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ނޑުމެން މެވެ. ކުރައަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި އަޅުގަ
އަށް  وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

މިތުރު ޞަޙާބީން ، މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ކުރަމެވެ.ތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާޞަލާވާ
 ޝާމިލްކުރަމެވެ.

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނަ އަހަރަކީ 2018އެއްފަދައިން  ވެސްފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ 
ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ  އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެއަހަރަކެވެ. ކައުންސިލްގެ  ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލެވުނު

އެޅިފައިވާ އިތުރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް  ވެރިކަން ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ނަފާ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ފުރިހަމަ 
ޚާއްޞަ  ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ރަށްރަށުގައި  ރުދަނާކޮށްހަރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް  ތަކުގެ ތެރެއިންޕްރޮގްރާމު މިއަހަރެކެވެ. 

 އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ވިސްނަވައި، ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 
ކަމުގެ ތެރެއިން  ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ކަމީ މިކައުންސިލުން އުފާކުރާކަމެކެވެ. އަދި އެ ބާރުވެރި ވަޢުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ

ން ޤާނޫނީގޮތުން ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލައި، އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގައި މިކައުންސިލު 
 ދެކެމެވެ.

ކައުންސިލްގެ އްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއެކީގައި ރަޚިދުމަތްތައް ތަ ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް 
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު  ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް  ރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މެނޭޖަ

ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޢުމްރާނީ ތަރަށްޤީއަށް ސަރުކާރުން  ކައުންސިލްގެ  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ލޯކަލް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގައި  ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، މިއަހަރުތެރޭގައި ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 

މި އިދާރާއިން ދަންނަވަމެވެ. ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިއެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ތޯރިޓީން ގަންވަރންމަންޓް އޮ
 ކަންކަމުގައި ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާދެއްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތައް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ.  ކުރާ

އުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިޤަهللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
މަތީގައި  ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ 

 ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ
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  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ގެ    2010/7ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ވަނަ އަހަރު  2018ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 109

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ. އިދާރާއިން 

ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  އަތޮޅުގެމިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، 
ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލު  2019 މީގެއިތުރުން ވި މިންވަރާއި، އެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަ

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.  

 

  ތަޞައްވަރު  ކައުންސިލްގެ  .2
 

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

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

 

 

   އަމާޒު ކައުންސިލްގެ  .3
 

ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަުތަތއް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

 ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުތަމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞު

 އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށް ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ

ވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަްށ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ، ދިނުމުގެ އިތުރުންތަނަވަސްކޮށް

 ހޯދައިދިނުމެވެ.

 

 

  



 

 5 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
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 މަސައްކަތު 
 މަސައްކަތު 

ޝަރީފް ޢީލްއިސްމާ  

 

 މަސައްކަތު 
މަދު އާދަމްޙްއަ  

 

 ޑްރައިވަރ
 ޢަލީ ޙަސަން

 

 ޑްރައިވަރ
ޙަސަން މުޙައްމަދު   

 

 ލޯންްޗ ޑްރަިއވަރ
 މުޙައްމަދު ޙަސަން 

 

 ފަޅުވެރި 
 މުޙައްމަދު ސުލަިއމާން 

 

 ލޯންްޗ ޑްރަިއވަރ
މް ހީއާދަމް ފަ  

 ފަޅުވެރި 
 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް 

 މަސައްކަތު 
 އާމިނަތު އިބްރާހީމް 

 

 ފަޅުވެރި 
 އާދަްމ ަވޖީހު 

 ފަޅުވެރި 
ނަޢީމް هللا ޢަބްދު  

އޮފިސަރޕްރޮޖެކްޓް   
ނާޡިމް  ހީމްރާބްއި  

އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓްއ.   
އްމަދުޙަފަރީޝާ މު  
ްް 

އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް  
 ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު 

 

އޮފިސަރޕްރޮޖެކްޓް   
 ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ

އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގއ.  
 އާިމނަތު މޫސާ

ްް 

 އ. ރިސަރޗް އޮފިސަރ

 
 ޢަލީ ރިފާޢު 

އޮފިސަރ ޕްލޭނިންގ. އ  

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް  އެޓޯލް  
ޙަްމދޫްނ ނަސީމް އެސިސްޓެްނޓް ިޑރެކްޓަރ   

 ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
 އެސިސްޓެްނޓް / ޑެިޕއުީޓ ޑިރެްކޓަރ

 ހިއުމަން ރިސޯސް 
މިާޔ ޝާސީނިޔަރ އެްޑމިްނ ޮއފިސަރ 

 ޙަސަން 

 ލީގަލް އޮފިސަރ

އޮފިސަރ. އ.އ  
 ޢަބްދުލްމަޖީުދ ިއބުރާހިމް 

އޮފިސަރ. އ.އ  
 މުޙައްަމދު ުމބީން 

އޮފިސަރ. އ.އ  
 ޢަޒީމާ ުމޙައްަމދު 

 އ.އ. އޮފިސަރ
هللاބްދު ޢަސާލިމް   

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް 
 މުަޙއްުދ ޙަަސން  ިޑރެކްޓަރ އެސިސްޓެްނޓް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޗް.އާރް.އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
ޢަލީ  ޢަީޒމާއެސިސްޓެްނޓް ިޑރެކްޓަރ   

( ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ  5ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )އީ.އެކްސް   
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
އްަމދު ޢާިރފް މުޙަ  

ރުންއަތޮޅު ކައުންސިލަ ރައީސް  ނައިބު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   
ާނހިދު هللا  ޢަބްދު  

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
ބްާރހީމް ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އި  

 ކައުންސިލް ބިއުރޯ 
 އެޑްިމނިސްޓްރޭިޓްވ އޮފިސަރ

 އަޙްމަދު ޢީސާ

 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް 
( 1ޑިރެކްޓަރ ) އީ.ެއކްސް   

 ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
  މަމްދޫުހ ނަސީމް

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 އެޑްިމން އޮފިސަރ ޢަޤްލީމާ ޢަބްުދއްޞަަމދު 

 

 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 ނަހުޛާ ޢަލީ

އޮފިސަރ އެކައުންޓްސްއ.  
 މުޙައްމަދު މާހީްނ މާހިރު 

އޮފިސަރ ފައިނޭންސް  
 ޢަލީ ރިފާޢު 

 އ.މެިއންަޓަނންސް އޮފިސަރ
 އަޙްމަުދ މުުޖތަބާ 

 .އ. އޮފިސަރ
 ޢާއިަޝތު ިޢާނޔާ 



 

 6 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

806 

231 359 
627 561 

345 

878 

297 

491 
399 

927 

539 

1320 
1121 

770 

262 402 

661 550 
364 

895 

332 

840 
422 

955 

621 

1260 
1298 

1576 

493 
761 

1288 1111 
709 

1773 

629 
971 821 

1882 

1160 

2580 
2419 

 އަތޮޅުގެ އާބާދީ.ށ
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2019

 ޖުމުލަ ފިރިހެން އަންހެން

   ވަަނވަރު / ކަުއންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ަސރަަހއްދު އަތޮޅުގެ .5 
 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުިރ 
އުތުރުން ތިން ، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ

ވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ 
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ 

 73އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
ދަރަޖައެވެ.   6ދަރަޖަ އުތުރުން

މޭލެވެ. މި  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
ރަށުގެ ތެރެއިން  50އަތޮޅުގައިވާ 

ރަށުގައެވެ.  14މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި ނޫމަރާ އާއި ، އެއީ، ކަ

 ،ފީވަކާއި ،ފޭދޫ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި
ަނރުދޫ  ،ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދޫއާއި

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ ، އާއި
ފުނަދޫ   ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،އާއި

އަދި މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަުރކަޒީ 
ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަުރކަޒީ 

މާލެއާ ދެމެދުަގއިވާ ، ރަށާއި
  މޭލެވެ. 123ދުރުމިނަކީ 
 9272އަންހެނުންނާއި،  8901އެވެ. އެއީ،  18173އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2018 

 ވެ. ފިރިހެނުންނެ
 
 
 
 
 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 7 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު  ލީމުސެކަންޑްރީ ތަޢު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް  ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ

ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އި، ފުނަޫދ ސްކޫލާއި، މިލަންޫދ ސްކޫލުން ލީމީ މަރުކަޒާ ހުންނަ އަތޮޅު ތަޢު ކޮމަންޑޫގައިމަދްރަސާއިންނާއި، 

 ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިލީމު ދެވެއެވެ. ތަޢު

  .އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލެވެށ.ފުނަދޫ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ  ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ
 

 

، މަސްވެރިކަމާއި މަސައްކަަތކީ ކުރާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ގިަނބަޔަކު ންމެއެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މިއަތޮޅުގެ

ނޑުވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުްނ  ދަ

ށ.ވަނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންެނވެ.  އަތޮޅުގެ ގިނަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން 2015

ްނބާިއ އާއި ގާކޮށި އީ، ދޮޅިޔަދޫރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެ ތިން ތަރައްޤީ ކުރުމުެގ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަ

ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ.  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ. ކަނބާލިފަރެވެ އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ އާއި އެރިޔަދޫގައި އަދި ނަލަންދޫ މަސްވެރިކަމުގެ  .އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަ

 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި



 ރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން އަހަރު  ވަނަ  2018

 

 8 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ކުރެވުނު މިންވަރު ޞިލު ނަތީޖާ ޙާ  .6
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު  2019

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާްތތައް #
 ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 މިންވަރު
Q1 Q2 Q3 Q4 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން   1

%100 

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން 2017 - 

 މޮނިޓަރިންގ ފޯމްތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  - 

 މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން  - 

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން  -

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން  -

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން  -

 ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން 2018 - 

   2018ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ   2



  

%100 

 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން - 

 މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން  - 

މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންސް ތައްޔާރުކުރުން  -   

 މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންސް ރަށްރަށަށް އެންގުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންމަހާސިންތާގެ  -

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށް ގެންދިއުން  -  ކަ

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  3

  50%  -  ްފަރުނީޗަރ ގަނެދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުނ 

 އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ  - 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން  4



  

100% 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުޞޫލުތައް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  - 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން އަދި ފަހުމުނާމާ ތައްޔާރުކުރުން  - 

 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން  - 

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން   -

 މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން  - 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 9 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީ  5
 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 

  100% 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް މާލީ އެހީތެރިކަން  - 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ  6



  

%100 
 މާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލެއް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  - 

ކޮމެޓީތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު  -  
 ހުޅުވާލުން 

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  - 

 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  ބޭއްވުން  7



  

%100 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  - 

ނޑައެޅުން  -   ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚް ކަ

 ބައިވެރިވާ ރަށްރަށް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  - 

 ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުން/ތައްޔާރުކުރުން  -

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -  ކަ

 މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި ބަޖެޓަށް ފޮނުވުން  -

 ޕްރޮގްރާމު ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ކުރުމަށް ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި،  8
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން 



  

%100 
 ފާސްކުރުން  ކައުންސިލުން އުޞޫލެއް އެހީދޭނެ  މާލީ -
ތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމަށް ފުރުޞަތު ކައުންސިލް -

 ހުޅުވާލުން 
މާލީއެހީތެރިކަން އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް  - 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާ ޒާތުގެ ކުނިތައް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި  9

 ނައްތާލުން 



  

%50 

ކުނިނައްތާލާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ރަށުކައުންސިލްތަކާ  -
 ހިއްސާކުރުން 

 އެކުލަވާލުން ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން  -

 ޚްތަކެއް ކަނޑައެޅުންރީ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ތާ - 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  - 

 އިޢުލާންކުރުން  ހޯދުމަށް  ތަކެތި  ފޯރުކޮށްދޭ ރަށްރަށަށް -

ނޑައެޅިފައިވާ ތާ -   ޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން ރީކަ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 10 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި، ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް  10
 ބަދަލުކުރުން 

  100% 
 ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުން  - 

ނޑައެޅުން -   ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ އުޞޫލެއް ކަ

 އިޢުލާނުކުރުން ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް  - 

 އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  -

 ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން  11

  %100 
 އެންގުން  ސްކޫލުތަކަށް -

 ހޯދުން  މަޢުލޫމާތު ސްކޫލުތަކުން -

 ސްކޫލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ޓްރޮފީތައް ގަނެ،  - 

 ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު  12

  %100 
 ކޮލެޖާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުން  - 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -  

 ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން   - 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕް  13
 ޤާއިމުކުރުން 



  

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެންގުން  -  %90

 ޕަންޕް އަދި ހޮޅި ގަތުމަށް އިޢުލާނުކުރުން. - 

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަންޕް އަދި ހޮޅި ޙަވާލުކުރުން  - 

 މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗް މަރާމާތުކުރުން  14

 

 

95% 
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ، ޚަރަދު އަންދާޒާކުރުން  -

 މަރާމާތުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތު ނިންމައި ޚިދުމަތަށް ނެރުން  -   ކަ

 ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯން ދޫކުރުން.ކިޔެވެނި އެހީގެ  15

  100% 

 މުވައްސަސާތަކަށް އެންގުމާއި، ފަހުމުނާމާ ލިއުން  - 

 އެހެނިހެން އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -  

 ކިޔެވެނިއެހީއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން-

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދޫކުރުން  -   ކަ

  އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުން. 16




  

%80 
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާޒާ ކުރުން  - 

 މަރާމާރުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  -

 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން -



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 11 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  17



  

0% 

 ޚަރަދު އަންދާޒާ ކުރުން  -

 ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންގޮސް  -
 ނިންމުން

 ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން  18



  

%25 
 އަންދާޒާކުރުން މަރާމާތު ދެނެގަނެ، މަރާމާތު  - 

 އިޢުލާންކުރުން  ހޯދުމަށް ފަރާތެއް ކުރާނެ މަރާމާތު -

 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން  - 

 ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން  19



  

%100 

 ޚަރަދު އަންދާޒާ ކުރުން  - 

 އިޢުލާނުކުރުން ތަކެތި ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް  - 

މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް  - 
 ނިންމުން

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މާލީއެހީ ދިނުން  20



  

100% 

 ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުން  - 

ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށާއި، މިޕްރޮގްރާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  -
 ރަށުކައުންސިލަށްދިނުން 

 ރަށުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އެހީގެފައިސާ ދޫކުރުން  - 

 މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން  ކުޅިވަރު  21


  100% 

 ހޯދުން މިއަހަރުތެރޭގައި އޮންނަ ޤައުމީ މުބާރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  - 

ދަށުން މާލީއެހީދޭނެ އުޞޫލަކާއި،ޢަދަދުތައް ޕްރޮގްރާމުގެ މި - 
 ޑައެޅުންކަ

 މާލީ އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުން  - 

 
 
 
 
 
 
 

 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 12 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް  .7
 

 2018ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 
ވިޔަވަތި ޤުުރއާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  
އަްށ   18ިއން  15މާރިޗު 2018މުބާރާތް 

 ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ކީރިތި 
ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި، 
އުނގައްނައިދިނުމުގަޔާއި،  ތަރުތީލްކޮްށ 
ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި ވާދަވެރި 
މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުާއނަށް ޯލިބ 

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންުނ ޖެއްސުމާއި، 
އާލާކޮށް ދިރުވައި، ފެތުރުމަށާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާނެ ޤާބިލު ޖީލެއް ބިނާކުރުމުެގ 

މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 
 ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާާރތެކެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ 2018 އެޑިޔުކޭޝަންގެ
ހިމެނިެގން ރަށްރަށުގެ ކަލަންޑަރުގައި  އަހަރީ

ސްކޫލުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މި 
ނޑިތީމު، ޭފދޫ، ފީވައް،  މުބާރާތުގައި ކަ
ބިލެތްފަިހ، ފޯކައިދޫ، ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، 

 88މާއުނގޫދޫ، މިލަންދޫްނ  ޖުމުލަ ، ފުނަދޫ
 6ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ދެ ގޮފިން 

އިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިންތިއަކުން ވާދަކޮށްފަ

 ދަރިވަރުންނެވެ.  22ދަރިވަރުން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  66ހިމެނެނީ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮިފން 

ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ މިލަންދޫ 1މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރަފްވެރި  
ށްފައިވަނީ ށ.ައތޮޅު މަދަރުސާއެވެ. އަދި ތިންވަނަ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ށ.ފޯކައިޫދ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ. ދެވަނަ ޙާޞިލުކޮ

 ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފަނިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ އާއި، އަލްޤރީ މުޙައްމަދު ނަޢީމު 
 ލް ޙަމީދެވެ. އަޙްމަދު ފިކްރީ އާއި، އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބްދު

 މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު ދަޚުލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއަށް ޓްރޮފީ ޙަވާލުކުރެއްވުން 

އާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ވިޔަވަ ޤުރު  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 13 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ށ.ޯފކައިދޫ ސްކޫލާއި، ށ.ައތޮޅު ކައުްނސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި،  ެގންދެވިފައިވަނީ ކުރިޔަށް މުބާރާތް މިއަހަރުގެ
މި މުބާރާްތ  ކައުންސިލާއި، މުއްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލާމާއި، ަފންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.   197,713/11ހިންގުމަށް މި ކައުންސިލްގެ ބަެޖޓުން    

 އްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ
 ތަރައްޤީގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު.ށ

ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުެގ  ޕްލޭނުގައިވާ
ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން 

ންެގ އަންހެނު އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ 
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ 
އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަްށ ލުޔެއް 

ދިނުމާއި، ކޮމިީޓތަކުެގ ދައުރު ހޯދައި
ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ، ފުޅާކުރުމާއި

ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަންހެނުްނ 
އެހީ ިދނުމުގެ މާލީ މަޤުޞަދުގައި ށ.އަތޮޅުގައި އަންހެނުންެގ ތަަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީަތކަށް  ބާރުވެރިކުރުމުގެ

ަރއްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީަތއް އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށަްށ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަްނހެނުންގެ ތަ ސިޔާސަތެއް ފާސްކޮށް، އެ
ގައި މާލީ އެހީ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލީ އެހީ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމަށް  23މެއި  2018

 % އާބާދީގެ ނިޞްބަތުްނނެވެ. 50ހަމަވާ ގޮތަްށ އަދި އަނެއް % ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމ50ަދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ 
 އަންހެނުންގެ  މިަލްނދޫ ފުނަދޫ، ކޮމަންޑޫ، ޅައިމަގު، މަރޮށި، ފޯކައިދޫ ނޫމަރާ،.ށ ދަށުން ޕްރޮގްރާމުގެ މި
 ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. -/42,000 ޖުމުލަ ކޮމެޓީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް

 

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މާލީއެހީ 
 ދިނުން 
ކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ  އަތޮޅު.ށ
ގައިވާ ޞިއްޙީ ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ޕްލޭނު

ދިރިއުޅުމެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ސިޔާސަތުގެދަށުން 
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިކަން  ޞިއްޙީ

 14ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަތޮޅުގެ 
ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، އެ ރަށްރަށުގެ 
ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން  ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ 
ނޑައަޅާ  ތަރައްޤީއަށް އެ މުއައްސަސާތަކުން ކަ

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން

 މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 14 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އި މާލީއެހީ ދޫކުރެވުނެވެ. ގ27ަމެއި  2018މަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގު

ނޑައެޅިފައިވާ ހިންގުމަށް ޕްރޮގްރާމު  އެ ދޫކުރެވިފައިވަނީ މާލީއެހީ ޕްރޮގްރާމަށް މި   ހުރިހާ % 50 ފައިސާގެ  ކަ
 ރަށަށް  14 މިއަތޮޅުގެ މިޮގތުން. ނިްޞބަތުްނނެވެ އާބާދީގެ އެރަށްރަށުގެ  ފައިސާ% 50 ައނެއް އަދި ގޮަތށް ހަމަހަވާ ރަށަކަށް
 ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  -/100,000 ޖުމުލަ

 

 ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން 
ދަށުން ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަްށ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ 

ހިތްވަރުދިނުމާއި، ސްކޫލުތަެގ ކިޔެވުން 
އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަްށ ކުރިޔަށް 
ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ސްކޫލުތަކުގެ 
އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ  އަްށ ެއދި 2018ނާމު ވިޔަވަތި އި
ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި  2018ސްކޫލަކަށް   7

ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރޮފީއާއި، 
ނޫމަރާ، ފުނަދޫ، މާއުނޫގދޫ، ފޯކައިދޫ 
ބިލެތްފަިހ، ފީވަކު ސްކޫލާއި، މަރޮށީ 
އަލްމަދަރުސަތުލްމުނައްވަރާ އާއި، ށ.އަތޮޅު 

  ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވާކަން މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.  -/78,850ޖުމުލަ  ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް

 

 2018ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ލޯކަލް 
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން "ވިޔަވަތި 
މަހާސިންތާ އޮން ޕްރޮޕޯސަލް ރައިޓިންގ" 

 2018އްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ނަމުގައި މަސަ
އަށް ފުނަދޫގައި ހުންނަ  30ން  28އޭޕްރީލް 

 ވިލާކޮލެޖް ލޭކްސައިޑް ކޭމްޕަހުގައި ހިންގުނެވެ.

ނޑު  މި މަހާސިންތާގެ މައިގަ
މަޤްޞަދަކީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރާވައި 

އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކުލަުބ  ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ޤާިބލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

ގެ ތެރެއިން 2018ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ   

ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން..2018ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ   



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 15 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ރަށުގެ 
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ކުލަުބ 

ްށ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމެވެ. 

ށ. އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި، ރަުށ 
ބައިވެރިންނާއެުކ  33ކައުންސިލްތަކުން ޖުމުލަ 

ބައްދަލުވުްނ  ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު
ބައިވެރިންނަށް ހަނާދީނ  32ފުރިހަމަކުރެއްވި 

ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަޮތޅު ކައުންސިލްގެ 
ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި މި މަހާސިންތާގެ ފެސިލިޓޭޓަރ އަލްފާޟިލް ސަމްޢޫން 

 އާދަމެވެ. 

ޖީއޭގެ ފަންނީއެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަހާސިންތާއަށް މިކައުންސިލްގެ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، އެލް  
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.   90,682/52ބަޖެޓުން   

 

ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި، ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށާއި، ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް 
 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ 
ޕްލޭންގައިވާ އަމާންކަމާއި، ހަމަހަމަކަްނ 
ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  އިސްލާމް 
 ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ މާތް މަްޤޞަދުގައި މި 

ގެންދިއުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ  އަހަރު ކުރިޔަށް
ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް 

އެހީތެރިކަން  ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 
އޭޕްރީލް  2018 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން

މަހުގެ ތެރޭގައި މާލީއެހީތެރިކަްނ 
ފްޒުކޮށް މިގޮތުްނ ޙިފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 

ރުފިޔާ ވިޔަވަތި އެހީދިނުމުގެ  -/196,000ކައުންސިލްތަކަށް މާލީެއހީގެގޮތުގައި ތަރާވީޙްކުރާ އިމާމުން ގެނައުމަށް ރަށު
 ސިޔާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނެވެ.

 

ނިންމާލީ ބައިވެރިން ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީގައި.. 2018ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ   

މަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިންވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރ2018ު  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 16 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ހިއުމަން ރިސޯސް 
ކައުންސިލާއި، ރަށްރަުށގެ ކައުންސިލްތަކާއި، އެހެިނހެން މުއައްސާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންާދ ށ.އަތޮޅު

ކޯހެއް  2މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު 
ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މި އަހަރު މި 

ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ކަ
 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 

ތުން ވިލާކޮލެޖާއެކު ފަހުމުނާމާގައި އެގޮ 
ން އޭޕްރީލް  1ފެބްރުއަރީ  2018 ،ސޮއިކުރެވި

މަހުގެ ނިޔަލަށް ޔުނިވަރސިީޓ ޕްރޮޕަރޭޝަން 
ބައިވެރިނާއެކު ނިންމާލެވުނެވެ.  28ޕްރޮގްރާމު 

ހަމައެއާއެކު ވިލާކޮޖާއެކު ފަހުމުނާމާގައި 
 ހިމެނޭގޮތަްށ،  ބައިވެރިން 21ސޮއިކުރެވިގެން  

ގައި ފެށުނު ޑިޕްލޮމާއިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި، ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރޮޕަރޭޝަން  1ފެބްރުއަރީ  2018
ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯްސ  ހިމެނޭގޮތަށް  ަބއިވެރިން 49ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމުލަ  28ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރި 

. އަދި މީގެ ިއތުރުން ތަފާުތ ސަބަބުތަާކހުރެ ެއކޯހުގައި ބައިވެރިނުވެވުުނ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެްނ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފެށުމަށްޓަކައި މައި ކޮލެޖާ 

 17ހުޅުވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި  މަޝްވަރާކުރެވި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު
 އިވެރިވުމަށް ފޯމު ުހށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް މައިކޮލެޖުން އެ ކޯސް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދީފައެއްނުވެއެވެ. ފަރާތަކުން ބަ

 999.00ސީދާ ކޮލެޖުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯސްތަކާ ޚިލާފަށް، މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސްފީން،  
ރުފިޔާ ދަށްވެގެން ކުޑަކުރެވި، ކިޔެވެނި އެހީގައި ބައިވެރިވާން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުަޞުތ ދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓްނ  63,370.00މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި  
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިއުމަްނ ރިސޯސް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަުޢލީމާއި، ތަމްރީުނ 

ވޭ ޔުނިވަރސިޓީ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްަކތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެްނ ކުރިޔަށްގެންދ2018ެހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ިމ 
ޕްރޮޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއި، އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އެންޑް 
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ އަގެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުަމްށ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ުމއްދަތުގައި ދައްކާޚަލާޞްކުރާ  3ނި އެހީގެ ނަމުގައި ސިޔާސަތެއް ފާސްކޮށް، އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކިޔެވެ

 ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ވިލާއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 17 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޮތަށް، ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި މިލޯނަށް އެދުުނ 
ތަމަ ހަ މަހުެގ ފަރާތްތަކަށް މިައހަރުގެ ފުރަ  37

ތެރޭގައި ލޯނު ހަމަޖައްސައި، އެ ފަރާތްތަކުެގ 
ނިޔަލަށް އެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2018ކޯސްފީ  

އެގޮތުން  ލޯނުގެ ތެރެއިން ދައްކައިދެވިފައިވެއެވެ.
ކިޔެވެނިއެހީގެ ގޮތުގައި ެއ ފަރާތްތަކަްށ 

ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގަިއ  466,450.00
ސައިދެވިފައިވާއިރު، ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓްގެ ހަމަޖައް

ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް 2018 ގޮތުގައި 
ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަްނ  34,586.54
  ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ކުޅިވަރުތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން 
ށ.އަތޮޅުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް 
އާލާކުރުމާއި، ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު 
ފުޅާކޮށް، ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 

ތަމްޞީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރު ށ.އަތޮޅު 
މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަަކށް މާލީ  އެީހ 

ވަނަ ދުވަހު 24އޭޕްރީލް  2018ދިނުމަށް 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިންވަަނ  ބޭއްވުނު

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 50ދައުރުގެ 
ގެ  30ޖޫން  2018ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 

ނިޔަލަށް،  އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން 
ފައިވާ ގައި ޒޯން ފެންވަރުގައާއި، ފައިނަލްރައުންޑުގައި ވާދަކޮށް މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅ2018ާމިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 

 ރުފިޔާގެ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 17,000.00ށ.ފޯކައިދޫ އެފްސީއަށް 

 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 
ވަނަ މާއްދާގެ 8ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނު ނަްނބަރު 

ލިޔެކިއުންތައް  )ނ(ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުެގމަތީން ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަުކގެ ފައިސާއާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތަާކއި، އިދާރީ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި، އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންާގ 

 24ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ޭދތޯ ބެލުމަށާިއ، އިދާރީ ކަންކަްނ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގުަމށް ބާރުެއޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

ގައި ފޯކައިދޫ އެފްސީ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ތެރެއިނ2018ްމިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް   



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 18 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގެ ނިޔަލަށް 31ޑިސެންބަރު  2018 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފަށާއި، ގައި 2018ންބަރު ޑިސެ

 ލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަެމވެ. ނިންމާ

އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް 
މޮނިޓަރިންގެ ފެންވަުރ ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުްނ 
މޮނިޓަރިންގ ޓޫލެއް އެކުލަވާލެވި، ޓީމުގަިއ 
ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ސެޝަނެއް 
ހިންގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ިމ ޕްރޮގްރާމުގައި 
ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރގެ އިތުރުން އިދާރީ ދެ 

 އެވަނީއެވެ.  ހިމެނޭ ބައިވެރިން ތިރީަގއިޓީމުގައި 

މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންްޓ  -1
 ޑިރެކްޓަރ

 ޙަމްދޫން ނަސީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ -2
 މަމްދޫޙް ނަސީމް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން  -3
 އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރهللا ސާލިމް ޢަބްދު -4
 ޢަލީ ރިފާޢު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ -5
 މުޙައްމަދު މުބީން އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -6

 އިބްރާހީމް ނާޡިމް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ -7

އްސާކޮށް، ހިމި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، އެ މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުންނާ 
ކޮންެމ  ވަޒަންކޮށްއޭގެއިތުުރން ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ެފންވަރު އިރުޝާދުދެވުނެވެ. އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮުތގެ 

 ކައުންސިލަކަށްވެސް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ތަކަށް ޑިޖިޓަލް ރަށުކައުންސިލް 
 ނޯޓިސްބޯޑު ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން 

ކައުންސިލްތަކުން  ރަށު 
މެހާ ިލޔެކިއުންތައް އްމުކުރަންޖެހޭ އެންޢާ

ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ 
ބޭނުންކޮށްެގން ރައްޔިތުންާނ ހަމައަށް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

ވަނަ 2018ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށް 

 ނޫމަރާ ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން...

 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން....



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 19 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސަޕްލައިކުރުމުގެ  މަހަށް ތާވަލުކުރެވިގެން  ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 6އަހަރުގެ ފަހު 
ވަީނ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 2އޯގަސްޓް  2018އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވި  ޖްގައި ވިލ30ެޖުލައި  2018މަސައްކަތް 

ނިންމާ ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ގެނެވުނު ތަކެތި ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާގައި 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. އުފަލާއެކު އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވާަކން  2018ސޮއިކުރެވި 

 

 ރުފިޔާ ޚަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.  198,000.00މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން   

 
އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 
 އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  

ވޭޝަްނ ތަމްސީލުކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންެގ މޯޓި

އިތުރުކުރުމާއި، އެހެން މުއްސަސާތަކާ ދެމެދު 

އޮން ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

އަންހެން ވޮީލބޯްލ  ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޭބއްވުނު 50ފުނަދޫގެ ާއާބދު ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް މާލީއެހީެތރިކަން ފޯރިކޮށްދީ، 

 އި، ފިރިެހން ވޮީލ މުބާރާތުގަިއ މުބާރާތާ

ދެ ޓީމު  ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި 

 ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 
 

 ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިާދރާއިން 

ިމ  އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

މުބާރާތުގައި އަންހެން ވޮލީޓީުމ ވަނީ ފައިނަލް 

މެޗްގައި ވާދަކޮށް ރަނަސްއަޕްޓީމުގެ މަޤާމު 

 ހަމައެއާއެކު ފިރިހެން ޓީމުވަނީ މުބާރާތުގެ ފަިއނަލުގައި ވާދަކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. ޙާޞިލުކޮށްފައެވެ. 

 

 ފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި 30,000.00ން  މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު މި 
 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަންހެން ވޮލީޓީމް 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމް 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 20 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން ރަށްރަށުގެ މަގުބަ 
އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާއި، ރައްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ށ. 

ރަށްރަށަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ 
ބޭނުންވާ ލެޑްލައިޓް ހޯދުަމށްޓަަކއި، ބޭނުންާވ 

މާތު އެއްކުރެވި، ޕްރޮގްރާމު މަޢުލޫ
ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި 

ވަނަ އަހަރުގެ 2018ފާސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
މަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.  6ފުރަތަމަ 
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލައިޓްތައް  2018އެއާއެކު 

ހޯދުމަށްޓަކައި ގެޒެޓްގައި އިޢުލާނުކުރެވި، އެ 
ަވނަ ދުވަހު ެއ 4ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އަހަރު

މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުަށހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ 
ގައި 17ޑިސެމްބަރު  2018ތެރެއިން އެންމެ ދަްށ އަގު ުހށަހަޅާފައިވާ "ބްޫލބީ" އިންވެސްޓްމަންޓާއި، ޙަވާލުކުރެވި، 

 ލައިޓްތައް މިއިދާރާއާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 

  ްލައިޓްތައް ދޫކުރެވުނު ގޮތް ރަށްރަށަށ 
 ދޫކުރެވުނު ޢަދަދު  ރަށް  #

ނޑިތީމުށ.  1  91 ކަ
 72 ނޫމަރާށ.  2
 84 ގޮއިދޫށ.  3
 86 ފޭދޫށ.  4
 82 ފީވައްށ.  5
 76 ބިލެތްަފހި ށ.  6
 89 ފޯކައިދޫށ.  7
 71 ނަރުދޫށ.  8
 81 މަރޮށިށ.  9
 78 ޅައިމަގުށ.  10
 69 ކޮމަންޑޫށ.  11
 77 މާއުނގޫދޫށ.  12
 130 ފުނަދޫ ށ.  13
 114 މިލަންދޫ ށ.  14
 1200 ޖުމުލަ:       އެއްހާސް ދުއިސައްތަ  

ލެޑްލައިޓް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.. ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާ  



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 21 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  595,296.00މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް   
 

 ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަމްޕް ޤާއިމުކުރު 
ކާރިސާއަކާ ގުޅިގެން އިމަޖެންސީގައި  ހިނގާފާނެ ފެންބޮޑުވުން އަދި އަލިފާނުގެ ގެ ރަށްރަށުގައިށ.އަތޮޅު 

ބޭނުންކުރާނެ ެފންޕަމްޕް ސިސްޓަމް 
ވަނަ 2018ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް މި 

އެކަށީގެންވާ  އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނަިއ،
ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 
ފަސޭހައިން ސްޕެއަރ ލިބޭެނ ބްރޭންޑެއްގެ 

މިއަހަރުގެ އްކަތް އާލާތްތަކެއް ހޯދުމުގެ މަސަ
މަހުން ފެށިގެން ގިަނ  6ފުރަތަމަ 

މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 
އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ 

 2018ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިުޢލާްނކޮށް 
 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޝިޔާމް އަމީން އިންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.  

 290,000.00ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މި މަސައްކަތް މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޝިޔާމް އަމީން އިންވެސްޓްމަންޓާ  
 ރުފިޔާއެވެ. 

 
 

 ދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން މާމުލި އަ 
ޔަވަތި ާލންޗު މަރާމާތަްށ މާމުލި ލާންޗާއި، ވިދަތުރުފަތުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންާދ  ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 

ބޭނުންވެފައިވުމާއެކު އެ ދެ ލާންޗު 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018މަރާމާތުކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ިހމެނިފައިވުމާއެކު 
މަހުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2018

ޗުގެ ސަތަރި ތެރޭގައި ވިޔަވަތި ލާން
ހަލާކުވެފައިވާތީ، އެ ސަތަރި އައުކުރުމުގެ 

އިންޖީނު ޯއވަރހޯލްކުރުމުގެ  1މަސައްކަތާއި، 
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. ހަމައެއާއެކު 
މާމުލިލާންޗުގެ ދެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށް 
އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާތީ، 

ގައި  8އޮކްޓޯބަރު  2018އިންޖީނު ގެނައުމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި  2 ހޯސްޕަވަރގެ ސުޒުކީ 250އެ ލާންޗަށް 

ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން..2018ކައުންސިލުން   

 މާމުލި، ވިޔަވަތި ލާންޗު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 22 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގައި އިންޖީނު ލިބިފައިވެއެވެ. ހަަމއެއާއެކު މާމުލިލާންޗުގެ ހަލްގައި މަރާމާތުކުރަންހުރި ތަންތަްނ  13ޙަވާލުކުރެވި، އޮކްޓޯބަރު 
މަސައްކަްތ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2018 މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލްޝާލީ މެރިން މޯލްޑިވްސްއާ ޙަވާލުކުރެވި

 ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އައިސްފައިގާތަށް  ނިމުމަކާ
 

 އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުން 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގާ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާްތ  

މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވުމާއެކު އެ ޢިމާރާތް 
ވަނަ އަހަރު 2018ޓަކައި މަރާމާތުކުރުމަށް

ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ފައިސާއިން އެއްކޮށް 
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ުތގައި ކުރަންހުރި ވަރުނުާވތީ، ޢިމާރާނެނިންމާލެވޭ
މަސައްކަތްތައް ބަލައި، އެ މަސައްކަތްތައް 
ލޮޓްތަކަކަށް ބަހާލައިގެްނ ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަްށ 
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި 

އަދި ލޮޓް  4، 3ރާވާލެވުނެވެ. އެގޮތުން ލޮޓް 
ގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  1

 ވަނަ ދުވަހު ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 12ޑިސެމްބަރު  2018އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓްމަންޓާ 
 

ރުފިޔާއެވެ. އަދި  497,843.75ގައިވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އަގަކީ  3،4ލޮޓް  
 ގަކުރަމެވެ.ރުފިޔާއަށްކަން ފާހަ 159,593.70ގައިވާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަތަކެތީަގއި  1ލޮޓް 
 
 

ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 ގަތުން 

ޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ދަށުްނ ވި 
ހިންގޭ ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ބައެްއ 

އި ވަނަ އަަހރުގެ  ބަޖެޓުގ2018ަތަކެތި ގަތުމަށް 
ނިޔަލަްށ  ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2018ހިމެނި، 

ތަެކިތ ފާމަސީއަށް އެވަގުތަށް ޭބނުންވާ 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން  ހޯދައިދެވިފައިވާކަްނ ކަ

 އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިން...

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 23 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ޖަލްސާކުރާ މާލަން ޢިމާރާތްކުރުން 
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ޭބއްވުމަށް ޖާގައިގެގޮތުން ކުިރމަތިވެފައިވާ ދަތިކަްނ ހައްުލކުރުމުގެ ގޮތުްނ  

ޖަލްސާކުރާމާލަމެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ވަނަ ދުވަހު  03ސެޕްޓެމްބަރު  2018
.އާރު އިންވެސްޓްމަންާޓ އައި.އޭ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޖަލްސާކުރާ ހޯލަކާއި، 
ފައިލިންގ ރޫމަކާއި، ސްޮޓކް ރޫމަކާއި، 
ސައިކޮޓަރިއެއް ހިމެނޭގޮތަށް ަތރައްޤީކުރެވޭ މި 

އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓާ  ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ރުފިޔާގެ  827,025.00ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

 2018މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަގަކަށެވެ. 
ފިނިޝިންެގ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 

 މަސައްކަތްތަކާ ހަމައަށް މަސައްކަތް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
 

އެފެއާޒުގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު މިކައުންސިލްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް މި  
 ފާހަަގކުރަމެވެ.  ޚަރަދުކޮށްގެންކަންބަޖެޓުން 

 

 2018އަހަރީ ޙަފްލާ  ވިޔަވަތި 
ވީ ހުކުރު  9ނޮވެންބަުރ  2018ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވިޔަވަތި އަހަރީ ޙަފްލާ  ށ.އަތޮޅުވަނަ އަހަރުގެ 2018

 ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

ކައުންސިލަށް ދިގުމުއްދަަތށް 
ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި މުވައްޒަފުންާނއި، އަހަރުގެ 
އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށް އެ 

އަގުވަޒަންކުރުމާއި، ފަރާތްތަކުގެ 
މި  ހިތްވަރުދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޭބއްވުނު

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަލްއުސްތާޛު 

 ޢަބްދުލްޢަޒީރު ޖަމާލު ޢަޫބބަކުރެވެ. 

އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ  15އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ އާއި،  10މި ޙަފްލާގައި  
އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ރަންފިާލ  20ތިން މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ރިހިފިލާ އާއި، 

ފުންނަްށ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން އަހަރުގެ ޚިދުމަތްތެރި ކަމުގެ އިނާމު އެކި ދާއިރާތަކުން ޙާޞިލުކުރި މުވައްޒަ

 ޖަލްސާކުރާ މާލަން 

 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން...



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 24 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެވޯޑާއި، ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވިއެވެ. 
އަހަރުގެ ވިޔަވަތި މުވައްޒަފުގެ އެވޯޑް 
ޙާޞިލުކުރީ ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ފާމަސިސްޓް 
ފަޒުނާ މުޙައްމަދެވެ. އަހަރުގެ ހީވާގި 
މުވައްޒަފަގެ އެވޯޑް، މަސައްކަތު ފާޠިމަުތ 
އަޙްމަދާއި، ޑްރައިވަރު މުޙައްމަދު ޙަސަން 

ޞިލުކޮށްފައިވާއިރު އަހަރުގެ އެންމެ ޙާ
ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފުގެ އެވޯޑް 
ޙާޞިލުކޮށްފައިވަީނ ސީނިޔަރ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާމިޔާ 
ޙަސަނާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

ވް ޮއފިސަރ އަޙްމަދު ޢީސާއެވެ. އަޤްލީމާ ޢަބްދުއްޞަމަދެވެ. އަަހރުގެ ލާމަސީލު މުވައްޒަފަކަށް ޮހވިފައިވަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓި
ހަމައެއާއެކު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަްނ ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންަނށާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ލިއުން 

 ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޙަވާލު

 މި ޙަފްލާ ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން     ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.    

 

 މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިންުގނު ބަެއއް ޙަރަކާތްތައް

 ފާސްކުރުން  ބަޖެޓް  އަހަރުގެ ވަނަ  1-2018 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ 

( ގެ 7/2010އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު )
ތީްނ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަ 96

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި،  2017

ވަނަ  97( ގެ 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު )
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެމަތީްނ 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ ސްޓޭޓްމަންޓާިއ، 
ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަާފރިތަކާ ގުޅޭ 

ޖެނުއަރީ  2017އްޙަކަމަށް ހިސާބުތައް ޞަ
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިްނ 32ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  10:00ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  14

މަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިންވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރ2018ު  

 ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފުލާގެ ތެރެއިން...



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 25 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެާޓ ބެހޭގޮުތން މެްނބަރުންގެ މެުދގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި 2018ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި  
މެންބަރުންެގ   3. މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ  އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ

ނޑު ގޮތެއްަގިއ  1.5ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެބަޖެޓަީކ   2018އިއްތިފާޤުންނެވެ.  މިިލއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެވެ. މި ބަެޖޓް މައިގަ
މީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމާއި، ރަށްރަށުެގ މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލް

 ބައްތިތައް ލެޑްލައިޓަށް ބަދަލުކުުރމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ. 

 

 އަތޮޅުގެއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން -2 
ްށ އަތޮޅުގޭގެ ޢިމާރާތަ  

ބޭނުންވާ މެިޝނަރީ ގަނެ ަހރުކޮށްދިނުމަްށ 

 2018އެސް.ޖޭ ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

ދުވަހުގެ  5ގައި ޙަވާލުކުރެވި  1ފެބްރުއަރީ 

 މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިންމާފައިވެއެެވ. 

ނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން މި 

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ 

  ރުފިޔާއެވެ.  84,033/70ޖުމުލަ އަގަކީ 

 

އަތޮޅުގޭ ުއނދޯލިެގ -3 
 މަރާމާތުކުރުން 

ޅުގޭ އުނދޯލިގޭެގ އަތޮ  
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ 

 1ފެބްރުއަރީ  2018ތަކެތީގައި ކުރުމަށް 
ގައި ވިލެޖް އިސްވެސްޓްމަންޓާއި، ށ.އަތޮުޅ 
ކައުންސިލާ ދެމެދު އެްއބަސްވުމުގައި 
ސޮއިކުރެވި، އެ މަސައްކަތަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ދުވަހުގެ މުއްދަތުގަިއ   6ކަ
 ންމާލެވުނެެވ. މަސައްކަތް މުޅިން ނި

 

 ށ.އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

 އުނދޯލިގޭގެ މަރާމާޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 26 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ރުފިޔާއެވެ.   140,000.00މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރެވުނު މި  

 ޑުކޮަޓރި މަާރމާތުކުރުންއަތޮޅުގޭ ބޮ -4 
އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރުމުގެ   

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފޭހުގަިއ 

މަރާމާތު ނުކުރެވިވާ އަތޮޅުގޭ ބޮޑުކޮޓަރި 

 2018މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ގައި ށ.ފުނަދޫ އެއްފަސް  1ފެބްރުއަރީ 

 2018ޙުސައިން ރަޝީދުއާ ޙަވާލުކުރެވި، 

  ގެ ނިޔަލަށް ނިންާމލެވުނެވެ.20ފެބްރުއަރީ 

 
 ރުފިޔާއެވެ.  -/119,000މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ވުނުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެހޯމް މިނިސްޓްރީ  

 
 
 

އަތޮޅުގޭ ބަިދގެ ޢިާމރާތާއި، -5 
ެގ ބަެއްއ އަތޮޅުޭގގެ ގޯތިތެރޭ
 މަރާމާތުތައްކުރުން 

މި އިދާރާގެ ބެލުމުގެ 

ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގޭގެ ބަދިގޭ ޢިމާރާތާއި، 

ންތާނީގ މަރާމާތުކުރުމާއި، ފެގޯތިތެރޭގެ ބައެއް 

ތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ަމސައްކަތްކުރުމަށް 

ގަިއ  19ރީލް އޭޕް  2018އައި.އޭ.އާރު އާއި 

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މަސައްކަތް  ގައ19ިޖުލައި މަހުގެ  2018 ވި،ޙަވާލުކުރެ

 

 -/702,840ކީ މި މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގަ ކުރިޔަށްގެންދެވުނުހޯމް އެފެއާޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު 
 ރުފިޔާއެވެ. 

 

 އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށްފަހު 

 އަތޮޅުގޭ ބަދިގެ ކާގެ ހިމެނޭ ޢިމާރާތް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 27 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 

 މަރިޔާދުގެ ަމރާމާތުކުރުން -6 
މަރިޔާދުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށް ނިންމުމަްށ ޓޫ.އޭ.ޖީ   

އިންވެސްޓްމަންޓާއި، ށ.އަތޮުޅ ކައުންސިލާ 

ވަނަ ދުވަުހ  1އޭޕްރީލް  2018ދެމެދު 

ސޮއިކުރެވުނެވެ. މިއެގްރިމެންޓުގެ ދަށުްނ 

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، އިތުރަށް 

ކަތްތައް މުޅިން ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައް

ވަނަ ދުވަުހ 8ޖުލައި  2018ނިންމައި 

ޢިމާރާތް މި އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަްނ 

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 6,936,794.00ިމ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ންދެވުނުން ޚަރަދުކޮްށގެން ކުރިޔަށްގެހޯމް މިނިސްޓްރީ  

 ރުފިޔާއެވެ. 

 

 ކައުންސިލް އިާދރާ ާއިއ، އަތޮޅުގެ އާިއ، އަތޮުޅެގބަދިގޭ ފުރާުޅގައި ދަވާުދލުން-7 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، އަތޮޅުގެ އާއި އަތޮޅުގޭ ބަދިގޭ ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގައި   

 28ޖޫން  2018ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް 
ގައި  އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓްމަންާޓ 
ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް އެ 

ވަނަ ދުވަހު މުޅިްނ ނިންމަިއ، 30މަހުގެ 
 ލުކޮށްފައިވެއެވެ. ކައުންސިލާ ޙަވާ

 

ްނ ހޯމް މިނިސްޓްރީ  
ިމ  ންދެވުނުޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެ

 30,000.00މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 ރުފިޔާއެވެ. 

 

 މަރިޔާދުގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައި

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ......



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 28 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް  2018 .8
 ރަކާތްތައް ޙަގެންދެވިފައިނުވާ 

 
 

  ްއަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން : 1ޙަރަކާތ 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ ިމ ސަބަބު/ދަތިތައް:  މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިނުވަނީ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަ
ކަިއ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ބަޖެޓަކަށްވުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބޭުނންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމަށްޓަޕްރޮގްރާމު ހިންގޭ

ތިންފަހަރުމަތީން ކޯޭޓޝަން ޯހދައި، އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީގެ ތަކެތި ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ބަެޖުޓގެ ތެރެއިން 
  ގަނެވެން ނެތުމުން މި ޕްރޮޖެކްްޓ ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި ނުވަނީއެވެ.

 
  ްނައްތާލުން ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާ ޒާތުގެކުނިތައް ރައްކާތެރި ގޮތުގައި : 2ޙަރަކާތ 

ކުނި ތިލަފުއްޓަްށ ރާމުގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތަކެއް ކުރެވިފައި ނެތްނަމަވެސް މި ޕްރޮގްސަބަބު/ދަތިތައް: 
ގެންދިއުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުތަެކއް ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އެހެނަސް އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް އެއްވެސް ރަށަކުން 

 ތިލަފުއްޓަށް ކުނި ގެްނގޮސްފައެއްނުވެއެވެ. 

 
  ްއަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން : 3ޙަރަކާތ 

އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުަވީނ ސަބަބު/ދަތިތައް: 
އެ މަރާމާތުތަކަށްފަހު ތަކެތި ހޯދުުމގެމަސައްކަްތ  ނުނިމޭތީ އާއި،އަތޮޅުވެހީގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް 

 ރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިުވމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ކު

 
  ްފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން : 3ޙަރަކާތ 

ފަހަުރ  3މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީ މަަސއްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުަމްށ ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްަފއިނުވާތީއެވެ.  އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް 

 
 
 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 29 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 ރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި  ޙަ ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  .9
 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 

ވިޔަވަިތ ގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަަހރުން އެކަށީ މި
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

ތެރޭގައިވެސް  ގެވަނަ އަހަރ2018ު
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު 2017މިދިޔަ 
މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީައކީ 

 2018ރުފިޔާއެވެ. އަދި 418,844.05
 ގ31ެޑިސެންބަރު  2018ން  1ޖެނުއަރީ 
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  686,545.00ނިޔަލަށް 

އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 1,341,434.48

ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ   ވަނަ އަހަރުގެ 2018
 ރުފިޔާއެވެ.  236,045.43-ބާކީއަކީ 

 
 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

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

 ހިންގަންފެުށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

 2018 ން  1ޖެނުއަރީ  2018ރުފިޔާއެވެ.  3,471,686.74އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2017
ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ 531,435ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  31ޑިސެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2018 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު،  466,450.00ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް 
 ރުފިޔާއެވެ.  3,536,672.22

މަޤްޞަދުގައި ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގަިއ  އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ
އެފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިުނމުގެ ގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގަިއ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ަހ 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ. އެގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 30 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައިވެރިއަކަށް، ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ހަމަޖެހި،  37ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮލެޖުން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 
 އެބައިވެރިންގެ ކޯސްފީ މަހުން މަހަށް ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ. 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި 
ޢިމާރާތްތައް ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީލަްތތައް ވިޔަފާރީގެ 
އުޞޫލުން ބޭުނންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް 
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި" 
ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް 

 . ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2017މިދިޔަ 
ރުފިޔާއެވެ. 373,397.79މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 ވަނަ އަހަރު  2018ން  1ޖެނުއަރީ  2018އަދި 
ޕްރޮގްރާމު މިރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. 436,048.39ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލީެގ ގޮތުގަޔާއި، ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫޮކށްގެން 

 685,748.7ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ ވަނަ އަހަރުގެ  2018، ވެފައިވާއިރުދުރުފިޔާ ޚަރ123,697.48ަހިންގުމަށް 
 ރުފިޔާއެވެ. 
 

 
  

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު 
ލިބޭނެ  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް

މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އާސަންަދއިގެ ދަށުން 
ހަމަޖަްއސައިދިނުމާއި،  ބޭސްލިބޭނެގޮތް

ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު  2017މިދިޔަ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2018އިން  1ޖެނުއަރީ  2018ރުފިޔާއެވެ.  އަދި 436,796.43ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ   

ފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ރު 1,097,327.71ހިންގުމަށް  ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމު 1,416,754.95ނިޔަލަށް 
 .ރުފިޔާއެވެ 756,223.67ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  ވަނަ އަހަރުގެ 2018

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 31 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2018ކައުންސިލްގެ 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  6,796,530  5,604,731.88  1,191,798.12

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  17,000.00  11,925.00  5,075.00

 މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  2,430,000.00 389,518.13 2,040,481.87

3,237,354.99 6,006,175.01 9,243,530.00 
 ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ 

    
   

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  5,279,965.00 4,811,682.54 468,282.46

60,542.94  214,700.06  275,243.00 
މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޕެންޝަނާއި، 

 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  45,400.00  27,441.00  17,959.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  128,853.00  82,564.65  40,288.35

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  877,069.00  439,929.39  577,139.61

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  190,000.00  28,414.24  27,585.76

 ޖުމްލަ 6,796,530.00  5,604,731.88  1,191,798.12

   

 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  17,000.00  11,925.00  5,075.00

 ޖުމްލަ 17,000.00  11,925.00  5,075.00

    
   

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން  35,000.00    -          35,000.00

 މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި، ރިފްރެޝްމަންޓް 10,000.00  3,940.50      6,059.50

 އޮފިސް ޒީނަތްތެރިކުރުން  20,000.00  16,700.00     3,300.00

 ޢާޢްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުން  100,000.00  100,000.00      - 

 ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ  100,000.00  78,300.00     550.00

-    196,000.00  210,000.00 
ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި، ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް 

 ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރާ އެހީ 
 ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  223,000.00  197,713.11    286.89



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 32 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 އިމަރޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން  290,000.00  11,910.00     278,090.00

 އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް  30,000.00    -           30,000.00

4,704.00    595,296.00  600,000.00 
ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް 

 ބަދަލުކުރުން 
 ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ނައްތާނުލެވޭ ކުނި ޒޯން ސެންޓަރަށް އުފުލުން  100,000.00    -           100,000.00       

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  50,000.00  21,800.00     28,200.00

 ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޑިޖިޓަލް  238,000.00  231,000.00    -

 ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  100,000.00  92,872.52    (2,190.00)

32,717.48     31,600.00  30,000.00 
އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް 

 ދެވޭ އެހީ 
 ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ  35,000.00  4,107.50      1,925.50

 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒަމިނަރުންގެ އެލަވަންސް  15,000.00  7,035.00      7,965.00

72,080.00     63,370.00  150,000.00 
ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު)ޑިޕްލޮމާއިން ހިއުމަން 

 ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް(
 އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ 42,000.00  42,000.00     0.00

20,219.75 4,780.25 25,000.00 
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި، 

 ސައިފަދަ ތަކެތި 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ  27,000.00  27,000.00    0.00

 ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމް މަރާމާތުކުރުން     75,667.00

 ވިޔަވަތި އިނާމުގެ އެވޯޑްތައް ޑިޒައިންކުރުން    10,000.00

 ލަ:މު ޖު 2,430,000.00 389,518.13 2,040,481.87

 

 



20XX  ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް  ހަރަކާތްތަކުގެ  ހިންގި  ކައުންސިލުން އަހަރު  ވަނ  

 

 33 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް  2018 .10
 

 51ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުުވމުގެ އަދަދު: 
 

 53 ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބަްއދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު:

 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ނަންބަރު  ބައްދަލުވުމުގެ

  4 30ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

 MTCC-DSPMIS/2018/00032ސީގެ ނަންބަރު .ސީ.ޓީ.އެމް .1 3 31ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ސިޓީން ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ  (2018ޖެނުއަރީ  10)

 -/18,000އެދިފައިވާތީ، އެ ފަރާތަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަހަކު 
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  6ރުފިޔާއަށް، 

 . ފެނެއެވެ
 އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  .1 3 32ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އަހަރަްށ  2018ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތީން 96ގެ (2010/7)
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް، އިދާރީ ޔުނިޓުން .ލަފާކުރާ ށ

ވަނަ 97އަދި އެޤާނޫނުގެ . ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ
މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވުނު ބަޖެްޓ 
ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުްނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ 

 .ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ
ތެޔޮއެޅޭނެ  ލާންޗުތަކަށް މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފަސޭހައިން .1 4 33ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް  ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން 
ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮއެޅުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް ޕާރޓްނަރެއްގެ ގޮތުަގއި 

 .  ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ
ކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް  .2

ގެންދިއުމަށް ވިލާކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރުމަށް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ 
ފަހުމުނާމާއަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވިފައިވާ 

 . އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 34 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ 2017" .1 4 34ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ޖަލްސާގެ ބަހުސްގެ " ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްީޞލު ރިޕޯޓް

މަރުހަލާގައި ގެނެވުނު އިްޞާލޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
 . ފެނެއެވެ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ހިއުމަން 33ވަނަ ދައުރުގެ 3ކައުންސިލްގެ  .2
ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން 

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު "ތަމްރީނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 
ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ިވލާ ޮކލެޖްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 

ތޮޅު ކައުންސިލާއި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަ، ވިލާ ކޮލެޖާއި
ގައި އެ ކޮލެޖާއެކު  ސޮއިކުރުމަށް " ދެމެދު ވެވޭފަހުމުނާމާ

 . ފެނެއެވެ
އަށް ޮކމިޓީ  2018ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުެގ ޤަވާޢިދު  .1 3 35ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް އެ ޤަވާޢިދު 
 . ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ހޯސްޓްކުރުމަށް ފޯކަިއދޫ ، 2018ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  .2
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި 
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތް ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވުމަްށ 

 . ފެނެއެވެ
ސީއަށް .ސީ.ޓީ.ޢިމާރާތް އެމް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮުޅވެހި.ށ .1 3 36ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުްނ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލެވުނު 
ސީން ހުށަހެޅުއްވި .ސީ.ޓީ.އެއްބަސްވުމަށް އެމް

ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް މިހާރު 
ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މި އެއްބަސްވުްނ 

 .  ފެނެއެވެފާސްކުރުމަށް 
  1 37ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ނީލަން ލިސްޓުގައިވާ ަތކެތި  .1 4 38ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
މުޅިއަތޮޅަށް އެއްކޮށް އިޢުާލނުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ނީލަމެއްަގއި 

 . ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ
ލިސްޓުގައިވާ ަތކެތި އިދާރާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ނީލަން  .2

މުޅިއަތޮޅަށް އެއްކޮށް އިޢުާލނުކޮށްގެން ބޭއްވޭ ނީލަމެއްަގއި 
 .ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 35 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގެ ޤަވާއިދުގެ ހޮވާ ވަނަތަކުގެ 2018ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  .1 3 39ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ ހިމަނައި  3، 2، 1ބައިގައި މުޅި މުބާރާތުގެ ދެ ގޮފިން 

 .ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް .ށ .2

އިްނ ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  4ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް 
 . ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ

، ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލ2018ުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ .ށ .3

ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އިސްލާޙްކުރެވި ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 
 .  ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މައްސަލައިގައި އިދާރީ  .4
ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުަށހެޅުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް 

ވާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި، ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވިފައި
އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުަމށާއި، މިފަހަރު މަސައްކަތް 

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  1ޙަވާލުކުރެވުނު ކުންފުނި 
ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ފާސްކޮށް، ވޭން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް 

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްގެން އަލުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަްށ 
 . ފެނެއެވެ

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު  .1 3 40ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 . އިސްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

  2 41ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 42ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި .ށ .1 4 43ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ 

އުޞޫލަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް 
 . މި އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު .ށ .1 3 44ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަންކުރުމަށް 

 . ފެނެއެވެ
ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި، ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި، ޙިފްޒުކޮށް  .2

 ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އައިޓަމުގައި 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 36 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރުފިޔާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ   210,000.00އޮތް  .3  
 . ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ފެނެއެވެ

  2 45ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުން ތައްޔާރުކުރައްވައި،  .1 3 46ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2017އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ .ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ

މާލީ ބަޔާން، އެ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް 
 . ފެނެއެވެ

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވިާލ ކޮލެޖާ ގުޅިގެްނ  .2
ފަށާފައިވާ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 
ކިޔެވެނި އެހީ ހޯދަން ޭބުނންވާ ދަރިވަރުންނަށް ގެރެްނޓާ 

ރިކޮށް އެހީ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ، މެދުވެ
ގެރެންޓާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން، މަދަދު ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ 

 . ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ
  1 47ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންްޓ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .ށ .1 4 48ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އައި ކޮލެޖާ ގުޅިގެން ހިންގުމަށް .ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެމް

ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް 
 . މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރިްނަނށް ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމަށް ފެނެއެވެ 

އަތޮޅުގައި ހިންގުމަްށ .މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ށ .2
އަތޮޅު .ހަމަޖެހިފައިވާ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ށ

ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އެ ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ ދިނުމަށްޓަކަިއ، 
ނޑައެޅިފައިވާ   210,000.00އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ކަ

ީދީނ ، ރުފިޔާ ނަގައި 14,000.00ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  

ޭހުލްނެތިރުކުރުމެގ ްޕޮރްގާރުމ ިހްނުގަމްށ ަޚަރުދުކުރަމްށ 

 . ެފެނެއވެ 
ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަްށ 2019އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި .ށ .3

" ސީ"ސީ .އެފް.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އޭ.އެފް
ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި ގްރާސް ރޫޓް ކޯޗިންގ ކޯސް 

ައތޮޅުކައުންސިލުން ޝައުޤުވެރިވާ ކަަމށް .ށހިންގުމަށް 
 . އެމްގައި ދެންނެވުމަށް ފެެނއެވެ.އޭ.އެފް



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 37 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލް އިދާރީ ޔުނިޓުން  .1 3 49ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 . ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާިއ، މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި " .2
އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަެކތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް 

އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަްށ " ބޭނުންވާ ތަެކތީގެ ލިސްޓް
 . ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

ވެހިކަލްގެ ދަތިކަން އިންތިހާައށް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ، އެކަން  .3
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވޭނެއް ހޯދުމަށް .ށޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން 

ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތް، ހުއްޓާނުލާ 2017
 .  ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީން  2018ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  .1 3 50ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅޭ "ރުފިޔާ ނަގައި  27,000.00

މި ނަމުގައި އައިޓަމެއް ހުޅުވައި އެ " ޓީމުތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ 
އިން ބާއްވާ . އެމް.އޭ.އައިޓަމަށް ޖަމާކޮށް، އެ އައިޓަުމން އެފް

ގެ ފައިނަލް ރައުންޑަށް 2018މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 
އަތޮޅު ސީ އަށް، އެ ޓީމު .ފޯކައިދޫ އެފް.ދަތުރުކޮށްފައިވާ ށ

 17,000.00ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅެފައިވާ ދެ މެޗަށް 
 . ރުފިޔާ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ފެނެއެވެ

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް އަހަރީ އިނާމު .ށ .2
އަށް މުވައްޒަފުން ހުށަހެޅުއްވި  2018-ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް، ގެނެވުނު ކޮމެންޓްތަކާމެދު ކޮމެޓީ 
 . އިޞްލާޙް އެއްގޮތަށް އެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

  4 51ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1 52ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 53ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1 54ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1 55ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1 56ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 38 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  2 57ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ކައުންސިލަރުން ކޮންމެހެން ނަަގންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއްގެ ސަބަބުން  .1 3 58ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް 

ގެންދިއުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންްޓ އޮތޯރިޓީން ޢާއްމު 
ކައުންސިލަރުންގެ "އ /02/221/2018ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު 

ކައުންސިލަރުން ( " ރ)ދާގެ ވަނަ މާއ16ްގެ "ޗުއްޓީ އުޞޫލު
ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުަމށް 
ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާނަަމ، އެ ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ނުވަތަ ކައުންސިލް ހިންގުމާ އެަވގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި 
ފަރެންސް ކައުންސިލަރަކު ނިންމަވާ ގޮތެއްގެމަތީން ފޯނު ކޮން

މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށާިއ، 
މިފަދައިން ފޯން ކޮންފަރެންސް ެމދުވެރިކޮށް ބައްދަލުވުން 
ބޭއްވުމުގައި ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ަބއިވެރިވަނީ ކައުންސިލްގެ 

މި އަކުރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ." މެންބަރުންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާެނއެވެ
 . ފެނެއެވެ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް ފާސްކޮށް،  .2
އެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ޗުްއޓީ 

 . ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްގެންިދއުމަށް ފެނެއެވެ
  3 59ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 60ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިމަޖެންސީގައި 2018 .1 3 61ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

އިންޗިއަށް ބަދަލުކޮށް،  3ދަށުން ގެނެވޭ ފެން ޕަންޕުގެ ސައިޒް 
 އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

 ފެނެއެވެ. 
 މަހުގެ  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2018ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  .2
ރިޕޯޓަށް ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުުނ އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  .3

  ފެނެއެވެ. 
 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 39 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދު އައިޓަމް "ވިޔަވަތި ކަ .1 4 62ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން" މި އައިޓަމުގެ ބާކީން 

ރުފިޔާ އާއި، "ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ" މި  25,286.89
ރުފިޔާ "އޮފީސް  9,317.48އައިޓަމުގެ ބާކީން 

 ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ދެވޭ 
އެހީ" މި އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށް" ސްޓާފް އެވޯޑް ޙަރަކާތްތަކަށް 

  ޚަރަދުކުރުމަށްފެނެއެވެ.
ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  50އާބާދު  .2

ޓީމުތައް ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަްނ ކުލަބުގެ ނަމުގައިބައިވެރިވުމަްށ 
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތާޢީދުކޮްށ ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި، މިކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ 2018ހިނގާ ޚަރަދު 
ހާރުކޮށް މާކެޓްކުރުމުގެ ޚަރަދަށް ވިޔަފާރިތައް އިސްތި

ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނެއެވެ.   ކަ

  4 63ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ނަފާވެރިކަްނ  ދުވެލި .1 4 64ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ރުފިޔާ ޕެޓީކޭޝްގެ ގޮތުގައި  25,000.00އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރުގެ ޙަވާލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފެނެއެވެ. 
އޮގަސްޓް  16ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ ޗުއްޓީ  .2

  އަށް، ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދިނުމަށް ފެނެއެވެ. 2018
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 64ވަނަ ދައުރުގެ 3ކައުންސިލްގެ  .3

"މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަފިލުވުމަށް ނެގިތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި، 
އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަންކިއުމަށް 
ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް" ގައިވާ ތަކެތި ނީަލންކިއުމަްށ 

 ފެނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 40 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިންޖީނު  2ހޯސްޕަވަރގެ އައުޓްބޯޑް އައު  250މާމުލިލާންޗަށް  .1 3 65ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ހޯދުމަށް ގެނެވިފައިާވ ކޯޓޭޝަްނަތކުގެ ތެރެއިން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން 

  2ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންގައި ހިެމނޭ ސުޒުކީ ބްރޭންޑުގެ 
 އިންޖީނު ގަތުމަށް ފެނެއެވެ.  .2
ވިންގ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮންނަ "ޑްރައި .3

ޓްރެކް އޭރިޔާ" ޑްރައިވިން ލައިސަންސްގެ މަސައްކަތަށް 
 24ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަީތން ޢާއްމުންގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް 

)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް  200.00ގަޑިއިރަކަށް 
 ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

.އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އިދާރީ ފަށަލައިން 1 3 66ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ހުށަހަޅާފައިވާ މަރާމާތުތައް ިމާހރު ލިބިފައިވާ ބަޖެޓުްނ ކުރެވެންހުރި 

 އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރުމަށް ފެެނއެވެ. 

  2 67ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  1 68ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

  2 69ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ގައިވާ ގޮތަށް ޚިދުމަތުގެ  1/3/70/2018މަޝްވަރާކަރުދާސް  .1 4  70ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
 އަގުތައް އަދި ކޮޓަރިތަކުގެ ކުލި ނަގަމުން ގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އެކަޑަމީ އޮފް ވިޝުއަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން  .2
ހިންގާ " ގްރެފިކްސް ޑިޒަރިން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް ސްޓަޑީޒް" ގެ 
ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތައް ހިްނގުމަށް އަތޮޅުވެހި ޖަލްސާކުރާ 

 މާލަން ހިލޭ އެފަރާތަށް ދޫކުރުމަްށ ފެނެއެވެ. 
ގައިވާ  14ގެ ކޮލަމް  3/3/70/2018މަޝްވަރާ ކަރުދާސް  .3

 ޢަދަދުތަކަށް ރަށްރަށަށް ލަިއޓް ޫދކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވިޔަވަތި އިނާމު  .4

ރުފިޔާ "ހިއުމަން ރިސޯސް  14,550.00ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް" އިން ހިނގާ ޚަރަދުން ނަގައި 
ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިުނމުގެ އައިޓަމަށް ބަދަލުޮކށް އެ 

 ފައިސާ ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 41 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލެޑްލައިޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕަށް ގެނެވުނު ބަދަާލ ގުޅިގެން  .1 3 71ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ލައިޓް ކައުންސިލަށް  600އިތުރަށް ގެންނަންެޖހޭ 

 ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މިހާރުވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ 
"ބްލޫބީ" ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްގެން ގެނައުން އެންެމ  .2

ގައި 2018ރު ސެޕްޓެމްބަ 29ރަނގަޅުކަމަށް ބިޑްކޮމެޓީގެ 
ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، އެފަރާތާ ޙަވާލުކޮށްގެން 

ސެޕްޓެމްބަރު  29ގެނައުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ބިޑްކޮމެޓީގެ 
ގައ ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިން ލަފާދެއްވާފައިވާތީ، އެފަރާާތ 2018

ލައިޓް ގެނައުމަށް ބޭުނންވާ  600ޙަވާލުކޮށްގެން އިތުރަށްގެންަނ 
 ންސިލްގެ ލިއުން ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. ކައު

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުްނވާ ޓްރޮފީ އާއި، ޝީލްޑްތަކާއި،  .3
ސެޓްފިކެޓް ޑިޒައިންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަުތ 

 ހުޅުވާލައި އިޢުލާނުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

ނޑައެޅިފައިވާ އަ .1 3 72ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު  ތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ ަބޖެޓަށް މިހާރު ކަ
ރުފިޔާއަށް މަރާމާތުކޮށް ނިންމޭނެކަަމށް  300,000.00

ނޑައެޅިފައިވާ  ނުފެންނާީތ، އަތޮޅުވެއްސަށް ފަުރނީޗަރ ގަތުމަށް ކަ
ރުފިޔާ އުނިކޮްށ  60,000.00ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  100,000.00

  ޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުމުގެ އައި

  3 73ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

މަދަދު ލުއިލޯން ނަގާފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫ  .1 4 74ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އަނބިމީހާގެ ަބލިޙާލު ހުރިގޮތުްނ ކޮތަރިވިލާ ޙުސައިން ޚަލީލުގެ 

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި، އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރަންޖެހުމުގެ ސަަބބުްނ 
މަސްދުވަހުގެ ޖޫރިމަނާ  4އަތްމަތިދަތިވެ، މަދަދު ލުއިޯލުނގެ 

އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކަްށ 
ރިމަާނ ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތުން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތަށް ޖޫ

 މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް ެފނެއެވެ. 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 42 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގެ ފޯރ  200މާމުލިލާންޗުން ބައުވެެގން ަނގާފައިވާ  .2 4 75ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އިންޖީނާއި، ކުިރން ބައުވެގެްނ ނަގާފައިާވ  2ސްޓްރޯކް 

އިންޖީނުގެ ތެރެއިން  2ގެ ޓޫ ސްޓްރޯކް  200ޔަމަހާ 
ގެ ފޯރ ސްޓްރޯކް އިންޖީނަކާއި، ޓޫ ސްޓްރޯކް  200ޔަމަހާ 

 30,000.00އިންޖީނަކާއި، ޕެއަރކޮށް، ނީލަމެއް 
 ރުފިޔާ   3,000.00ފަށައި، ފަހަރަކު ރުފިޔާއިން 

ިއންޖީނު ސިޓީލާ ީނލަމުގައި  4އިތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް މި  .3  
 ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ. 

ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގަިއ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  .1 4 76ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 
ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ފައިދާ ަޖމާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ފުރިހަމަ 
ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމަތުކަމަށް ފާސްކުރުމަށް 

 ފެނެއެވެ. 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި  .2

ރުފިޔާގެ ޙިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކުރާނެ  165,600.00އިވާ ގަނެފަ
ނޑައެޅުމާގުޅޭ ޤަރާރު، ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި  ކަ
އިޞްލާޙްކުރައްވައި، ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
އިމަރޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  .3

ހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިއުްނތައް ބިޑްތައް އެ ބިޑްތަކާއެުކ ހުށަ
ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ބަލައި، ބިޑްަތއް ބާޠިލުކުރުމަށާިއ، އެއަށްފަުހ 
އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތާ މުޢާމަލާތުކޮށްގެން އެ 

 ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

ވަނަ ރައީސް އޮނަރަބްލް އިބްރާހީްމ 6ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .1 3 77ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 
މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގައި ބައިވެރިވުމަށް 
އެލް.ޖީ.އޭ އިން ދަޢުވަުތ ފޮުނވާފައިވަނީ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި 
ދަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންކަްނ ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމަށްވާތީ، 

 އެ ޚަރަދުކުރަން ނުފެނެއެވެ. ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން 
ވަނަ އަހަރުގެ ވިޔަވަިތ 2018ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންަނށް  .2

ވަނަ 2019ރުފިޔާ  4,400.00އިނާމު ދިނުމަށް ބޭނުންވާ 
އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެްނ 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 43 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. 

ކައުންސިލްތަކުގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  .1 3 78ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 
އޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕާޯފމަންސް އިންޑެކްސްއަށް ކޮމެޓީ 
މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުނު އިޞްލާޙްތަކާއި، އުނިއިތުރުތައް ގެނެސް 
އެއާ އެއްގޮތަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއަށް 

 .ކޮމެންޓްކުރުމަށް ފެނެއެވެ

  3 79ބައްދަލުވުން  – 2ދައުރު 

ށ.ފަރުކޮޅަށް އެރުމާއި، އެކަމަށް ހުއްދަދިނުމަށް  .1 3 80ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ށ.ފަރުކޮޅަށް އެރުމާއި، އެކަމަްށ 
ހުއްދަދިނުމުގެ އުޞޫލު"ގެ ޑްރާފްޓް ރަނގަޅުކަމަށް 
އީޕީއޭއިން ވިދާޅުވެފައިވާތީ، އެ އުޞޫލު މިހާރު އޮތްގޮތަށް 

 ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 
ްނގ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރި .2

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގަިއ 
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޫޞލު"ގެ ޑްރާފްޓް މިހާރު އޮތްގޮތަްށ 

 ނެއެވެ. ފާސްކުރުމަށް ފެ
ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ބެކްޑްރޮޕް އަދި  .3

އިނާމުތައް ފަރުމާކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި އެންމެ 
ފަރާތަކުން ފަރުމާތައް ުހށަަހޅާފައިވާތީ، އެ ފަރާތުްނ 
ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ބާިޠލުކޮށް އަލުން ފުރުޞަުތ 

ނުވާ ޒާތުގެ ހުޅުވާލުމަށާއި، "ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނި
ކުނިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމު"އަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ  ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  100,000.00ކަ
ރުފިޔާ ވިޔަވަތި އިނާމު ފަރުމާކުރުމުގެ  25,000.00

  އައިޓަމަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެެވ.

އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު މަރާމާތުތަކަްށ  .1 4 81ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަނާ އެއްގޮތަށް މާމުލިލާންޗު 

 މަރާމާތުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. 

  4 82ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 44 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 
ކައުންސިލަރަކު ވަކިވުން ނުވަަތ އިންތިޚާބުވެފައިވާ އެއްވެސް  ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރަށް 

 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ބަދަލު މިއަހަރުތެރޭގައި  ކަމަކަށްއިންތިޚާބުކުރުމާއި، މަޤާމު ބަދަުލވުންފަދަ އެއްވެސް 

 
 ތައް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ  .11

 

  ީދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހ 
 

` 
 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ، ފުނަދޫ            
 ދިވެހިރާއްޖެ            

 
 

 

 ގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ށ. އަތޮޅު 
 ދިނުމުގެ އުޞޫލު މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ 

 

 ޢާރަފް ތަ
ވަަނ ޢާއްމު 40ވުނު މިކައުންިސލްގެ ތިންވަަނ ދައުރުގެ ަވނަ ދުވަހު ބޭއ28ްފެބްރުވަރީ  2018، މިއީ

ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު "ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ ިސޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި 
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ އަންހެުނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމަށްޓަކައި 

 ފައިވާ އުޞޫލެކެވެ. އެކުލަވާލެވި
 

 ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް 
ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގަިއ 14ޖަނަވަރީ  2018މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ 

ނޑައަޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ   )ސާޅީސްދެހާސް( ރުފިޔާއެވެ.   42,000.00މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަ
  މަޤްޞަދު 

 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ މަޤްސަދަކީ  މި ޕްރޮގްރާމްގެ 
ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެްއ ހޯދައިދިނުމާއި،  މަސައްކަތްކުރާ

ރާވާ ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، އަންހެނުްނ  ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި، ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް
 ބާރުވެރިކުރުމެވެ.



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 45 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
 ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދޫކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް 

އާއި ހަމައަްށ ށ.އަތޮޅު  2018ޖަނަވަރީ  1މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރެވޭނީ 
 އަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ. ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ

 
 ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ފައިސާެގ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވަީނ އަންަނިނވި އުޞޫލުގެމަތިްނނެވެ. މިގޮތުްނ ފައިސާ ދޫކުރާނީ  ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ މި
 އެކަމަށް އެދި ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުންެނވެ. 

 

ކޮމެޓީތަކަްށ  މަސައްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެުނންގެ ށ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ .1
 )ތިން ހާސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދޫކުރެވޭނެއެވެ. 3000.00ހަމަހަމަކޮށް  

 

 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް ފަިއސާ ބެހުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ބަހާނީ އަްނހެނުންގެ .2
ރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންެގ ޢަދަދު ބެލުމަްށފަހު ޮބލަކަްށ ޖެހޭ ރޭޓުން ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވާ ރަށުގައި ދި

ގައި  އެ 2018ޖަނަވަރީ  1ބަހާލައިގެންނެވެ. މިގޮތުން ަރށުަގއި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުްނގެ ޢަދަދު ބަާލނީ  
 ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާބާދީައށެވެ. 

 
ންކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި އުޞޫލުގައި ބަޔާ މި

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 
     ްށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އތމ. ކޮމެޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދޫކުރެވުނު ގޮތ 

 
 ފައިސާގެ ޢަދަދު  ކޮމެޓީގެ ނަން  ޢަދަދު 

 3,877.78 އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީނޫމަރާ ށ.  1

 6,432.43 ފޯކައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީށ.  2

 4,913.03 މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީށ.  3

 4,594.19 ކޮމެޓީޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ށ.  4

 6,609.56 ކޮމަންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީށ.  5

 8,148.64 ފުނަދޫ އަންހެުނންގެ ތަރައްީޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީށ.  6

 7,424.37 މިލަންދޫ އަންހެުނންގެ ތަރަްއޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީށ.  7

 42,000.00 ސާޅީސް ދެހާސް  ޖުމުލަ:



  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 46 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ނިންމުން  .12
 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރުކުރަމެވެ.  هللا تبارك وتعاىلރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ހެޮޔ ތަޢުފީޤްދެއްވި  މި
ނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ސާހިބާ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވި  مއަޅުގަ

ى
 هللا عليه وسل

ى
އަށް  محّمد صّل

ޞަލަވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުމަްށ އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި، އަޞްޙާބުްނ 
 ޝާމިލުކުރަމެވެ. 

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ވަނަ އަހަރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  2018މިކައުންސިލުގެ 
ކަްނ އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ށްދެވިފައިވާފޯރުކޮ ހަމައަށްއެކަންކަން ރައްޔިތުްނނާ ، ނިމިގިނަަކންތައްަތކެއް  ގައި ހިމެނޭތާވަލު

އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލުގެ ެއންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްޮކށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ ބައިވެރިވެލެއްވި ފަރާތްތައް 
މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގައި އެއާއެކު  ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ޝުކުުރއަދާކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށް އެ

 ފަންނީގޮތުްނނާއި، އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްަތކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އިޙްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގަިއ ތިެބ، ، އަތޮޅާއި، އިރަށާއަޅުގަ
هللا ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــينއަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. 
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  ރިޕޯޓް  ޙަރަާކތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިްނގި އަަހރު ކައުްނސިލުން ވަނަ 2018

 47 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ


