އާއި، ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންެނވިއެވެ. هللا އާއި، ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިރެކްޓަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް އާއި، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ރަމީޒު އާއި، ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަވާދު 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އާއި، ޖުވެނައިލް  ޔޫސުފްއާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްއެވެ. އޭގެ

ޖަސްޓިސް އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި، މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި، ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެިވއެވެ. 

 
 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

 

ނޑު ވަނަ އަހަރަށް ކައު 2015  ދާއިރާ އަކުންނެވެ.  އެއީ :4ންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ

  ީސަރުކާރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްދޭ ފައިސާ( ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހ( 

  ްކައުންސިލުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ( ވިޔަވަތި –ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑ( 

 ުގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް )ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުންލިބޭ ފައިސާ(ކައުންސިލ 

 ީ(އެހީ )ކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި ުކލި އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުންދޭ ހިލޭއެހެނިހެން ގޮތްގޮުތންލިބޭ އާމްަދނ 

 ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
އިދާރީ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރާއާއި، ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަކީ ކައުންސިލުތަކުގެ 

ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުްނދޭ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަަކްށ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ 82ޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންނާއި 2015އިން ފެށިގެން 2011ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ. ނަމަވެސް 

 ފައިސާ ދައުލަތުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.   އިތުރު ސް، އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔަވާމުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަން

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް، 2016

އިގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ  ކައުންސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ،ދި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރުން އަ

ހިމަނާ، ިފނޭންމިނިސްޓްރީއަށް ުހށައެޅިނަމަވެސް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި، އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔާވާއިުތުރ 

 އެއްވެސް ޚަރަދެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި(
 

ނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވ2012ަ

ފެށުނެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް  4ފަންޑްގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެށުނެވެ. އަދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 

މަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި، ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަްށ "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި، އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްިދނު

ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ "ފުނަފަތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި ާމލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮްށދިނުމަްށ ހިންގޭ ޯލނު ޕްރޮގްރާމް 

 "މަދަދު" އެވެ.

 16ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ިވޔަވަތި" މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 

 ގައެވެ. 2012އޮކްޓޫބަރ 

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް 

އިން ފެށިގެންަވީނ 2013ޖެނުއަރީ  01ވަކިކޮށް  އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލްހުޅުވައި 

 5،000،000.00ވިޔަފާރިކުރަންފެށިފައެވެ. މިގޮތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން 

 ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ( ކަނޑައެޅުނެވެ.

 

 

 

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިދާ ކޮންމެ އަަހރަކު ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ފައިާސ  

 ވަނަ އަހަރަގެ ފައިދާ އިން 2014ރ އާއި   1,203,790.58 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން 2013ޖަމާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 

 ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 2,097,312.49 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން 2015ވެ. އަދި ރ ޖަމާކުރެވިފައި ވެއ1,617,726.71ެ

 -
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 ޑިވިޑެންޓް ގެ ގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭ  ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
 

ކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުްނ ހިންގަމުން އައި ޯލނު ޕްރޮގްރާމްތަކައް ފައިސާ 

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ާބރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާިއާވ 

ރުފިޔާ ވަީނ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ށް މިފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑިުއލްކޮ

ވަނަ އަހަރު 2015ރުފިޔާ އެވެ.  23,255.56ވަނަ އަހަރަގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 2015ހޯދިފައެވެ. ނަމަވެސް 

ހޯދުމަްށ ކުރެވެމުންދިޔަ މައްސައްކަތަްއ ލިބުނު އާމްަދނީ މަދުވެފައިވާީނ ދޫކޮށްފައިވާ ލޯުނތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ 

 މަޑުޖެހިފައިވާތީއެވެ.

ރ އަދި ސުނާމީ ރިކަވަރީ 297,863.85ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމުން 2015 

 ރ ނުލިބިވާކަން  68,154.84އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކްރެޑިޓް ސްކީމުން  ރ 1,105,067.81 ލޯނު ޕްރޮގްރާމުން 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 
 

 ވަނަ މާއްދާގައި  78( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު )

 ޓްރެޜަރީގެ  އެންޑް ފިޭނންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ ގޮތުގައި، އަކުރެއްގެ 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 ބެލުމުެގ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ބައުމުދާ ނިލާކިޔާގެން ކުއްޔައްދީގެން 

 އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ.  ވޭތުވެދިޔަ

ވަަނ 104 ( ގ2010/7ެދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )އަދި 

މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިން އަހަރު ާފސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ފައިސާ ރިޒާވަށް 

 ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ޖަމާ

ނޑުގެ ލައިސަންސާއި ރަޖިސްޓްރީ 2016  ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސް ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާ ކަ

ހެއްދުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެނިމިފައިވާތީ، އެޚިދުމަތްތަްއ ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހެދޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން އިާދީރ 

 50,000.00ވަނަ ައހަރު އެޚިދުމަތްތަކުން 2016ފީއެއްނެގުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަިއވާތީ،  ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް

 ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމާށް އަންދާޒާކުރެވެ.  



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ރަ ވަނަ އަހ2016ަ
 

ނޑު ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2016 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިރާއަކަށެވެ. އެއީ:  3ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 ަމުސާރައަށް މުއައްޒަފުންގެ ށާއި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމ 

   ްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައ 

  ްކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ، ިއގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށ 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ 
 

ވަނަ އަހަރަ  2016ހިންގުމަށްބޭނުންވާ މުަދލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރ )ހަތްމިލިއައަން ހަލައްކަ ފަންސާސް އައްހާސް އެއްސަތޭކަ 7,658,190 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ކަ

ބަދަުލތަކަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ  ނުވަރުފިޔާ( ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ވާނީ ނިްނމާފައެވެ. އެގޮތުން ގެނެވޭ

ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް 1,766,725ރ އާއި، އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 5,779,805މުސާރައަށާއިއެލަވަންސައް 

ނޑައަޅާފައެވެ. 111,660ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް   ރ ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަ

 

 

   ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ފަންޑްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަްއ 

ރ )އެއްމިލިއަން ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ 1,097,313ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުވާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 

81% 

2% 
2% 12% 

0% 3% 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

 ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު

 ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

 ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 ތަމްރީނު ޚަރަދު

 މާރާމާތުގެ ޚަރަދު

19% 

44% 9% 

28% 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީ

 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

 އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ހަރުގެ ބަޖެތްގައި ލަފާކޮށްފައިާވނެއެވެ. މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯަދންޖެޭހ ވަނަ އ2016ަތޭރަރުފިޔާ( 

 ކޮންސިއުމަބުލް ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ އަށް ތަރައްޤީ
 

ދައުލަތައް  ވަނަ އަހަރަށ2015ްންފެށިގެން ވަނަ އަހަރ2011ުގެ މަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ93ުލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ފައިސާ ހޯދުމަްށ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުގެ ަތރައްޤިގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި 

 ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހުށައެޅާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަަނށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދޫ

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން  2012ނަމަވެސް 

)ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން( އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުަމްށ 

 ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަްނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.  ބޮޑެތި

ރ ) ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ( 2,106,296ވަނަ އަހަރަށް 2016އެގޮތުން 

ނޑައަޅާފައެވެ.   ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަ

 

 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 
 

ްއ ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަަނށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެ
ނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެއްވެސް ލޯނެއް ރަށްހަވަނަ އ2016ަނުވާނެއެވެ. އަދި  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަދި ނެގުމަށް ކަ
  ށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެަކން އުފަލާއެުކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އެއްވެސް ފަރާތަކަ

 1,573,896  

 2,639,849  

 1,025,499  

 1,813,046  
 2,106,296  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ   2012
 ބަޖެޓް

2012

2013

2014

2015

2016



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015
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ނޑައެޅޭ ޚަރަދު   ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކަށް ކަ
ވަަނ 97) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު(ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

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

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ނަމަވެސް އެފަދަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ 
ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކައުންސިލުގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓެއް ވަނަ މާއްދާގައި ބ99ަ( ގެ 2010/7ޤާނޫނު )

 ފާސްކުރެވޭނެއެވެ. 

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

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

ރުފިޔާ އާއި ރިޒާވުން  1,203,790.59ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 2014އަދި 

ކުރި އެރުމަކާއި އެކު ރިޒާވްގެ  7ނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް %ވ2014ައެއަހަރު ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު 

އަހަރުގެ 2015ވަނަ އަހަަރށް ފާސްކުރެވުނު މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި 2015ރުިފޔާ އެވެ. އަދި  2,619,211.68 ބާކީ އަކީ

އެކު ކައުންސިލުގެ ގެ ކުރިއެރުމަކާއި %44.06ރ އަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ީވނަމަވެސް 3,560,640ނިޔަލަށް 

ރ )ތިްނމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިަހ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ އަށް އިތުުރ 3,773,249ރިޒާވަނީ 

 ވެފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ކައުްނސިލަށް ލިބޭ އާމްަދނީ ކައުންިސލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، ވިަޔވަތި ޓްރަސްޓްގެ 2016އަދި 

ންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާއީ، އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހި

ގެ  %4.94ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2016ރ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން 186,272ފަހު 

ން ނުވަސަތޭަކ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ(އަށް ރ )ތިންމިލިއ3,959,521ަކުރި އެރުމަކާއި އެކު 

 ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 
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އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައި ގޮތް، އަދި  2013
 ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް 2016
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 ނިންމުން 
މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގުަމށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީާއއި، ކައުންސިލުން ިހންާގ  ށްވަނައަހަރ2016ަ

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު  ނެގުމަށްޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން  ަވަނ 2016ކަ

ރ )އެގާރަމިލިއަން ސާޅީސް އައްހާސް ހަތްދިަހ 11,048,071 ސިލުެގ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީއަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުން

 އެއްރުފިޔާ( އެވެ. 

ށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި، ނަ އަހަރަވ2016ަ

މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް، އަދި ވިޔަވަތި ޒަފުންގެ މުއައް

، ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި، އިޖުތިމާއީ

އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިންޭގ 

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ 

ރ )ދިހަމިލިއަން އައްސަތޭކަ 10,861,799ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ 

ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ 

 ނުވަރުފިޔާ(އެވެ. 
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 މިންވަރު 

 ވިޔަވަތި ރިޒާވް ސަރުކާރު
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 98މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  94އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ޓެކެވެ.ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީއަށްބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެ
އަްށ ވުރެ މަދުނޫން އަދަެދްއ  5މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްަދނީން %

 ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 1437 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
   2016ޖެނުއަރީ    19

 
 

 
 ޙަސަން މުޙައްމަދު          މުޙައްމަދު ޢާރިފް

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

 
 

 

 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ބަޖެޓުގެ ތަްފޞީލް
އަހަރަށް  2015

ނޑަެއޅި ަބޖެޓް  ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ 2015

 ޖުމްލަ ަޚރަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2015

 ނިޔަލަށް ބާކީ

 659,257.86 7,117,122.04 7,739,022.04 އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ 
 313,619.70 1,390,426.30 1,704,046.00 ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު  ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 

 972,877.56 8,507,548.34 9,443,068.04 :މުޅިޖުމްލަ

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

 479,809.35 5,375,851.60 5,855,660.95 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  21000
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި  21300

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
286,457.00 256,955.61 29,501.39 

 37,357.86 - - ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު  22100
 19,275.38 121,740.87 141,016.25 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  22200
 48,088.66 1,175,834.18 1,223,922.84 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  22300
 - - - ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  22500
 17,588.50 135,491.50 153,080.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  22600



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015
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 - - - ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި، އަދި ސަބްސިޑީޒް 22800

28100 
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 
- - - 

 27,636.72 51,248.28 78,885.00 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  42100
 659,257.86 7,117,122.04 7,739,022.04 ޖުމްލަ

ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް  

 - 44,714.00 44,714.00 ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި، 
 ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް 

20,000.00 18,973.20 1,026.80 

 - 140,000.00 140,000.00 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން

 - 11,024.00 11,024.00 ލެޕްޓޮޕްގަތުން  1

 - 15,000.00 15,000.00 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުން  1ގެ  (i7)އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

 (724.00) 5,724.00 5,000.00 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސަރވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް   (ITB)ހާޑްޑިސްކް 2

 52,978.66 30,541.34 83,520.00 ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

 30,000.00 - 30,000.00 ފަންނީ ލަފާދިނުން 

ޑޭޓާބޭސްއެއް އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ 
 75,000.00 - 75,000.00 އުފެއްދުން 

 773,762.72 98,580.00 172,342.72 ކައުންސިލަށް އައުވޭނެއް ހޯދުން 

 - 91,273.40 91,273.40 ށ.އަތޮޅުތަޢުލީމީ އިނާމު 

 - 140,000.00 140,000.00 ޚިފްޒުކޮސް ތަރާވީޙްނަމާދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިލޭއެހީ 

 (16,000.00) 279,824.38 263,824.38 މުބާރާތް ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން 

 23,100.00 - 23,100.00 ޕޭރެންޓް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 

 - 25,546.00 25,546.00 އަތޮޅުޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން 

 - 21,945.50 21,945.50 2014ށ.އަތޮޅުރަށްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން 

 22,506.27 189,493.73 212,000.00 2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 

ރޑް ދޫކުރުން-އޭ  (1,106.00) 149,194.00 148,088.00 ޒޯން ލައިސަންސް ކާ

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި 
 50,600.00 - 50,600.00 ވާލުން ކަންކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަ

 - 7,872.50 7,872.50 ރ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމު ގެނައުން 

 - 14,000.00 14,000.00 ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުން 

 - 40,000.00 40,000.00 ޑެންގީ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 

 2,475.25 7,524.75 10,000.00 ގެ ފުނަޙަރަކާތް  50މިނިވަން 

 - 50,000.00 50,000.00 ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް އެހީތެރިވުން  50މިނިވަން 

 - 9,195.50 91,95.50 އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެއަރކޮންޑިޝަނެއް ހޯދުން 

 313,619.70 1,390,426.30 1,704,046.00 ޖުމްލަ



 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް               2015

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ނިންމުން ރިޕޯޓް  

ލިޔެ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް  އަހަރުވަނަ 2015މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 އި އެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް މި ރަމެވެ. ކު ޝުކުރު އަށް ޙަމްދާއި، هللا سبحانه وتعالى ދެއްވިގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ނިންމާލުމު

 ޝުކުރެއް  ކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިޙްލާޞްތެރިދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތައެހީތެރިވެ އިދާރީގޮތުން  ،ފަންނީގޮތުްނނާއި
ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްިވ  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް  ހާގެ އެންމެކައުންސިލުމި ޝުކުރުގައި  ދަންނަވަމެވެ.

ތާއަބަދުމެ  މަތީލްޙަމަސަލަސްކަންޞު ތޮޅުއަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާފަ
 ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.މާދަމާއެއް ދައްކަވައި، އަދަށްވުރެ ފަހި ކުރިމަގަށް  ށ.އަތޮޅުގެ ލައްވައި،

  ينـــــــــآمـ

 


