
 ވ 3122
 
 

  

 

 

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

 www.shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް: 

 ންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާމިލަދު
 ފުނަދޫ/ިދވެިހރާއްެޖ.

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

2 

    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  ް03           ތަޢާރަފ 

  ު03         ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ެ03          އަމާޒުކައުންސިލްގ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ55          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

 56       ގާ ސަރަޙައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނ 

    

  ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ދެވަނ 
 

 ާ57         ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

  ާ28          މާލީ ޚުލާސ 
 

  ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ 
 

  ް28         ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން ބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެ  ހަތަރުވަނ 

  ާ29      ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞ 
  ެ33     ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގ 

  ްވަނަ ބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ފަސ 
  ް33        ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

  35         ކައުންސިލު މެމްބަރ 

  ް37        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި37    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް41        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ42         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

 ަ42        އްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މުވ 

 ް43       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް44         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް49           އޯޑިޓ 

  ެ55        އަޑުއެހުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން ރައްޔިތުންގ 

 ް51     ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 
  ް54       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު58         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް59          ނިންމުނ 
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 ތަޢާރަފު 

ގެ   2010/7އް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު ނަންަބރު ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތަމި 

ލު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުވަނަ އަހަރު 2013 ނުލިޔެވުގޮތުގެމަތީްނ  ކޮށްފައިވާ( ގަިއ ބަޔާންށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

ންގުން ންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުތަޞައްވު ޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ މިރި

ކައުންސިލުން ނިންިމ  ތެރޭަގއި އަހަރުގެވަނަ 2013އިތުރުްނ ލޫާމތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢުހަމަޖެހިފައިވާ

ގޮުތން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ  ގެތަފްީޞލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމު ނިންމުންތަކާއި، މާލީ

 ހިމެނިފައިވާނެއެެވ. ވެސްލޫމާތުމަޢު

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

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

 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް 

ދިމިޤްރާީޠ  މާއި،އަތޮޅަކަށް ެހދު ގިނަ  ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ބުރިއަކީމިލަދުންމަޑުލު އުތުރު

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

މާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އުނގެނު  މާއި،ހެދު އަތޮޅަކަށް ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ުހނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މުގެ އިތުރުންަތނަވަސްކޮށް ދިނު  އެންމެންނަށް

 މެވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު
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 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލް 

` 
 

ރިހަމަ ފު އެންމެދިރިއުޅުމުގެ  ޅު އިންސާނިއްޔަ ދަރިފަސްކޮ މަ ގޮތުގައި އުފައްދަވާ އެފުރިހަ އިންސާނުން އެންމެ
ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަބުއްދި އިންސާނާއަްށ  ދިރިއުޅުން އެންމެފުރިހަމަ ލައްަވވާ  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ

ކޮށްދެއްިވ މަތީ ތަންފީޛު ހަރުދަނާކަން ނިޒާމު އެންމެޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދިހަމަ މިއަށް  اهلل تبارك وتعاىلހިބަކޮށްދެއްވި 

އެދި  ސަލާމް ލެއްވުން ޞަލަވާތާިއ،ަނށް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު ބައިތުން މާތް އެ ށާއިއުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަ
 ދުޢާކުރަމެވެ.

 ންސިލްގެ ަމސައްކަތަށް ގިނަކައުމި މިދައުރުގެ ނިމިދިޔަ ދެއަހަރެޭކ އެއްފަދައިން ވަނައަހަރަކީވެސް  2013އާދެ! 
 2013އި ތަަރއްޤީގެ ޕްލޭންގަ މިގޮތުން އަތޮޅު ފާަހގަކުރަމެވެ. އަހަރެއްކަމުގައި  ކަކާއި ދަިތތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވިހުންތަންޖެގޮ

 ގެވާ ާމލީއެހީއެހެންމެ ކައުންސިލްއިދާރާ ހިްނގުމަށް ބޭނުންހަމަ ޕްލޭންކުރެވިފައިާވ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް އަދި އަހަރަށް ވަނަ
ނަމަވެސް   ކަމެއްމެއެވެ. ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިނުވާކަމީ ނިާހޔަތަށް އި ލިބިފަމިކައުންސިލަށް ފިޔަވައި  ކުޑަމިންވަރެއް

 ދާކުެރވޭތޯ މިކައުންސިލުން ގިނައަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެފުރިހަމައަށް އަ  ިޒންމާ ނީކައުންސިލްގެ ޤާނޫޅުއަތޮ
 ކުރެވިފައެވެ.   ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސ2013ްވޭތުވެދިޔަ ވަނީ އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް  ނާސްތަކެއް ވިވިސްނުން

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަަކށް ލާޒިމްކުރާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ގިނަ ޤާނޫނު
ނުވާކަްނ އި އިންއެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަޖެޓްިލބިފަނަމަެވސް މި ވަނަ އަހަރަށް މިކައުްނސިލުން  ޕްލޭންކުރ2013ި

ކުރާ  އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ތަރައްޤީ ން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅުހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަންމިހެ
 މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ކައުްނސިލްގެ އި  މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މިއީ ކައުންސިލުެގ އަމާޒުކަމުގައި ބަލަ

މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ތަންފީޛުުކރެވިފައިވާކަމީ ރޭވި  ތަކެއްގިނަ ޙަރަކާތް ތަރައްޤީގެކޮށް ދައެއްހޭ
ހަރުގެ ތެރޭގައި މިއަކަންކަމަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުްނފަދަ  ކަމެއްމެއެވެ.
 ވަނީ އި ކަމާއެކު ކުރެވިފަ ކާމިޔާބު  އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް މި   ަމ ޖެހުމާއެކު ފާހަކުރަމެވެ.ހަކުރެވުނުކަން ހިތް  ބޮޑުހޭދައެއް

ކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި  މަސައްކަތުން މިންނެތްމުވައްޒަފުންގެ  އިދާރީކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންަބރުންނާއި 
  ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.މި އެންމެހާ  ރިޕޯޓުގައިމި މެވެ.ފާހަގަކޮށްލަ

ނޑުގެ   ފެށި ހިތްވަރުގަދަ މަސައްކަތް  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ޅަފަތުގައިއޮވެ މިކައުންސިލުން ދުޢާއަކީއަޅުގަ
އެމަސައްކަތުގައި ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވައި،މަގުްނ ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެ ނިންމާލުމުގެ ަމގުކާމިޔާބުކަމާއެކު 

 ރައްވާށި! މިންވަރުކުهللا މާތްތިކަން ފާގަމަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ކައުންސިލްގެ ބަރަކާތްލެއްވުމެވެ. މި
 1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  14    
 2014   ޖެނުއަރީ   15    

 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް                
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް            



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

އުތުރުބުިރ  ޑުލުމިލަދުންމަ
އުތުރުން ތިން ވަނަ ، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ

 ެދވިފައިވާ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް
އެވެ. އަތޮޅުގެ  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ

ދަރަޖަ  73ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
އަތޮޅުގެ  .ދަރަޖައެވެ  6އުތުރުން

ލެވެ. މި އަތޮޅުގައިވާ މޭ 37ބޮޑުމިނަކީ 
ތެރެއިން މީުހން ދިިރއުޅެނީ  ރަށުގެ 50
ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަނޑިތީމާއި  14

 ،އާއި ފޭދޫ ،އާއި ގޮއިދޫ، އާއި ނޫމަރާ
 ،ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދޫއާއި ،ފީވަކާއި
މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ، އާއި ނަރުދޫ

  ފުނަދޫ  ،އާއި މާއުނގޫދޫ ،އާއި ކޮމަންޑޫ
ވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ މިލަންދޫއެއަދި 
ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ  ރަށަކީ
ދެމެދުގައިވާ ުދރުމިނަކީ  މާލެއާ، ރަށާއި
  .މޭލެވެ 123

 8702އަންެހނުންނާއި،  8291އެވެ. އެއީ،  16993އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2013 
ނޑިތީމުގައި ހުންނަ ައތޮޅު  ލީމުންޑްރީ ތަޢުސެކަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ

ހަޔަރ ން އި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުލީމީ މަރުކަޒާތަޢު ހުންނަ އަތޮޅު ކޮމަންޑޫގައި، މަދްރަސާއިންނާއި
ޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޑަކް، ކުރެވިމުގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްލީމު ދެވެއެވެ. ންޑްރީ ތަޢުސެކަ

  .ގައި ހުންނަ އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލެވެޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫ ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ނޑުވެރި، މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ކަމެވެ. ދަ

 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ފަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި  ތުރުވެރިކަންޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފަ

އާއި  އާއި ރިނބުދޫ އިތުރުން މަޑިދޫމީގެ. ންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ އާއި ގާކޮށި މުންނެވެ. އެއީ، ވަނަގރާއި ދޮޅިޔަދޫދަނީކުރެވެ
ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ ކުރެއްދޫ އެކުއަރކަލްޗަރ  އާއި އެރިޔަދޫގައި އާއި ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ

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

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

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

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

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިނ2013ް  

 

 ލުކުރެވުނު ނަތީޖާ ޙާޞި 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2013އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  

ވަނަ 96(ގެ 7/2010އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ )
މަތީްނ މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާިއ، 2013އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ މާއްދާގައި 97(ގެ 7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރު )

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ 
ވަނަ ދުަވުހ 15ނުއަރީ ޖެ 2013ސްޓޭޓްމަންޓް ޞައްޙަކަމަށް 

ވަަނ 98ންސިލްގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު ކައު
ވަަނ 2013ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި 

 6އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 ނެވުނު ތާރީޚުގައި ފާސްކުރެވިފައެވެ. މިބަެޖޓުވަނީ އިސްވެދެއް ންޤު އިއްތިފާ މެންބަރުންގެ

 

 ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް ލުއި 

ޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އްދަށުން އަތޮޅުގެ ރަސްކީމްގެ  ލުއިލޯނު ސްކީމާއި، ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ 
މިކައުްނސިލް އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި  ފައިސާ ުނތަކަށް ދައްކަންޖެހޭެތރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލޯ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެލޯނަށް 

ޙަވާލުވިއިރު ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު ދައްކަންޖެޭހ 
ވުމާއެކު މިކައުންސިލުން އަތޮޅު ހަމަވެފައެވެ.  ވަނީމުއްދަތު
ޙަވާލުވުމާއިއެކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯުނ  ހިންގުމާ

ސާ ނުދައްާކ ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ލޯނުގެ ފައި
ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ކުރެވުުނ މަސައްކަތުން މިހާރު ގިނަ 
ފަރާތްތަކަކުން ޤަވާޢިދުން ލޯނުަފއިސާ ދައްކަމުންދާކަން ފާހަގަ 

ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު ދެއްކުމަްށ އަދި  ކުރަމެވެ.
ކޮށް ދެއްކުމަށް ރިޝެޑިއުލް ދީ ލޯނު އިތުރު މުއްދަތު
ލޯނު ނަގާަފއިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެުދ ، މިކައުންސިލާއި

މި ލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.2012
 އްމުވަނަ ޢ112ާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޯލނު ނުަދއްކާ މީހުންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި މިކައުްނސިލްގެ 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރެއިން ލޯން ދޫކުރުމަށްފެށުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެ  

ފުރިހަމަކުރުމަްށަފހު އެފަދަ މައްސަލައެއްގެ ގަިއ ފާސްކޮށް އިދާރީގޮތުން ކުރަްނޖެހޭ ކަންކަން 2013މެއި  7ޖަލްސާއިން 
 މުއްދަތެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ިތްނ މަސްދުވަހުގެ ޝަރީޢަތް ނިންމައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކޯޓުން އެފަރާތްތަކަށް 

ޖެނުއަރީ  1ގެ ތެރެއިން ގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނަްށ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާލުއިލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ނަ 
ހަލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ )ރުފިޔާ  646,471.99 ގެ ނިޔަލަށ2013ްޑިސެމްބަރު  31އިން  2013

މިކައުންސިލުްނ ަވނަ ދުވަހު 26ަވނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2011 ލިބިފައިވެއެވެ. ހަތްދިހައެއްރުފިޔާ، ނުވަިދހަނުވަާލރި(
ރުފިޔާ  4,258,249.53ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރުގެ 2013އަތޮޅު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވުމަށްަފހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 

ިލބިފައިވާކަން  ފަންސާސްތިންލާރި(، ދުއިސައްތަ ސާޅީސްނުވަރުފިޔާ ދުއިސައްތަ ފަންސާސްއަށްހާސްހަތަރުމިލިއަން )
 ކުރަމެވެ.  އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ

 
 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 

މަދަދު ލުއިލޯނު ގެ ދަށުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު
 މުގައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުންނަޕްރޮގްރާމުގެ 
ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް 3,600,000.00

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އަދި މަދަދު  ރުފިޔާ(ގެ ރައުސުލްމާލެއް ކަ
ޤަވާޢިދުގެ ތެރޭން މިއަހަރުގެ  ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގާ

ގެ ތެރޭަގއި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މަހު 6ފުރަތަމަ 
ރައްޔިތުންނަށް ލޯަނށް އެދުމަްށ ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި 

ފަރާތަކުން ލޯަނށް އެިދ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  273
މިފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެފުށް 

 އެކުލަވާލައްވާ ކައުންސިލުން  ކްރައިޓީރިއާއެއް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީން ަމދަދު އިފެންނާނެެހން ކުރުމަށްޓަކަ
ނޑައެޅުނެވެ.ފަާރތްަތއް އެކްރައިޓީރިއާގެ ތެރޭން ލޯނަށްޝަރުތުހަމަވާ ފަރާްތތަކާއި، ޝަރުތުހަމަނުވާ  ،ފާސްކުރެވި މިގޮތުން  ކަ

 154 ހާހާއި ދެމެދުގެ ކެޓަގަރީން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމެޖެހުނު ފަންސާސް ،ފަނަރަހާހުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީްނާނއި، ފަނަރަހާހާއި
 ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2013ތިންމިލިއަން ތިންސަތޭަކ ސާޅީސްފަސްހާސްރުފިޔާ( ރުފިޔާ )3,345,00.00 ޖުމްލަ ފަރާތަށް

 ދޫކުރެވުނެވެ. 
 

 ފުނަފަތި ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމް 

ހަރުދަނާކޮށް ލަތްކަމަށްވާ އަތޮޅު ރަްއޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ހިންުގން ޞީވަ މިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ެއއް
މި ވިޔަފާރި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެވި  ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް 

ނޑައެޅުނު  އުޞޫލުތަކެއްގެ ތެރޭން ހިންގައި  . ނަފާވެރިކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެ ގަޅުނރަ އިައހަރުގެ ތެރޭގަ ވަނ2013ަކަ
ދެމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ )2,553,588.82 ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި މިގޮތުން

ހުގެ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭ އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރެޑިޓަށްމީގެއިތުރުން ފާމަސީން ލިބިފައިވެއެވެ.  އަށްޑިހައަށްރުފިޔާ، އަށްޑިހަދެލާރި(



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުނަފަތި ފާމަސީން ޚިދުމަތް ދެނީ

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދޫކޮށްފައިވާ އާއި، ( ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަްނސާސްހަތަރުރުފިޔާރުފިޔާ )2,354.00ލިބެންޖެހޭ  އަގަށް
އެއްލައްކަ ) ފިޔާރ102,153.53ު ލިެބންޖެހޭ ބޭހުގެ އަގަށް

ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންރުފިޔާ، 
 އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތަށް  އާއި، ފަންސާސްތިންލާރި(

ރުފިޔާ 914,945.50 ލިބެންޖެހޭ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް
)ނުވަލައްކަ ސައުދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސްފަސްރުފިޔާ، 
ފަންސާސްލާރި( އާއި، ށ.އަޮތޅުހޮސްޕިޓަލުން ލިބެންޖެހޭ 

ރުފިޔާ )ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ  4,691.00
ރުފިޔާ 1,152,144.03ޖުމަލް  އާއެކު ނުވަދިހައެއްރުފިޔާ(

މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްދެހާސް، އެއްސަތޭކަ އެއް)
ނުލިބި ހުރިކަމީ މިޚިދުމަތް  ސާޅީސްހަތަރުރުފިޔާ، ތިންލާރި(

  ކަމެކެވެ.ގޮންޖެުހންަތކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ  ފުރިހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ
 

، އާސަންދަ އާއި ތިކަމަކީ ބޭނުންވާ ބޭސް ނުލިބުމާިއ، ފާމަސީ ހިންގުމުގައި މިހާރު ވެސް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ދަ

ލަސްވަމުން މިކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އާސަންަދއިގެ ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭަހށް ފައިސާ ނުލިބި 
   ދިއުމެވެ. 
މަސައްކަތްކުރާ  އި ފާމަސީގަ، ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި މަޤާމުގެ 3ޢަދަދަކީ ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ   ފާމަސީގެ 

މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާގައި ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ދެމިތިބޭެނ 
ޒަފުންގެ މުސާރައިގެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުވައް

ނޑު  1 ލެވިއެކުލަވާ އަލަށް އޮނިގަޑެއް މުރާޖަޢާކޮށް އޮނިގަ
އެކު މިއާފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި 2013އޭޕްރީލް 

ނޑުގެ ދަށުން ފާމަސީގެ މުވައް ޒަފުންގެ މުސާރަ އައު އޮނިގަ
މިހާރު  މިއާއެކު ބޮޑުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.

 މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ދިވެހި  3މަސައްކަތްކުރާ  އިފާމަސީގަ
 މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އަދި  
 އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ލުން ބޭސްދޫކުރުމުގެ ޞޫޓް އުއަތޮޅުތެރޭގެ ފާމަސީތަކަށް ކުރެޑި

   

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް 
 

ގެންވާ ނަާފވެރިކަން ހޯދުމަށް ށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށީދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަ
ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް  ލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަޞޫވިޔަފާރި އު އެގޮތުންވެ. ހިްނގާ ޕްރޮގްރާމެކެވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލިލާންޗު

ވިޔަވަތި ލާންޗު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  

މިޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ނަާފވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތެޭރގައިވެސް މިއަހަރުގެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް 
ދުމުގެ މަސައްކަތް ފައިބަރު ލާންޗުގެ ހަްލ އެއް ހެ ފޫޓުގެ 36ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު 
ގައި 2013އޯގަސްޓް  26ޙަވާލުކުރެވި، ގައި 2013ޖޫން  10ގަލްފްކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

އެލޯންޗުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ފުނަދުއަށް ގެނެވިފައިވެއެވެ. 
އަގަކީ  ކަތްކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނުމި މަސައް
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ސާޅީސްހަތްހާސް  1,047,793.04

ނަމަވެްސ ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަިތންރުފިޔާ، ހަތަރުލާރި( އެވެ. 
ބައެއް ކަންކަން އިތުރުވުމާއި، ފުނަދުއަށް ގެނެސް މުޅިން 

ރ.  1,876,098.92ފުރިހަމަކުރުމާ ހަމައަށް ޖުމްލަ 
ނުވަދިހައަށްރުފިޔާ،  )އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަހަހާސް
އަދި މީގެ އިތުރުްނ ނުވަދިހަދެލާރި( ޚަރަދުވެފައިވެެއވެ. 

ދޯނި ނީލަމުގައި  "ފަރުކޮޅު"ހިމެނޭ  ގްރާމުގައިމިޕްރޮ
 31އިން  2013އޮކްޓޯބަރު  3ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ޤާނޫނީގޮތުން ވިއްކާލުމަށްޓަކައި 

 ލަށް ދެފަހަރު އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނީލަމުގައި ބަިއވެރިނުވެއެވެ.ގެ ނިޔ2013ަޑިސެމްބަރު 
 
 

ރުފިޔާ 147,000.00ގޮތުގައި  ނަފާގެ މި ޕްރޮގްރާމުގެނިޔަލަށް ގެ 2013 ޑިސެމްބަރު 31ން 2013ޖެނުއަރީ  1
 3,265,984.39ރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މިޕް ލިބިފައިވެއެވެ. (އެއްލައްކަ ސާޅީސްހަތްހާސް ރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްލާރި)

ވަނީ ( ތިންމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް،ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަހަތަރުރުފިޔާ، ތިރީސްނުވަލާރި) ރުފިޔާ
މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިާވ އަހަރުގެ މި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. 

ބެންާވ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން އާސަންދަިއގެ ދަތުރުތަކަށް ލި 
ސާޅީސްނުވަހާސް އެއްލައްކަ ފިޔާ )ރު 249,280.00

ސަރުކާރުގެ އާއި،  (ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަރުފިޔާ
އޮފީސްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންާވ 

ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަހަހާސް  196,050.00
ކޮށްފައިވާ  ފަންސާސްރުފިޔާ( އާއި، އަމިއްލަ ފަރާތަކުން

ދެހާސް ފިޔާ )ރު 2,800.00ންވާ ލިބެ  ދަތުރަކަށް
ރުފިޔާ  448,130.00ޖުމްލަ  އާއެކު (އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ

 (ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްރުފިޔާ)
ފަސްލައްކަ ނުވަދިހަފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ )595,130.60ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 

 ލިބޭނެއެވެ. ފަސްދޮޅަސްލާރި( ތިރީސްރުފިޔާ،
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

 އޮފީސް ެމނޭުޖމަންޓް ކޯހުގެ ތެެރއިން 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
 

މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތަްއ 
ބޭނުންކުރުުމގެ މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީލަތްތައް  ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި

ވިޔަވަތި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ޭބނުންކުާރނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮްށ 
ކުއްޔަށް  ދަނީނަމުގައި  ްޕރޮގްރާމުގެ ފާވެހި""ނަ ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

އާމްދަނީގެ ގޮތުަގއި  ރުވަނަ އަހަ 2013 އެގޮތުންދޫކުރަމުންނެވެ. 
 )ދެލައްކަ ސައުދަހާސް ނުވަސަތޭކަރުފިޔާ(ރުފިޔާ 214,900.00
ނިޔަލަށް ނަފާެވހި  ަވނަ އަހަރުގެ  2013އަދި ލިބިފައިވެއެވެ. 

ރުފިޔާ  79,050.00ހޭ ިލބެންޖެޚިދުމަތަށް އެކިފަރާތްތަކުން 
  ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ހަތްދިހަނުަވހާސް ފަންސާސްރުފިޔާ( )

 
 

 ގެ ކޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން  2އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް ލެވެލް 

މުވައްޒަފުންގެ ފަންީނ ޤާބިލްކަްނ  
 އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިއުމަން

ރިސޯސް ޔުނިޓުން އިސްނަގައިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މަޝްވަރާއާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އެކަޑަމިކް ފޮރ 
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރިސާޗް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 

 23ހިންގުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ ކޯހެއް )އޭ.ޓީ.އާރު( 
ށް 2013ފެބްރުއަރީ  28އިން  2012ޑިސެމްބަރު 
އޮފީސް ެމނޭޖުމަންޓް ސެޓްފިކެްޓ މިކޯހަކީ  ހިންގުނެވެ.
ގެ ފެންވަަރށް ކިޔަވައިދިނުމަށް  2ލެވެލް 

ހަމަޖެހިފައިވާކޯހެކެވެ. މިކޯހުގަިއ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ކޯހުގައި އަދި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.  17

މާލީއެހީއެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ރުފިޔާގެ  34,000.00 ދައްކަންޖަހޭ ކޯސްފީގެ ތެރެއިން ބައިވެރިކުރެވުނު މުވައްޒަފުން
އެފައިސާ އޭ.ޓީ.އާރުއަށް ފާސްކުރެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  99

   ދެއްކިފައިވެއެވެ.
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 2013
 

 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެޖަލްސާގެ ތެރެއިން
 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2013

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން 2013
އަށް މިއަތޮުޅ  26ްނ  24 މާޗް 2013މުބާރާތް 

މި މުބާރާތަީކ  ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ.  ފުނަދޫ
ތުގައި އަތޮޅުން ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާ

ބޭއްވި ވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ވާދަކުރާނެ ދަރި
 ހުޅުވާލައިގެންރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ  މުބާރާތެކެވެ.

 102ރަށަކުން  8ތޮޅުެގ މި މުބާރާތުގައި އަ ބޭއްވި
ދަރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ބަލައިގެްނ 

ދަރިވަރުންނާއި، ނުަބާލ  76ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 
ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ  26ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 
އަންެހން ދަރިވަރުންނާއި،  74ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 

 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ.  28
 

ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ިދނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަ  ށް ރަށެއް ކަ
ކުރުމުން ބޭއްވުމަްށ އެއްވެސް ރަށަކުން އިޢްލާނު 

ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެްއ ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު 
ނަދޫ ކައުންސިްލ މިމުބާރާތް ބޭއްވިފައިަވނީ ފު

ސްކޫލުގެ  އިދާރާއާއި، ޚާއްޞަކޮށް ފުނަދޫ
 އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމާއެކު ފުނަދޫގައެވެ. 

ކުރިއަށް ގެންެދވިފައިވަީނ  މި މުބާރާތް
ކަމާއެކު  މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީތެރި

ރޒާމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެ އި، ރަށްރަށުގެ އާ
ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މާލީއެހީތެރިކަމާވެސް 

މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ޤުރުއާނާއިބެޭހ  އެކުގައެވެ. މި
 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުްނ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ. މަރުކަޒާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި

އަށްސަތޭކަ  އަށްޑިހަހަތަރުާހސް) ރުފިޔާ  84,859.00މުބާރާތުގެ އެކި ޚަރަދުތަކަށް މިކައުންސިލުން 
ފިޔާ ރ15,000.00ުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީކް އެފެއާރޒުން  މިއާއިއެކުއިވެއެވެ. ޚަރަދުކުރެވިފަ (ފަންސާސްނުވަރުފިޔާ
 ޔާ( ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.)ފަނަރަހާސް ރުފި

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އުޅަނދުފަހަރު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި، އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ 
އިދިނުމާއި، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނުމާއި، ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ އްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދަ ދު 

 ދޫކުރުން 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުރެވިފައިވާ 
 102 މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓުންއައިޑީ

ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް މީހުންގެ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮްފ ނޭޝަަނލް ލޫމާތު ބޭނުންވާ ަމޢު

އަދި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޮނުވިފައިެވއެވެ. 
ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް މިކައުންސިލުން 
ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިކައުންސިލްގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް 

ގައި ފުނަޫދ 2013އޭޕްރީލް  18ދެމުންގެންދިޔަ ސިސްޓަމް 
ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރެވި އެޚިދުމަތް އެއިދާރާގައިވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. ނަމަވެސް މިއިދާރާއިން އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް 

 މިދަނީ އަދާކުރަމުންނެވެ.މިހާރުވެސް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް  ކާޑުވިލަރެސްކުރުމާއި،
ނޑުގެ ލައިސަން ނެގުމަށް ބޭނުންެވފައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބި ތެރޭގައި،  އަހަރުގެ ވަނ2013ަ އެއްގަމާއި، ކަ

އެއްގަމާއި،  ،ރަށްރަަށށް ގޮސްގެން ފޯރުކޮށްދިނުމަްށޓަކައިރައްޔިތުންނާ ގާތުްނ އެޚިދުމަްތ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭަހ ކަމާއެކު 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އެދިފައިވާ  މިކައުންސިލާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓު ދެވިފައިވެއެވެ. ކަ

 135 ލައިސަންސް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައިލައިސަންސް ބުރުތަކުން  ބޭއްވުނު
ދަތު ހަމަވެގެްނ އައުކުރުމަށާއި، ކެޓަގަރީ މީގެ އިތުރުން އެއްގަމު ލަިއސަންސްގެ މުއްފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑުގައި ފޮތް އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް ލައިސަންސް  120އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  އަދި ކަ
ރުން ކެޓަގަރީ މީގެއިތުފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  5ލައިސަންސް ދުއްވުމުގެ  ންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުއި ދުއްވާ

ފަރާތަަކށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮްށ އަދި  35ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަްށ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިތުރުކުރުމަށާއި، 
ސް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ަޢދަެދއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށްދެވިަފއިވެއެވެ. 

ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުންވެގެން މިކައުންސިލަްށ  ވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެއްގަމުގައި ދުއްއެ
ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ  ހުށަހަޅަމުންދާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން ރަްއޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް 

ތާމަޔާއެކު ހުރަހެއްކަން ހި އެޅިފައިވާ ކޮށްދިނުމަށް ފޯރުކަމީ މިޚިދުމަތް ކަން ލިބެމުްނނުދާއެީހތެރިމަ ހަފުރި އެންމެއިދާރާއިން 
 ކުރަމެވެ.ފާހަގަ

 
 265މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ދައިދެވިަފއިވެއެވެ.ހައުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް 
ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި މިއަތޮޅުގެ 

 ވެހިކަލަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 49ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 މިލަންދޫގައި ބޭއްވުނު ކަނޑާއި، އެއްގަމުގެ ތިއަރީޓެސްޓުގެ ތެރެއިން 
 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޕްރޮޖެކްޓުތައް  އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު 
 

ނޑިތީމާއި، މާއުނގޫދުއާއި، ޅައިމަގާއި، ގޮއިދޫގައި    ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން މިއަތޮޅު ކަ
 އަހަރުގެ ވަނަ 2013 މަސައްކަތް ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

 ކުރެވިފައިވެއެވެ.މިކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ތެރޭގައި 
ކްލާސްރޫމު  4 އިއަތޮޅު މަދަރުސާގަ ށ.  

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންިޖނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން އާއި، 
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި 2012ޑިސެމްބަރު  31މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

ވަަނ  2013 މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 2ކްލާސްރޫމުގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި،  2ނިޔަލަށް އަހަރުގެ 
ހިޔާކޮށް ސިމެންތިޖަހައި، ކަރަޓުވައިރުގެ ބޮޑުބައެއް  ރޫމްކްލާސް

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ  1,424,196.76 މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ ނިންމާފައިވެއެވެ.
  ނުވަދިހަހަރުފިޔާ، ހަތްދިަހހަލާރި( އެވެ.

ކްލާސްރޫމު  2ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގައި   
މަށް އޭ.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މިކައުންސިލާ ޢިމާރާތްކުރު
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި 2013ޖެނުއަރީ  27ދެމެދު 

ޖޫން މަހުެގ  2013 މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންސޮއިކުރެވުނެވެ. 
ޖުލަިއ  2ނިޔަލަށް ފިނިޝިންގެ މަސައްކަްތ މުޅިން ނިންމައި، 

ގައި އެ ޢިމާރާތްވަނީ މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާ 2013
ކުރައްވާފައެވެ. މިޢިމާރާތް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޙަވާލު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ 
 .އަދި މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ޢިމާރާތާ ޙަވާުލވެލެއްވީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްޕަލް މިސްޓަރ އޭ ޑޭވިޑްއެވެ އާދަމްއެވެ. 

 ކަ އަށްޑިހަހަތްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްރުފިޔާ( އެވެ. ރުފިޔާ )ހަލައް 687,905.00މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
ކްލާސްރޫމު  4ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި   

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަްނ 
ޖެނުއަރީ  23ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

މިޕްރޮޖެޓުގެ ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 2013
ވަނީ  ކްލާސްރޫމް 4ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 ދަށުން

 1,486,211.79މަސައްކަތުގެ އަގަކީ މި  ރާނާ ނިމިފައެވެ.
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަހަހާސް ދުއިސައްތަ 

 އެގާރަރުފިޔާ، ހަތްދިހަނުވަލާރި( އެވެ.

 ކްލާސްރޫމު ޢިމާޜާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 4އަތޮޅުމަދަރުސާގެ 
 

 ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 4ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ 
 

 ނީކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ޗެކުކުރަ 2މާއުނގޫދޫ 
 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކެމެރާ ސިސްޓަމް 

 އަލަށް ގެނެވުނު ވިޔަވަތި ލާންޗު 

އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް  ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން 4ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި   
 2013ން ވިފައިވެއެވެ. މިޕްޖެކްޓުގެ ދަށުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ2013ެޖެނުއަރީ  24ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

ރި އެޅުމާ މަތީބެވަނީ ކްލާސްރޫމު   3ކްލާސްރޫމު މަތީބެރިއަޅައި،ކުކުޅުވަހި ރާނާ ނިންމައި، 1ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްއެއްހާސް  1,341,467.68ިމމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ނިންމާފައެވެ.ރާނާ ހަމައަށް 

  ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްއަށްލާރި( އެވެ. 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން 
ގެ ބަޖެޓުގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރ2013ު

ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ފައިސާ ހިމެނިފައިނެތުމާއެކު މިއަހަރުގެ 
ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން ހުއްާޓަލއި، 

ޮގތެއް ެފނޭތޯ ލުއިކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ބެލެއްޓޭނެ 
ސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަށް ކެމެރާ ސިމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިްލގެ 2013އޭޕްރީލް  17އެސްޓިމޭޓުކުރެވި 
 ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރެވި، ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ ކުއްލި 11

މިމަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓްގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަކަށް 
މަށް ކުރުމަށް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރު

ގައި ށ.ފުނަދޫ ވެނިސަން އާދަމް ވަޙީދުއާ މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި 2013މެއި  20ބޭނުންވާ ތަކެތި ެގނައުމަށް 
އަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ ރުފިޔާއެވެ.  18,780.00 އެއްބަސްވެވިފައިވާ އަގަކީ ތަކެތި ގެނައުމަށްސޮއިކުރެވުނެވެ. 

ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް، ފުރަތަމަ ފޭހުގައި ހަރުކުރުމަށް  ވަނީ  މިއިާދރާގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މަތީން ތަކެތި ލިބުމާއެކު
  ހަރުކޮށް ނިންމާފައެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  2013ކެމެރާ  8ހަމަޖެހިފައިވާ 

 

 ކައުންސިލަށް އަލަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލާންޗު ހަލް ހެދުން 
 

ފޫޓުގެ  36ގެނައުމަށް ހަމަޖެިހަފއިވާ މުގެ ދަށުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް ދުވެލި ޕްރޮގްރާ
-227(ILU)ފައިބަރު ލާންޗުގެ ހަލް ހެދުމަށާއި، އެއަށް ބޭނުންވާ ބައެްއ ސާމާނާއެކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 

DS/227/2013/2013/10 (21  ްއިޢުލާނާ 2013އޭޕްރީލ )
އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ގަލްފު ކްރާފްޓް ގުޅިގެން 

މި ސަރވިސް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކޮށްގެން 
ކުރުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލާއި، އެކުންފުންޏާ ދެމެދު މަސައްކަތް 

ލާންޗުގެ ހަލް އާއި، ހަލްއަށް ޭބނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ހޯދުމުެގ 
ގައި ސޮއިކުރެވި 2013ޖޫން  10އެއްބަސްވުމުގައި 

 26އެގްރިމެންޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި 
ގައި ފުނަދުއަށް 16:45ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ  2013އޯގަސްޓް 

މިއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް  ގެނެވިފައިވެއެވެ. 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

16 

 ޢަރުީޝފު ޢިމާރާތް މަރާމާުތކުރުމަށް ފަހު 

ގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު   

ނަމަވެސް ރ. އެވެ. 1,047,793/04އަގަކީ  ދުވަހުެގ މުއްދަތުގައި ނިންމާޮގތަށެވެ. ިމމަސައްކަތުގެ 45ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 
މިއުޅަނދު ފުނަދުއަށް ރުފިޔާއެވެ.  -/1,827,855 އިތުރަށް ގެނެވުނު ތަކެއްޗާއެކު ލޯންޗް ނިންމުމާ ހަމައަށް ހަރަދުވެފައިވަނީ

 ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ  48,243/20ގެނައުމާއި، އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުމަށް އިތުރަށް 
 G3597B-02-15-Cދަށުން އަަލށް ގެނެވުނު "ވިޔަވަތި" ލާންުޗގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީ  ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ

 އެވެ.

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 
 

އުންތަކާއި، ައޮތޅުގައި ންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހާ ލިޔެކިށ.އަތޮޅުކައު
ގެ މަޢުލޫމާތާިއ، ޮފޓޯތައް ހުރި ޤަދީމީ، އާޘާރީ ތަންަތާނއި، ތަކެތީ

ސިލްގެ އެއްތަނަކުން ފެންނާޮގތެއް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިކައުން
އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާނެ ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅުވެހީގެ ދެބުރި ޢިާމރާތުގެ 

ގައި 2013އޭޕްރީލް  23ތިރީބައިގެ ހުޅަނގުދެކުނު ގުދަްނ ކަމުގައި 
ވަނަ ޢާއްމު 111 ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ

އެޢިމާރާތް ަމރާމާތު  ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. އެއާއެކު
 އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓްމަންޓާ  ގައި 2013ޖޫން  11ކުރުމަށްޓަކައި 
ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެމަސައްކަތް  2013ޙަވާލުކުރެވި 

ޚަރަދުކުރެވިގެން ކުރެވުުނ ރުފިޔާ  165,625/85ން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުމިމަސައްކަތަށް  ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
 މަސައްކަތެކެވެ. 

 

 ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭތަކެތި ހަދިޔާކުރުން 
 

އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ 
ރަށްރަުށގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ޒުވާނުންަނށް  ގެމަޤްޞަދުގައި އަތޮޅު

 ޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ޙަވާލުކުރަންކައި ގެނެވިފައިާވ ކުހަދިޔާކުރުމަށްޓަ
 ބޭއްވުެނވެ.ވަނަ ދުވަހު 2013ޖޫން  16 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ށ.ޅައިމަގު ޒުވާނުންނަށް 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. މިތަކެތި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ 

އެވެ. ޅައިމަގު هللا ލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުއަތޮޅުކައުންސިލަރ އަ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެލެއްވީ ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިނާނުއެވެ. 

ވާހަކަފުޅުގައި  އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
މިތަކެއްޗަކީ ހިލޭ ލިބުނު ތަކެތި ކަމުގައި ނުބަލައި ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ގަނެފައިވާ އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ 

 ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް އެދިވަޑަިއގެންނެވިއެވެ. 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ލޯން ދޫކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

މަހުގެ ނިޔަލަށް  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ  ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ގެނެވި  6ފުރަތަމަ މިއަހަރުގެ 
 މިތަކެތި ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ރަށަކަށް 
ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ޒުވާުންނނަށް ޚާއްޞަކޮށް 2013މިކަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  

 250,000.00މަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މިކަކުޅިވަރުކުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތެކެވެ. 
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ 

 
  

 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިލޯން ދޫކުރުން 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގަިއ 
ނު ދޫކުރަްނ ލޯން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ފަރާތްތަކަށް ލޯ

ވަނަ ދުވަުހ 2013ޖޫން  16ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 
 ސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.ގައި އަތޮޅުކައުނ12:05ް

 ލޯން ޗެކްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިރަސްމިއްޔާތުގައި 
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިބުރުގައި ލޯނު ހަމަޖެހުުނ ށ.ޅައިމަގު 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ށްދެއްވީ ޙަވާުލކޮ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޗެކްތައް
އާއި، އަތޮޅު  ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް
  ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 
މީގެ މަންފާ ހެޔޮގޮތުގައި ހޯއްދެވުމަށް ރުލުމާއެކު މިދެވުނު ކުޑަ މަދަދު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުއްމީދަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ،  އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި
އެކުލަވާލި މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފައިދާތަކެއް ިލބި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިޔަށް މި  ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުން

އޮތްތަނުގައި އޮންނަ ކައުންިސލް މެންބަރުންވެސް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވައިގެން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި 
 ކަމުގައިވުން ކަމަށެވެ.ހިންގަވައިދެއްވާނެ ޕްރޮގްރާމެއް 

 ރުފިޔާ  3,345,000.00 މީހުންނަށް 154ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ މަ
މިޕްރޮގްރާމުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ 2013 (ތިންމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްފަސްހާސްރުފިޔާ)

ދޫކުރުމަށް )ތިންމިލިއަން ފަސްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ  3,500,000.00ކަށް ފުރަތަމަބުރުގައި ލޯަނށް އެދިފައިާވ ފަރާތްތަ
  ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

 

 ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 
 

 ވަނަ 2013ތަރައްޤީކުރުަމށް  ސާނީ ވަސީލަތްއަހަރުދުަވހުގެ ޕްލޭންގައި އަތޮޅުގެ އިން  5ތަރައްޤީގެ  އަތޮޅު 
އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކަށް ޑަކްޓަރީބޭސްވިއްކޭ ފެންވަރުގެ  އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށް އަމާޒުކޮށްއަހަ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަދިރި ނައްތާލުމާ ބެހޭ ފޯނު ކޮންފަރެންސް 

 ދަށުން  ގެ މިޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފއެވެ. ހިންގޭ ޚާއްޞަޕްރޮގްރާމެއް ފާމަސިސްޓަކު ތަމްރީނުކުރުމަށް 
ދަރިވަރަކަށް 1ޑްވާންސްސެޓްފިކެޓް އިން ފާމަސީ ކޯހުންފުރުޞަތު ހޯދާ އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކުންވެސް އެ މިއަހަރު

 ތެރޭވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ. މަހު ސްކޮލަރޝިޕް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާ މިކަން މިއަހަރު މާރޗް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މެނުވީ  ލެވުނު ފުރުަޞތުަގއި މަދު ރަށަކުންޅުވާއަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރަށްރަށުަގ ޢާްއމުކޮށް ހު

ކަން ފާޅުކޮށް ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރި ހިތާމަޔާއެކު ނުވާކަންއި އެންމެއެކަށޭނަ ތަރުޙީބެއް ދެއްވަވާފަ
އްފަހީކައުންސިުލން ފުރުޞަތުހޯދާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ބިލެގުޅިގެން ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީއާ 

 2ިމއާއިއެކު މިދެކައުންސިލްމެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަތު ހޯދި ހޯދިކަން މިފުރުޞަތުގަިއ ހިތްަހމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ނޑައެޅުނު ކޯސްފީ އާއިދަރިވަރުން ވާލުކުރުމުގެ އެންމެހާ ކައުންސިލާއި ޙަ ދެ މި  ޕޮކެޓްމަނީގެ ފައިސާ ނަށް ދިނުމަށް ކަ
އް ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީކުރެވިފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގޭ އިންތިޒާމްތަ

 ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ހިންގުން 
 

ޑެންގީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ  ޖެހޭމަދިރީގެ ސަބަބުން 
ރުޅި ރުޅި  -މަދިރި " ޕެއިނެއް،މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ކެމް ގޮތުން 
އިން ފެށިގެން  22އޭޕްރީލް  2013ކެމްޕެއިންގެ ނަމުގައި  "2013

ރުޅިރުޅި -މުއްދަތަްށ ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މަދިރި  ހަފުތާގެ 12
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  އުފެއްދުމާއެކުއަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް 

އެ ، އެކުލަވާލެވި ހެއް ޓާސްކް ފޯ ރަށުފެންވަރުގެ ޙަރާކަތްތައް ހިންގުމަށް
 ފޯސްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ކްޓާސް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލޫމާތު ވައިޒުކުރުމާއި، ކަމާއިބެހޭ މަޢުސްޕަ

ފަންނީ ބޭނުންވާ  ކަށްފޯސްތަ އަދި ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް  ޓާސްކް ފޯސްމެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް އަތޮޅު
 ކުރާ އަތޮޅު ވިލަރެސްކެމްޕެއިން  "2013ރުޅި ރުޅި  -މަދިރި"ދެމުން ގެންދެވުނެވެ.  ޓާސްކު ފޯސްއިން  އަތޮޅު އެހީތެރިކަން

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، މިކައުންސިލްގެ  ފުނަދޫޓާސްކް ފޯހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއި، ށ.
 -އެއީ: ބޭފުޅުންނެވެ.

 
 އަޮތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ.އީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުހީ އާދަމްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަ -1
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް/ -2
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް / ށ.ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް  -3
 އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ / ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  -4
 ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްފިސަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޙަނީފް/ ށ.ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮ -5
 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަމާ/ -6
 ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން /ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު މަންސޫރު -7



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

 އަތޮުޅވެހި ެއައރކޯންކުުރމުގެ ަމަސއްކަްތ ނިމިފައި 

 

 ކޮޓަރި އެއަރކޯންކުރުން  5އަތޮޅުވެހީގެ 
 

ޮކޓަރި  5އަދި މިޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުވެހީގެ 
ގައި 2013އޯގަސްޓް  5އެއަރކޯން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ށ.ފުނަދޫ ރޯޝަނީ ޢަބްދުްލޣަފޫުރ އާދަމްއާ ޙަވާލުކުރެވި އެމަސައްކަތް 
ގައި ވަނީ ކޮށް ނިންމާލެވިފައެވެ. މިމަސައްކަތުގެ 13އޯގަސްޓް  15

 ރުފިޔާ )އަށްޑިހަ ފަސްހާސްރުފިޔާ( އެވެ.  86,000.00އަގަކީ 
 
 
 
 

 ދުވެލި ދަތުރު ފަހި ޕްރޮޕޯސަލް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށެހެޅުން 
 

ށ.އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް "ދުވެލި ދަތުރު  
 12ފަހި"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮޕޯސަލެއް އެކުލަވާލައި، އެޕްރޮޕޯޝަލް 

ވަނަ ޢާއްމު  131ގައި ބޭއްވުުނ މިކައުންސިލްގެ 2013ނޮވެމްބަރ 
މެންބަރުންގެ އިންތިފާޤުން  5ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

ނޮވެމްބަރު މަހުެގ ތެރޭަގއި  2013ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮޕޯސަލް 
 ސްޓްރީއަށް ފޮނުވިަފއިވެއެވެ. ކަމާބެހޭ މިނި
ށ. އަތޮޅަކީ އެތެރެވަރިއެއް ނެތި އަދި ރަށްތައް  

ދުރުދުރުގައި އުފެދިފައިވާ އަތޮޅަކަށް ވީއިރު ށ.އަތޮޅުގެ ފެރީ 
ސޭހަ ދަތުރުތައް ހިންގުމަކީ ވަރަްށބޮޑެިތ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިާވ ކަމަކަށްވުމާއެކު މިޕްރޮޕޯސަލަކީ ށ. އަތޮޅުގައި ލުއިފަ

 ކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އަތޮޅަށް ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޕޯސަލެކެވެ. 
 
 

، ތުތައް ރިވިއުކޮށް ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަ 

 އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން 
 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް  ބައެއްރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ  މިކައުންސިލުން
އަދި އެ ކަންކަން ހިންާގ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުެގ  ރިވިއުކޮށް  އުޞޫލުތައް، ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި

 ފައެވެ.އިދާރީ އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވި
 

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

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

 އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  .1

މި ސިޔާސަތަކީ ށ. އަތޮޅުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ ދެމުންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ކަންތައް އިތުރަށް 
ކުރާ ޙާޞިލުން މަތީވަނަތައް އަތޮޅު ެފްނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގު ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ފަރާތުން ހަރުދަނާކޮށް،
  އިނާމު ދިނުމަށް ެއކަށައަޅާ ސިޔާސަތެވެ. ދަރިވަރުނަށް

ށ. އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލު ޖީލެއް އުަފއްދައި، އަތޮޅުގެ ، މިފަދަ  ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ
ރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަުރގައާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަ

 ާޤއިމްކުރުމެވެ. ށ. އަތޮޅުގައި  ތަޢުލީމީވެއްޓެއްތަނަވަސް  ހޯދުމަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ

 
 "އަރުޝީފު" އަރުޝީފުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  .2

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން  ،ންގައިވާ ގޮތުގެމަތ2011/16ި އުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރުމިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ
ލިޔެ ކިއުންތަކާއި،  ތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހާމަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި، ިލބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ށ. އަ

ވިފައިވާ ވާލެލޫމާތާއި ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލައާޘާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މަޢު އަތޮޅުގައިހުރި ޤަދީމީ،
 ޤަވާޢިދެކެވެ.
 

 "މަދަދު" އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް  .3
މިއީ ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ 

މަންފާ ބޮޑުކުރުމުގެ  ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ، މައްޗަށާއި
މައްޗަށާއި، ކަމުގެސަބަބުން ިލޭބފައިދާތައް އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެުކ ލިބިދިނުމުގެ މަގުަތނަވަސް 

ނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ކައުންސިލަށްލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމަށްފަހު ކަ
 ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅު ކަުއންސިލުން އެކުލަވާލާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަތެވެ.

 

 ވަސްތައް ފާހަގަކުރުންދު 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  1434
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 1434 
ުދވަހުގެ  ވަނަ( 2013ޖެނުއަރީ  13)1434ބީޢުލްއައްވަލް ރަ 01

ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ 6:00ހެނދުނު 
ދިދަ  ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. ޚާއްޞަ 

ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުުލހުންގެ ޚާްއޞަ ނަންގަވައިދެއްވީ 
ފުނަދޫގައި މިރަސްމިއްޔާތުގައި  ކަުލްނނެވެ.ންގެ ބޭހުޑްރިލްގައި ފުލު



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

21 

  ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭުފޅުން ބައިވެރިވިއެވެ. 
ށްފަހު މެންދުރު ނަމާދަ ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގައި  ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން

ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުގައި ޤައުމިއްޔަތު ފުނަދޫގައި، މީގެިއތުރުން ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކުރެވުނެވެ. މިސްކިތްތަކުގައި 
ގައި ބަނދަރު 5:30ހަވީރު އެދުވަހުގެ ުއމީ އަތުގުޅާލުމެއް އަށަެގންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ޤަދިރުވައި، ޤައުމީ ރޫޙް 

 ނެވެ. ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވު
 

 ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން ކެމްޕޭން ހިންގުން 
 

ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން ކެމްޕޭންގެ ނަމުގައި އަންހެނުންަންށ ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ  
ންގެ މަޤްޞަދަކީ ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރާވައި ހިންގާފައިވެއެވެ.  މިކެމްޕެއ2013ިފެބްރުއަރީ  14ޙަރަކާތްތަކެއް 

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންަނށް ކުރާ އަނިޔާތައް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުުރވަމުންދާތީ މިކަން ދުނިޔޭގެ 
 ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ. 

 

 ދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާ 
 
 

 4:30ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 2013ފެބްރުއަރީ  15ސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަ 
ޚާއްޞަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ދިވެހި ބަހުގެ ޝުޢޫރު އި ކައާ ދެމެދު ދިވެހި ބަހައްޓަ 6:00އާއި، 

ވަސް ފާހަގަކުރުުމގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެިހބަހަށް ފާޅުކުރުމާއި، ޝިއާރު ފާޅުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ރަށްރަށުގައި ިހންގުނެވެ. މިދު
ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި، ބަހައް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުްނތައް ހާމަކުރުމާއި، ބަހާމެދު ުޝޢޫރުފާޅުކުރުމާއި، ޝިޢާރު 

  ފާޅުކުރުމެވެ.
 

 ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ 
 

ވަނަ ދުވަހު މިއަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާުތ 2013މާޗް  22 ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ާފހަަގކުރުމުގެ ގޮތުން 
އަރ އޮފް ވޯޓަރ މިދުވަހުެގ ޝިޢާރަކީ " އިންޓަރނޭޝަނަލް އި ރާވައި ހިންގިފައިވެއެވެ.ދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް 

ޢާއްމު ރައްޔިތުްނނަށް  ފާހަގަކުރުމުގެ ުމހިންމު އެއް ޭބނުމަކީ ފެާނބެހޭ ޮގތުން " 2013ކޯޕަރޭޝަން"އެވެ. "ފެނުގެ ދުަވސް 
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައިވެސް ފެނާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަްނ 

 އިތުރުކުރުމެވެ.
 

 " ފާހަގަކުރުން 2013"އާރތް އަވަރ 
 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  2013ޗް މާ 23 ފާހަގަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައްބައިނަލް އަޤްވާމީ އާރތް އަވަރ  
މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އާރތް އަވަރ ފާގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، ށް  9:30ން  8:30

 ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމެުދ މީހުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމެވެ.



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީޖަލްސާގެ ތެރެއިން  ބައިނަލް އަޤުވާމީ   

 

 ފާހަގަކުރުން  ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ކާބޯތަކެތި އިސްރާފު ނުކުރުމަށް 2013 
ވީ ބުދަދުވަހު 2013ޖޫން  5ވިސްނަމާ" މިޝިޢާރާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މިދުވަސް އިވެއެވެ. ތިމާވެށީގެ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގިފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަ
ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރެވިގެންދާ މިންވަރު މަދުކޮށް، ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރުމުގެ ސަބަބުން 

 މަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އެއްބާރުލެއްވުމެވެ. ތިމާވެއްޓަށް ލިބެުމންދާ ތަފާތު ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރު

 
 ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަްލ އަޤުވާމީ އަންހެނުްނެގ 2013 
ނޑިތީމުގައި ޤައުީމ 2013ޖޫން  21ދުވަސް  ގައި ިމއަތޮޅު ކަ

ހުެގ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެދުވަ
ގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. އަދި 16:30
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި 20:30އެރޭ 

ނޑިތީމު ރައްޔިތުން ދޭ ޖާފަތެއް މިއުޒިކް ޝޯވއަކާއެކު  ކަ
ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ދެކަނބަލުްނނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 
ހިއުމަން ރައިޓްސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރާއި، 

ނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސައިނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަ
ލް އަޙްމަދު ތައުފީޤާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒު އަލްފާޟި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޢަީލ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނާއި، 
ސްގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް ޙާސިމް އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓް

 މުޙައްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ސުނީތާއޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 
 

ނޑިތީމުގައި އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަމެޗަކާއި،   ވާދެމުމާއި، މީގެއިތުރުން އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަ
ފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން  މަސްހުނިރޭހާއި، ކަނުބަނދެގެން ކެއުމާއި، ބޭއްވިމުބާރާތެއް ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ 

 އަންހެނުންގެ ތަާފތުކުޅިވަރުތައް ކުޅެވިފައިވެއެވެ.

 
 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމުގެ ކުޅުމުގެ ތެރެއިން _ފައިލްފޮޓޯ

 މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ 
 

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ 
ރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ހު

ޙަރަކާތައް ރާވާ ހިންގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ 
ން 14ޖޫން މަހުގެ  ގެންއިންތިޒާމްކޮށް އިދާރާއިން ކައުންސިލް

މުބާރާތުގައި  އިންޓަރ އޮީފސް ފުޓްސެލްބޭއްވި  ށ15ް
އަދި  ަބއިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 

ތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުންނާއި، މިމުބާރާ
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

 ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
 

 ސިވިލްސާރވިސް ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ގޮަތށް 2013މެއި  1ވިލް ސަރވިސް ދުވަސް ވަނަ އަހަރުގެ ސ2013ި 
ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން، އެދުވަސް  ކޮމިޝަނުން

 އުންސިލްގެ ފަރާތުންވެސް އެކިއެކި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިކަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ . މިގޮތުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން 
ރަސްމީ  ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބޭއްވުާމއި، ޖެހިގެން އައި

ދުވަހު ޤައުމީ ކުލަތަކުގެ ހެދުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން 
އޮފީހުެގ މާޙައުލުގައި ސިވިލް  ޙާޟިރުވެއޮފީހަށް 

ސަރވިސްގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާއި، ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނ 
ރަށުގެ މަގުތަކުގައި  ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތުން ވެހިކަލް ުބރެއްގޮތަށް ޮފޓޯނެގުމާއި، ފުަނދޫގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ހިމެނޭ

 ބޭއްވިފައިވެއެވެ.
 

 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން 49ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

މިނިވަން ދުވަސް ވަނަ 49ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި 
ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިނިވަން 

ގެ ރަސްމިއްޔާތު ދުވަހުގެ ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމު
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 

 ގައި 10:00ދުވަހުގެ ރޭ  26ޖުލައި 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން 

ފުނަދޫ ޕޮލިސް ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ނު ސްޓޭޝަންގެ ބޭކަލުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާ 

މިނިވަންކަން ރަނގަޅުގޮތުގައި މާނަކުރުމުގެ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ބިނާކުރެއްވީ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް 
އަދި އުފާވެރި މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް  މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

 ބޭއްވުނު ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  94އެވެ. އަރިސްކުރެއްވި 
 އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއެވެ.ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ  ،މިރަސްމިއްޔާތު

މިޤައުމު، ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމާއި، މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރެއްގެ ފަރާތުން ދުވަހާއި 
އިސްވެ ދުޢާއެއް ކުރުން އޮތެވެ.  އްޞަޚާއެދިގެން  މިނިވަންކަމާއި، ޞުލްޙައާއި، އަމާންކަންމަތީ ދެމެހެއްޓެވުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިދަ ނެގުމަށް ބޭއްވި  މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަތޮޅު ދުޢާކޮށްދެއްވީ
ސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ރަށުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ މިރަ

 ބޭފުޅުންނާއި، ފުނަދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. 

ންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތަކީ ދިވެހި މިމިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ 
 ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.ވުނު ލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭއްއާ

 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ޓީމްތައް 
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން 
 

ށް މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަްށ  26 -24ޖެނުއަރީ  2013ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު  
ވަނަ 2013ޖެނުއަރީ  24ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި 

ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެެވ. 15:15ދުވަހުގެ 
މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ފުނަދޫ ސްކޫލަށް 

ކްލާސްރޫމާއި، މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގެ ބިންާގ  10އިތުރުކުރެވޭ 
ވަނަ ދުވަހު ފޭޫދ 2013ޖެނުއަރީ  25ވައިދެއްވިއެވެ. އަޅުއް

ނޫމަރާއަށް ވަޑައިގެން ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ މިސްކިތާއި، 
ސްކޫލުގެ ބިންގައު އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ނޫމަރާގައި 
އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީސްކޫލުގެ ބިންގާ 

ނޑިތީމަށް ވަޑަިއގެން ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ 2013ޖެނުއަރީ  26. އަދި އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ  4ގައި ބިލެތްފައްސާިއ، ގޮއިދޫއާއި، ކަ
ނޑިީތމުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްޮކށްދިނުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތުެގ ިބންގައު އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.   ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތާއި، ކަ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަންރައިޓްސް ފުނަދުއަށް 
 ވަޑައިގަތުން 

ރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫ  

ޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި،އެރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދަތުރުފު
 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުެރއްވިއެވެ.

އަދި މީގެއިތުރުން ބައިނަްލ އަުޤވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަްސ 
ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުުނ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުތަކުގަިއ 

ވަނަ ދުވަހުެގ 2013ޖޫން  21ށްޓަކައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަ
ނިޑތީމަްށ 15:30 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަުލން މިއަތޮޅު ކަ

ގައި 16:30ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  މިގޮތުން އެދުވަހުގެ ހަވީރު 
ށ.އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވުުނ އަންހެނުންގެ ދުަވހުގެ ަރސްމީ 

ގެ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކޮްށ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރާއްޖޭ
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި 

ނޑިތީމު ރައްޔިތުން ދިން ޖާފަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ކަ
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 ރުގެ މިދަތު ގެ ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޓީމ2013ުމާޗް  5ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް  

ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް 
ތުން ހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމު "ސީ.އެސް ވިއުގަ" ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަ

ފުނަދޫގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 
މުވައްޒަފުންނާއި، ރިސޯސަސް މެނޭޖުމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމެވެ. 

ފުނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރަްއވައި ކައުންސިލަރުންނާއި، ރުން މިބޭފުޅުންވަނީ އަޮތޅުކައުންސިލަރުންނާއި، މީގެއިތު
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ  ކުރެވޭސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކަންތައްތައް 

 ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.
 

ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން  މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ،
 ރައިޓްސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ވަޑައިގަތުން 

 

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން 
ްށ 4ން 2ރައިޓްސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މެއި 

ނޑިތީމު، ފުނަޫދ،   ފޭދުއަށް ަދތުރުފުޅެއްއަދި މިއަތޮޅު ކަ
މަކީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުކުރެއްވިއެވެ. 

ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކަނޑިތީމުގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް 
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމާއި،ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު އެކަމާބެހޭ 

ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިހުިރ ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް 
 ާރއެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ެބހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއި



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ހިއުމަންރައިސްގެ ޓީމުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 

 ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން

ގެއިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ޖިްނސީގޮތުން ކުރާ އަނިޔާތަކާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުްނވާ މީހުންެގ މަޢުލޫމާތު މިރަށްރަށުގެ މީ
  ހޯއްދެވިއެވެ.ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އަތޮޅުކާއި، ކައުންސިލްތަ

ގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާޠިމަތު ޝީރީން އާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. މިދަތުރުފުޅު
 ޢާއިޝަތު ރަމީލާ އާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  2013މެއި  25ންގެ ޓީމެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ
ބޭނުމަކީ ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ ބަލަމުްނދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ، ތަކެިތ  ގެމިޓީމު
ންގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ފާސްކުރުމެވެ. މިޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެކޮމިޝަ ހޯދައި،

 ރަޝީދުއާއި، އަލްފާޟިލް މާޖިދު ޙަސަން އާއި، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިރު އާއި، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު އިފާޝާ އެވެ. 
 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 

އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްެގ  ކޮމިޝަން ސްހިއުމަން ރައިސްޓް
"އިންކްއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮރ ފަރާތުން 

ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީ"ގެ ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހަމަެޖހިަފއިވާ  
ނޭޝަނަލް އިންކްއަރީގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

ްޓސްގެ ވަނަ ދުވަހު ހިއުމަްނ ރައ2013ިޖުލަިއ  1ބޭއްވުމަށްޓަކައި 
ޓީމެއް ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެިވއެވެ. މިދަތުރުގައި ދަތުރުގެ ބައިވެރިން 

ބެހޭގޮތުްނ  ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިބައްދަލުވުމާ ށ.އަތޮޅު
ގައި 2013ޖުލައި  3މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން 
 ކޮމަންޑޫގައިވެސް ބޭއްވިފައިވެއެވެ.ނިންމައި މިފަދަ ދެވަނަ ބައްދަލުުވމެއް މިއަތޮޅު

 

 ރިޔާޟު ވަޑައިގަތުން هللا ކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު 
 

މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްޓަކައި 

ރިޔާޟު هللا ފާޟިލް ޢަބްދުކަމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްދަތުރުފުޅެއްގައި 
ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  2013ޖުލައި  3

ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގަިއ 
އެދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި ފުލުހުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި 

ވާލައްވައި ކުރަންވަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅު
ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަކެތި ގެނަުއމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 25،26މެއި  2012ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މިހަފްލާގައި 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ކުރެއްވުންއޯޑިޓް ޓީމު އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލު  

 އެލްޖީއޭގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމު އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ުފަނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، ، އަޕަރ ޯނތު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއިސްޓޭޝަނުންނާއި، ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، 
ފުލުހަކަްށ ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ލިއުން ށ.ައތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  26ރަކާތްތެރިވި އެއޮޕަރޭޝަންގައި އެންމެ ގާތުްނ ޙަ

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް އެރުއްވިއެވެ. 
ވަނަ ދުވަހު ފީވަްއ، ކޮމަްނޑޫ، ފޯކައިދުއަށް  2013ޖުލައި  4ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި  

 އިގެން އެރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. ވަޑަ
 
 

 އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 

 4ހުގެ ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ2013ީސެޕްޓެމްބަރ  20ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި 2012މިކައުންސިލްގެ 
ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޓީމެއް ފުނަދުައށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ުފނަޫދ 

 24ކައުންސިލް އިދާރާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު 
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގައި މިއިދާރާ އޮޑިޓ2013ްސެޕްޓެމްބަރު 

ފެއްޓެވިއެވެ. މިޓީމު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވަނީ ފާހަގަކުރެވުނު 
މައްސަލަތަކެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައިގެން ކޮންޕްލެއިން އޮޑިޓެއްގެ 

އެއާއެކު މުދަލާއި، ަފއިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވިފަިއވަނީ ގޮތުގައެވެ. 
ތޯ ަބލައި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން

އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް މިއިދާރާގެ ވެރިންާނ 
 މުޙައްމަދު ރިޒްނީއެވެ.އަލްފާޟިލް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ  ޓީމުގައިހިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. 

ޓީމުގެ މިދަތުރުގައި މިއަތޮޅު ފޭދޫ، މިލަންޫދ، ފުަނދޫ ކަުއންސިލް އިދާރާ އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް 
 ނިންމިފައިވެއެވެ.

 

 ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމަށްޓަކައި 
ނޮވެމްބަރު  18ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓގެ ޓީމެއް 

މިޓީމުގެ ބޭނުމަކީ ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 2013
އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި، ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްކޮށްފައި ވަނީ 

ދާއި، އުޞޫލުތަާކ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި، ހެދިފަިއވާ ޤަވާޢި
އެއްގޮތަށްތޯބަލަިއ، ރަނގަޅުކަންތައްތަކާއި، އިސްލާޙްކުރަންޖެހޭ 
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް މިއިާދރާގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓެއް 
ތައްޔާރުކުރުމާއި، އިދާރާގެ ނުރަނގަޅު ކަންކަން 
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މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މިޓީމުގައި އިސްކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވެލެއްވީ އެލްޖީއޭގެ އެޑް އިސްލާޙްކުރުވުމެވެ.
 ޒިދުނާއެވެ. 

 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން  548994450.00ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  2013

ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން އަށްޑިހަހަތަރުހާސް  340844959.00 ގެ ތެރެއިން އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގާ  6ވަނީ ފުރަތަމަ  ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްނުވަރުފިޔާ(

މަށާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދު ތަކަށާއި، ކައުންސިލުންރާމުތަފާތު ޕްރޮގް 

ގެ ތެރެއިން ޖޫން  ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 345674500.00ފާސްކޮށްފައިވާ 

ވަނީ  ސްލާރި(ރުފިޔާ )ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަރުފިޔާ، ތިރީ 644,270.30މަހުގެ ނިޔަލަށް 

ރުފިޔާ )ނުވަމިލިއަން  944664950.00ވަނަ އަހަރަށް މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ  2013ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  6ގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(

 ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. ޔާ )ތިންމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ނަވާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާވީސްރުފިޔާ، ތިރީސްލާރި(ރުފި 3,729,229.30

 

  

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

އި ބަޔާންވެފަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގަދިވެ
މިކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މިހިނުދން ިމހިނދަށް ކުރަންޖެިހފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަިހ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން   ކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ކަ

ދީިމޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް  ،ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް
މިއަހަރު ހިންގުމަށް ޕްރޮގްާރމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ކޮށްބައްޓަން ކުރުމަްށޓަކައި ކުރެވެްނހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަމާޒު

 ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ރާވައި، ށް މިކައުންސިލުން ހިންގުަމށްއަހަރަވަނަ 2013 ނަމަވެސް
ހިމެނިފައިނުވާކަން ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި  އަހަރަށްވަނަ 2013 ރުފިޔ3,567,500.00ާ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކައުންސިލް  ގައި 2011ފެބްރުއަރި  26ފެދި ންގުމުގެ ނިޒާމު އުީޒ އުޞޫލުން ހި އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަ
ޤާނޫނުގައިވާ  ވެސް ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަންކަން މިހާތަނަްށ އައިއިރު

ލާއިރު ކައުންސިްލތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ނޑައަޅާފައިވާ  200މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދެއްވުމަށް ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  ިމލިއަން ރުފިޔާއިން އެކި ކައުްނސިލްތަކަށް ކަ
އެއްވެސް  ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާގެ ތެރެއިންއަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

ދޫކޮށްފައެއް ވަނަ އަހަރުގެ ފާއިތުވެދިޔަ އިރުވެސް 2013އަހަރު ނިމި ވަނަ 2012އަހަރާއި، ވަނަ  2011 މިންވަރެއް 
 ވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުންނަމަވެސް އެނުވެއެވެ. 

 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައްވ2013ަމިކައުންސިލުން  ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާފައިސާގެ ކުޑަ  ނަ އަަހރު ހިންގުމަށް ކަ
އެކިއެކި ޚަރަދުކޮށްގެން މިގެންދަނީ  ންކައުްނސިލުގެ މާލިއްޔަތު މިންވަރެއްވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިނުވި ނަމަވެސް

 ހިންގަމުންނެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

  

  ަލަތުގެ ވަޞީ މުދަލާއި އެހެނިހެން  ލުގެ ކައުންސި ބައި:  ހަތަރުވަނ
 ބޭނުންހިފުން 

 ޚުލާޞާ  ތުގެ ޞީލަ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަ ކައުންސިލުގައި ހުރި 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ލުން އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސި ތަކާއި، އާމްދަނީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްމި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
 ބޭނުން  މަތް ދިނުމަށްޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާްތތަކަށްކަމަޑޭއެ

މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ  ގެންދާ ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.ކުރަމުން
 އަކަފޫޓެވެ. 3425ބޮޑުމިނަކީ  މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާުތގެ

ނީ މި ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަެތއް ނިމި ބޭުނންކުރަން ފަށާފައިވަ 
 ގައެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް 1997 މާރޗް 14

)އެއްމިލިއަން  ރުފިޔާ 1,243,125.00 އަގަކީޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ 
ދުއިސައްތަ ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ( 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން އެވެ. 
 ސިލުްނ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިެއކިއަތޮޅުކައުންބްލޮކްތަކަކީ 
ނާއި، އަތޮޅަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންޙަރަކާތްތަކަށް 

ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.   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 

ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްޭވ  ހިމެނެއެވެ.



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 މިލައުތުރު ކީސާ )ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް(

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

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 ށިފަގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަްނ ފ1998ެއޮކްޓޯބަރ  24މިއީ، 

 އެވެ.)ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ
 

 ފޫޓެވެ. 200×215މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮުޑމިނަކީ 
 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

ތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިަޔ މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަ 
ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު 

ރާތްކޮށް ގައި ޢިމ1997ާއޯގަސްޓް  06 .ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ
 309,553/40ބޭނުންކުރަންެފށި މިޢިމާރާތުގެ ައންދާޒާކުރާ އަގަކީ 

ންސާސްތިންރުފިޔާ، )ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަ ރުފިޔާ
 އަކަފޫޓެވެ. 2230ގެ ބޮޑުމިނަކީ މި ޢިމާރާތު އެވެ.ސާޅީސްލާރި( 

މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު 
ގަތްފަިއވާ  ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީން 1996އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

 މި ބިމުގައި ފޫޓެވެ.  50×100ޢިމާރާތް ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ މި ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ. ބިމެއްގައި 
މި  ތި ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަ

ރުފިޔާ 6,500.00ްށ މަހަކު ަވނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަ ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަނ2006ް ޢިމާރާތަށް
އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަީނ  )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(

  ވަޞީލަތެކެވެ.މި ޢިމާރާތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ 
 

 އަތޮޅުވެހި 

ރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަީނ މި ޢިމާ 
އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަާށއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެިރން 

ޢިމާރާތް  ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް
މި ޢިމާރާތުގެ  .ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

 ހުރި ބިމުގެ  މިއިމާރާތް. އަކަފޫެޓވެ 2170.35ބޮޑުމިނަކީ 
ގައި 1998އޮކްޓޯބަރ   24ފޫޓެވެ.  100×100ބޮޑުމިނަކީ 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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ދޫ ފަޅުތެރޭގައި ށ. އަތޮޅުދޯނި " ފަރުކޮޅު" ފުނަ  

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

)ހަތްލައްކަ ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ  ރުފިޔާ 705,363.00ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަުތގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ 
 އެވެ.ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( 

މާތު ކުރުމަށްފަހު ދުވަހު ކުއްޔަށާއި، މަހުފީގެ ވާ ގެއްލުްނތައް މަރާޙަވާލުވިއިރު މިޢިމާރާތަށް ލިބިފައި މިކައުންސިލް 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް  ކުއްޔަށް ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޢިމާރާތް

 ގެ ހިމެނެއެވެ.ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދި 5އިސްކަން ދީގެންނެވެ. މި ޢިމާރާތުގައި 

 

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ  
ހަކަމާއެކު މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭސް ފަސޭ

ބޭސްފިހާރައެކެވެ.  ޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގެވިއަތޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ޖެނުއަރީ  10އަކަފޫޓެވެ.  309.88މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

ރަން ެފށި މި ޢިާމރާތުގެ ގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކ2001ު
)އެއްލައްކަ ތިރީސްހަަތރުހާސް  ރުފިޔާ 134,000.00އަގަކީ  އަންދާޒާ
 .އެވެރުފިޔާ( 

 

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"

ވަނަ އަހަރު 1998ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  ރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ މި އުޅަނދަކީ  
 އެވެ.G4577A-07-15-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީއުޅަނދެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

އަތޮޅުދޯންޏަކީ، އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ 
ނޑަކަށް ގާ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެވެ.  1.5ތްގަ

މުންދާީތ މިއުޅަނދުން ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުން ވަ
ނޑު ކުޑަ ީނލަމުގައި ވިއްާކލުމަށް  ގެންމަރާމާތެއްކޮށް ދޯނީގެ ގެގަ

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 115މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
މެންބަރުންގެ ިއންތިފާޤުން ަވނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  5ޙާޟިރުވި 

މިޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއުޅަނދުގެ އަގެއްގެ 
ގޮތުގައި އުޅަނދުގެ ޢުމުރަށް ބަލައި ކޮމިޓީން ނިންމާަފއިވަނީ 

)ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ 767,637.00
މިއުޅަނދު ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަ މިިނސްޓްރީ އެވެ. ޔާ( ތިރީސްހަތްރުފި
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 ށ. އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 

 ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު 

ފަހަރުމަތިން ނީލަން  2ގެ ނިޔަލަށް 2013ޑިސެމްބަރު  31އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދެއްވާފައިވުމާއެކު 
 ކިއިފައިވެއެވެ.

 

 

 "މާމުލި" އަތޮޅުލޯންޗް 

ކީ ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިޯލންޗ2004ަފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  36ރާްފްޓ މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
 ތެރެއަށް ވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅުން އަތޮޅުޙަ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގެވުމާ

 އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނުންތައް ކުރެއްވުމަށް  ދިއުމާއި،

ކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ބޭނުން
ށް މި ލޯންޗައެވެ.  G7432A-02-15-Cނަންބަރަކީ: 

މިލިއަން  1.4ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  
 ރުފިޔާއެވެ.

ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވިއިރު މި 
ލޯންޗް ލިބިފައިވާ ގެއްުލންތަްއ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރުަދނީ 

ރާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭުނންާވ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. އަިދ  ސަރުކާ
އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަާވޢިާދއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަނީ  ދަތުރުތައް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 ފާސްކުރެވިފައެވެ.
 

 "ވިޔަވަތި " އަތޮޅުލޯންޗް 

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

G3597B-02-15-C  ިެހދުމުގެ ހަލްލޯންޗުގެ އެވެ. މ 
ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން  1,827,855.72އަގަކީ  

ލޯންޗް ގެނައުމާއި، އޮޕަރޭަޝނަށް ނެރުމާ ހިސާަބށް 
ޖުމްލަ އަގަކީ ރުފިޔާއާއެކު   48,243.20ޚަރަދުވި 

ރުފިޔާއެވެ. މިލާންޗަކީ ދުވެލި  1,876,098.92
ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް 
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ 
މަލިއްޔަތުންނާއި، މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު 

 ލޯންޗެކެވެ.  



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި، ވޭން

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

 ވެހިކަލްސް 

މިކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު ފެށުނުިއރު 2013
 ސައިކަލެވެ. 2ވޭނާއި 1ކާރާއި،  1ބެލުމުގެދަށުގައިވަނީ 

، ކާރާއި   B1AG1768ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު   އެގޮތުން
ރަޖިސްޓްރީ  ވޭނާއި، B2A1032ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

ރަޖިސްޓްރީ ސައިކަލާއި،  A0B6609ރު ނަންބަ
 ދަނީ ބޭނުންކުރެވެމުްނނެވެ.  ސައިކަލް  A0A6916ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 2013ވުމާއެކު 
 2ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި  ވަނީމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

 ލެވެ.ސައިކަ

 ގޮތް  ހިފުނު ބޭނުން  ވަޞީލަތުގެ ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން 

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

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

 
 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 ފައިވާގޮތް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވި

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

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

ދައުރާއި ޢަމަލީ  ޛީވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީ ދައުރާއި،
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

 ޖެދެރަލް އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދް

 (ކައުދްސިލްގެ ރައީސް(

ދްގްޕްލޭދިދްގ/މޮދިޓަރި  

ސް()ކައުދްސިލްގެ ދައިބުރައީ  

 ޢަރުޝީފާއިކ ޘަޤާފަތާއިކ ކުޅިވަރު

ޢާތިފް(هللا )ޢަބްދު  

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަދް

ފިރާޤް އިބްރާހީމް()  

 ތަޢުލީމާއިކޞިއްޙަތާއިކހޭލުދްތެރިކަދް

 )އިބްރާހީމް ރަޝީދު(

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 އިޤްތިޞާދީ ރަފްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް

(މުޙައްމަދު ޢާރިފްު)  

ބިމާއިކދަތުރުފަތުރުުހަރުމުދަލާއި   

 )މުޙައްމަދު ޢަރީފް(

ސްސަރވި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިދްމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެދްޑް ފައިދޭދްސް
އެޑްމިދިސްޓްރޭޝަދްކ އެޗް 

 އާރުކ އެދްޑް އިދްފޮމޭޝަދް

ޕޮލިސީ ޕްލޭދިދްގކ ރިސާޗް 

 އެދްޑް މޮދިޓަރިދްގ

ރާސްޓްރަކްޗަރ އެދްޑް އިދްފް

 އިކޮދޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަދްޓް

ންތި 
 ފަ

ާސީ
ސިޔ

 
ނީ 

މަދަ
ަންތި 

ފ
 



 މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

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

ގައި 2013އޯގަސްޓް  1މީގެތެރެއިން ށ.ފުނަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙަމީދު މެމްބަރުންނެވެ.  2ދާއިރާއަކުން 
 އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ފުނަދޫ ދާއިރާގައި މިވަގުތު ހުންެނވީ އެންމެ ކައުންސިލަރެކެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައީސް މޫސާފަތުހީ އާދަމް 
 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫށ.   

 ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު
ނޑިތީމުށ.  ދާއިރާ  ކަ  

އިބްރާހީމް ކައުންސިލަރ ފިރާޤު  
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް
ނޑިށ.  ދާއިރާ  ތީމުކަ  

هللاކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
ދާއިރާ ފުނަދޫށ.   

ޢާިތފް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު
 މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވީނަސްގެ/ށ.ޅައިމަގު 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 
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 ލިއްޔަތު ޢޫ ޒިންމާތަކާއި މަސް  ންސިލަރުންގެ ކައު 

 14ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 112ގެ  7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 
ނޑައެޅި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތ2011ުޖޫން   07ތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު ގައި ކަ

ނޑައެޅި ގައި ކައުންސިލުން 2012އޯގަސްޓް   ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ކަ

 މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  1
 ރައީސް

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލް އާއި، އިދާރީ ހިންގުން 
  ްޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ

ސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަ ކައުންސިލްގެ
 .ހިންގުން އިދާރާ

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުނ18ްޤާނޫނުގ. 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2
 ނާއިބުރައީސް

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 ޕްލޭނިންގ އާއި، މޮނިޓަރިންގ
  ްނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިނ ގާ ޤާވާޢިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 .އުފުލުން

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން 19ޤާނޫނުގ 
  ުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކ

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ބެލެހެއްޓުނ 
  ުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޑޯނަރ

 މަސައްކަތްކުރުން 

 މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް  3
 ކައުންސިލަރ

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 ހަރުމުދަލާއި، ބިމާއި، ދަތުރުފަތުރު 
 ްދުވެލި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ. 
  ،ިންކަން ވިލަރެސްކުރުން.މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއ 
 .ްބިމާއި، ގޯތިގެދޮރާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް  4
 ކައުންސިލަރ
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ތަޢުލީމާއި، ޢާއްމު ޞިއްޙަތާއި، ހޭލުންތެރިކަން 
 ާގުޅޭކަންކަމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ހިންގުން. މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމ 
 .ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޢިމާރާތާއި، ހިޔާވަހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
 ެސްކުރުން.މުނާޞިބާތައް ފާހަގަކުރުމާއި، ޤައުމީ ކެމްޕެއިންތައް ވިލަރ 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފިރާޤު އިބްރާހީމް  5
 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
 .ްއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޢާއިލީ އަދި ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްވެލްފެއަރ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ާދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިޢީ ރައްއިޖްތިމ 
 .ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 ޢާތިފް هللا ޢަބްދު  6
 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ޢަރުޝީފާއި، ސަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރު 
 .ްޢަރުޝީފާއި، ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުނ 
  ްތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި، ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  7
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

 ތްތައް ޢާއްމު ޚިދުމަ 
 .ްފުނަފަތި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ެޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުން. އައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގ 
 .ްލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްއުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއި، ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ޭކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. ޓެކްސް އާބެހ 

 ޢާރިފް މުޙައްމަދު  8
 ނާއިބުރައީސް
ނޑިތީމުދާއިރާ   ކަ

 އިޤްތިޞާދީ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 .ްމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ްމަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަނ

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ާއާއި، ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން. ފެނާއި، ނަރުދަމ 
 .ްކުނި ނައްތާލުމާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 

 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލް

 ކޮމިޓީ  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

ނޑައެޅުމުގައި  ފަރާތެއްން ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ލުޞޫމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އު ކަ
 ފެްނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންަކން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 12އި މިކޮޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމު ުހސްވުމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ގ2013ައޯގަސްޓް  1 
ހަމަޖެއްސެވުމާ ގުޅިގެން މިކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ هللا ގައި އެމަޤާމަށް ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދ2013ުސެޕްޓެމްބަރ 

 ލިސްޓް ތިރީގައި އެވާގޮތަށް ވަީނ އިޞްލާޙްކުރެވިފައެވެ. 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ޕާސަން  އަރޗެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 2

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޝާމިޔާ ޙަސަން  3

 މެންބަރު  ޓިވް އޮފިސަރކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭ އަޙްމަދު ޢީސާ  4

 މެންބަރު  ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޢަލީ 5
 

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

( ސާރކިއުލާރއިން 2011ޖޫން  01) 15/2011މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: 
ންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު އަ

އެހީތެރިވުމާއި، ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރުމު
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވި

ވަނަ އަހަރު މިކޮމިީޓ 2013މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވުމާއެކު 
ށް 11ގައި ހިމަނައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އެމުއައްސަސާއިން ދެ މެންބަރުން ކޮމިޓީއަލުން އެކުލަވާލިއިރު 
 އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ދާއިރާ ސެކްޝަން  މަޤާމު  ނަން  #

  އިދާރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބްރާހީމް)ޗެއަރ( 1

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  2

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން 3

 މްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް ކޮ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާމިޔާ ޙަސަން  4

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللا އިސްމާޢީލް ޢަބްދު 5



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު  6

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ނަދޫ ސްކޫލް ށ.ފު 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  ދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ށ.ފުނަ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އާދަމް 10

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޝާމިލާ  11
 ސަރވިސް ސެންޓަރ

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް 

 

 ތައް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ ކައުންސިލުން 

ގައި 2012ސެޕްޓެމްބަރު  18މުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކަކީ މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކެކެވެ. މިކޮމިޓީަތއް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ  83ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 

 ލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުގައި ހަ

ތެރޭގައި މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އާއި، މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ  އަހަރުގެވަނަ 2013 
އި، ކޯޑިނޭޓަރ ަވނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އެކޮމިޓީައށް މެންބަރަކާ 12ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2013ޖޫން  19ގުޅިގެން 
ގައި ކައުންސިލަރ 2013އޯގަސްޓް  1ޓިންގ ކޮމިޓީގެ ލިސްޓް އިޞްލާޙްކުރެވުނެވެ. އަދި ކުރުމަށްފަހު ކޯޑިނޭއައްޔަން

މުޙައްމަދު ޙަމީދު އިޞްތިޢުފާ ެދއްވުމާ ގުޅިގެން ދެންނެުވނު ޖަްލސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ލިސްޓް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޮގތަްށ 
 ވަނީ އިޞްލާޙްކުރެވިފައެވެ. 

 ސްޓް ވިޔަވަތި ޓްރަ 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 މެންބަރު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  1

 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރއަތޮޅު މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް 3

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރއަތޮޅު ރާހީމްފިރާޤު އިބް 4

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރ އަތޮޅު ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  6

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 7

8    



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަދަދު )ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް(
 މިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު ކޮ މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ ގެ ނާއިބުރައީސްއަތޮޅުކައުންސިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 2

 މެންބަރު  ސިލްގެ ރައީސް އަތޮޅުކައުން މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  3

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  4

5    

 

 ފުނަފަތި )ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމް(
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ރަޝީދު އިދްރީސް އިބްރާހީމް 4

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަޒީމާ ޢަލީ 5

 

 ފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމް( ދުވެލި )ދަތުރު 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ޓަރކޯޑިނޭ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް  2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  3

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ 4

5    
 

 ނަފާވެހި )ހިޔާވެހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް(

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 1



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  ކައުންސިްލގެ ެއސިސްޓެންޓް ެމއިންޓަަނންސް އޮިފސަރ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 5

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 

 މުވައްޒަފުން  ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު 

 # ނަން       މަޤާމް             

 1 މަދު ޙަމީދު މުޙައް ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަރ
 2 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  ރޑިރެކްޓަ

 3 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 4 ޢާއިޝަތު އާސިފާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 5 ޝާމިޔާ ޙަސަން  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 6 ޝަހީމް މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 7 އަޙްމަދު ޢީސާ  ރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމިނިސްޓް
 8 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 9 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢާމިރާ އޮފިސަރޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 

 10 ޙަސަން މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 11 ޢީދުސަ އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 12 އިބުރާހީމް ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 13 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
 14 ނަސީމް މަމްދޫހް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 15 ސިޔާމް  ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 16 ރިފާޢު ޢަލީ އޮފިސަރމަންޓް ޑިވެލޮޕް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 
 17 އިބުރާހީމް  ޢަބްދުލްމަޖީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 18 هللاޢަބްދު ސާލިމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 19 އިބުރާހީމް  ޙަބީބާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20 މުބީނު މުޙައްމަދު ފިސަރއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮ
 21 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 22 މުޙައްމަދު  ޢަޒީމާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 23 މޫސާ އާމިނަތު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 24 ޝަރީފް އިސްމާޢީލް މަސައްކަތު
 25 އާދަމް  އަޙުމަދު މަސައްކަތު
 26 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު
 27 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު
 28 ޙަސަން ޢަލީ ޑްރައިވަރ

 29 މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 
 30 އާދަމް ފަހީމް ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 31 ފުޅުޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ
 32 ސުލައިމާނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި
 33 މަދު ރަޝީދު މުޙައް ފަޅުވެރި
 34 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި
 35 އަޙްމަދު ފަޟީލް ފަޅުވެރި

 

 ހިންގުން  ކައުންސިލް 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

ނީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގަ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
އީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރަ

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

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

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



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 ސުލޫކު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރަށް 2013މިގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 

 ރީ ޙާޟި އި މުވައްޒަފުންގެ ކައުންސިލަރުންނާ 

ގައި ފުނަދޫ ދާއިރާެގ 2013އޯގަސްޓް  1ައދި . އެވެ 08ޢަދަދަކީ ާޤނޫނީ މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ 
 7އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން އެތާރީޚުން ފެށިގެން މިކައުންސިލްގައި ތިއްބެވީ 

 ކުރަމެވެ.ފާހަގަ މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން މެްނަބރުން މި ހުރިހާ މެންބަރުންނެވެ.

ނޑުގައި އަތޮޅު  މަޤާމް  40ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ
 މިފުންނެވެ. މުވައްޒަ 31ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  ވަނަ އަހަރ2013ުހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

ކޮމިޝަނުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް ސިވިލް ސަރވިސް  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅ2013ު
މިގޮތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހަަމޖައްސަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުންއެމަޤާމުތަކަށް  އުފައްދަވައި އޮފިސަރުގެ މަޤާމު 

މަޖައްސަވާފައިވަނީ ށ.ޅައިމަގު ވީނަސްގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ. އަދި އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް މަޤާމަށް ހަ
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު  މިއިދާރާގެއޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކުރިން

ންޗުގެ އެއާއެކު މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލޯމަހައްމަުދ ޙަސަންއެވެ. ފުރުއްވަމުންގެންދެވި ށ.ުފނަދޫ އަލިތަރި އަލްފާޟިލް މުޙަ
މީހުން ވަނީ  ވެސްޑްރައިވަރުގެ މަޤާމާއި، ދެފަޅުވެރިންގެ މަޤާމު އެކޮމިޝަނުން އުފައްދަވާދެއްވައި އެމަޤާމުތަކަށް

ކުރެއްވި ށ.ފުނަދޫ ކިސްތީ ކުރީގައި ލޯންޗުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމުގައި މަސައްކަތްހަމަޖައްސަވާދެއްވާއެވެ. މިގޮތުން 
އަލްފާޟިލް އާދަމްފަހީ ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި، ފަޅުވަރިއެއްގެ މަޤާމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 

ގައި ށ.ފުނަދޫ ގުލްޒާރުވާދީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޢީމު 2013އޮކްޓޯބަރ  1( ޗިޓުން 1)CSC/2013/5153ނަންބަރު 
ށ.އަތޮުޅ  ( ޗިޓުނ3ް)CSC/2013/2338ސަވައިދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ހަމަޖައް

 2ހޮސްޕިޓަލްގެ މެކޭނިކް ޑްރައިވަރެއްގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުންގެންދެވި ށ.ފުނަދޫ ސަރިންދާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
އެކޮމިޝަންގެ ނަްނަބރު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވައި،  ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށްގައި 2013އޮކްޓޯބަރު 

CSC/2013/5732(1  ްޗިޓުނ)ގައި ށ.ފުނަދޫ ފަހި އަޙްމަދު ފަޟީލް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް 2013އޮކްޓޯބަރ  31
މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް  ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރ2013ު ވުމާއެކު  ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ.

 އެވެ.  35ވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ މު

 އިންސައްތަ 97.56ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  243މުވައްޒަފުން  އަހަރުވަނަ 2013
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށްމު

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2013ލްގެ އަތޮޅުކައުންސި 

ވަނަ މާއްދާއިވާ  96( ގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު )
: ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރ2013ު ގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލްގެ 

ަމންްޓތައްވެސް މިކައުންސިލްގެ ކުލަާވލެވިފައިވާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓްވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަިތން އ97ެގެ 2010/7
ވަނަ 2012ގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ 2013ޖެނުއަރީ  15ޖަލްސާއިން ޢާއްމު ވަނަ 98ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 އިއްތިާފޤުންނެވެ.  މެންބަރުންގެ 6ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވިފައިވަނީއަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެ

 
 

 ގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް މާލީއެހީތެރިކަން ދިނުން  2އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް ލެވެލް 

ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓުން  މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްަކން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އެކަޑަމިކް ފޮރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރިސާޗް ން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އިސްނަގައިގެ

ގައި 2013ޑިސެމްބަރ  23މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް  2ގުޅިގެން  އިޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ )އޭ.ޓީ.އާރު( އާ
ރުފިޔާގެ  34,000.00މުވައްޒަފުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއަށް  17ބައިވެރިވެފަިއވާ  ފެށިފައިވާ ކޯހުގައި

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  99މާލީއެހީއެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓެްއ 2013ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
 ދެއްވާފައި ނުވާތީ ކުޑަޚަރަދެއް ޮކށްގެން  ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމުގެ

އޭޕްރީލް  17ކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 2011،2012ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަސައްކަތް 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެެވ.  5ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން، ޙާޟިރުވި 11މިކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު 2013

ރުފިޔާއަށްވުރެ  28,576/50ފާސްކުރެވިފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް ކުރެވިފައިވާ  ހަމައެއާއެކު  މިސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް
 ވީހާެވސް ޚަރަދުކުޑަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރުމަށެވެ.އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެމަިތން 

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 މިލަންދޫގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަކާއި،ސްކޭނަރެއް ހޯދުން 

ހަލާކުވުމުގެ ކާޑު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިަޔ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި، ސްކޭނަރ ށ.މިލަންދޫގައި އައިޑީ 
މެްނބަރުްނެގ  5ވަނަ ކުއްލި ބައްަދލުވުމަށް ހުށަހެޅި 11ގައި ބޭއްވުނު 2013އޭޕްރީލް  17މިކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ

ޓަމަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނެގ އިއްތިފާޤުން ނިމިފައިވަނީ އެރަުށގައި ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ސިސް 
ސިސްޓަމަކަށްވުމާއެކު މިމައްސަލަ އެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަެށވެ. އަދި އެތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ލިބޭގޮތް ނުވެއްޖެަނަމ 

ނޑިތީމާއި، މިލަންދޫގެ ތަކެތި ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އަދި  މިނިްނމުމުގެ ތެރޭގައި ށ.އަޮތުޅ  މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ ކަ
ކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރ، ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ބަދަލުކުރުމަްށ 

 ނިންމިފައިވެއެވެ.

 ލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފާސްކުރުން 

ގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހުށަހެޅުނު ފޯމްަތްއ މިލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިީޓރިއާއަކީ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމު
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއެކެވެ.   އިވެލުއޭޓްކޮށް ލޯްނ ލިޭބ ފަާރތްތަކާއި، ުނލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

ފާހަގަކުރަމެވެ. މި  ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން 273ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި 11ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2013އޭޕްރީލް  17ކްރައިޓީރިއާ ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ޙާޟިރުވި 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާނެ ޢިމާރާތެއް ހަމަޖެއްސުން 

އުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާނެ ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ިތރީގައި ގުދަނަްށ ށ. އަތޮޅުކަ
ގައި 2013އޭޕްރީލް  23ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 111ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ހުޅަނގުދެކުނު ގޮޅި ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ 

 މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 6ށް ޙާޟިުރވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ިނންިމފައިވަނީ އެބައްދަލުވުމަ

 

 ލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަލުން އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން 

އިވެލުއޭޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު  ފޯުމތައް ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ލޯން ކްރައިޓީރިއާއަށް 11މިކައުންސިލްގެ ލުކުރުމަށް ޙައް މައްސަލަތައްދިމާވި 

ވަނަ ޢާއްުމ 112ގައި މިކައުްނސިލްގެ 2013މެއި  7މަދަދު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިީޓން ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު 
މެންބަރުންެގ  6ވަނީ އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. ކްރައިޓީރިއާ ފާސްވެފައި

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ލޯން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ކޯޓެއް ހަމަޖެއްސުން 

 ހިންގިފައިވާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއާއި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން 
ގައި 2013މެއި  7ަކމުގައި  ޅާނީ ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްނުދައްކާ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަލޯނު  ތެރެއިން

މިމައްސަލަ މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން ާފސްކުރެވުނެވެ.  6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން، 112ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 
ބޭފަރާތާއި، ހުށަހަޅާ ފަާރތަށް އެންމެ ފަސޭހަ އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަށް މެންބަރުންެގ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މައްސަލާގައި ަދޢުވާ ލި

 މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

 

 ލޯން ދޫކުރުމަށް ނިންމި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 

ނަށް އެދި ފޯްމ މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުަމށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި ލޯ 
 14ފޯމް މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކޮްށ އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް  273ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ދަުށްނ  ވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިރިޕޯޓުގ113ެގައި ބޭއްވުނު މިކަުއންސިލްގެ 2013މެއި 
 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ޖެހިގެން ދިޔަ ފަރާތްތަަކށް ލޯނު ދޫކުރުމަށްވެސް މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ލޯނު ހަމަ

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ލޯނު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބައެއް މާއްދާ އިތުރުކުރުން 

މަެޖހިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ލޯނުެގ އެގްރިމެންޓުގަިއ މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯުނ ދޫކުރުމަށް ހަ
ގައި ބޭއްވުުނ 2013މެއި  14ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި، ލޯން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލޯނާ ޙަވާލުވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު 

ފާސްކުރެވުނެވެ. މަދަދު މެންބަރުންގެ އިްއތިފާުޤން  6ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން،ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 113މިކައުންސިލްގެ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނުތައް ދޫކުރުމުގައިވެސް މިއުޞޫލުތަކަށް ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ކުޅިވަރުތަކެތި ގަތުމަށް ހޯދިފައިވާ އެސްޓިމޭޓުތައް ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ 
 

ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް ބަޖެޓަްށ  3ހިފައިވާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެ
ފެތޭވަރުގެ އެސްޓިމޭޓެއް ިލބިފަިއނުވާތީ އެއްމެ ކުޑައަގު ހުަށހަޅާަފއިވާ ފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ާމލީ ހިސާބުތަކާ އެއްޮގތަށް 

އަުގ ތިރިނުކުރެވޭނަމަ ގަންނަ ތަކެތީގެ ޢަދަދު މަދުކޮށްގެން  އަގުތިރިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި، ބަޖެޓަށް ފެތޭވަރަށް
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ޮބޑުނުވާގޮތަށް ކުޅިވަރު ތަކެތި ގަތުމަށް މިކައުންސިލްގެ   5ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 115ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ 2013އި ހިމެިނގެން މިކަމަކީ  މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގަމެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްުކރެވުނެވެ. 
 މަހުގެ ތެރޭގައި ތާވަލްކުރެވިގެން ކޮށްނިންމާގޮަތށް ަހމަޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.  6ފުރަތަމަ 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މަދަދު ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙް ފާސްކުރުން 

ލޯން ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކާއި،  4އްދާ އާއި، މިމާ 3.1ރައުސުލްމާލުގެ  3މަދަދު ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
މިމާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  7.1ލޯނަށް އެދި ުހށަހެޅުން މިސުރުޙީގެ  7މިމާއްދާއާއި،  4.3ފަރާތްތައް މިސުރުޙީގެ 

 ޖުލައި 1ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިއިޞްލާޙްތައް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 115އިޞްލާޙް މިކައުންސިލްގެ 
ޤަވާޢިދުގެ ަސބަބުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދޫކުެރވުނު އެއްވެސް ލޯނަކާމެުދ ވަނަ ދުވަހުން ެފށިގެން ަޢމަލުކުރުމަށާއި، މ2013ި

 ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމަކަށް ބަދަލު ނާްނނާނެ ގޮތުގެމަީތްނނެވެ. 
 

 "ފަރުކޮޅު" ދޯންޏާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިކައުންސިލްގެ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި  G4577A-07-15-Cނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީންސިލްގެ އަތޮޅުކައު
މިދޯނި ީނލަންކިޔަން ނިންމާފައިވަނީ މިއުޅަނުދން ވަނީ ިނންާމފައެވެ.   ގައ2013ިމެއި  28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 115

ންދާތީއެވެ. އަިދ މިއުޅަނދު ނީލަންކިއުމުގެ ަކްނތައް މާލީ ޤާވާޢިުދތަކާއި، ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަލުަގއި ގެއްލުންވަމު
ހަމަތަކުގެ މަތީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ދޯިނއަގުކޮށް ނީލަން ފެށޭ އަުގ 

ނ  ށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާަފއިވެއެވެ. ޑައަޅައިގެން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކޮށްގެން ކުރިޔަކަ

 

 އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން ށ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

މި ސިޔާސަތަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ ދެމުންދިޔަ އިނާމް ދިނުމުގެ ކަންތަްއ 
ފަރާތުން އަތޮޅު ފެްނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ިއނާމުދިނުމަށް އެކަށަ ެއިޅ  އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮްށ، މި ކައުންސިލްގެ

އަތޮޅުގައި ޢިލްމީގޮތުން ޤާބިލު ީޖލެއް އުފައްދައި، އަތޮޅުެގ  ސިޔާސަތެކެވެ. މި ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ
އި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހޯދުމަށް ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގައާ

ކުްނ ދާއިރާއަ 3ވާދަކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އެފަދަ ތަނަވަސް މާޙައުލެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުމެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  
އަށް ގެނެވިފަިއާވ  6ށް ނަްނބަރު ގެ )ށ( އިތުރުކޮ 3.3ގެ )ށ(، 3.2މިސިޔާސަތުގެ އިނާމްދިނުމަށް ހަމަޖެިހފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ 117އިޞްލާޙް ހިމެނޭގޮތަށް މިކަރުާދސް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ 
 ގޮތުގެމަތީން މިއަހަރުން ފެށިެގން މިއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 މަރޮށީގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ތަކެތިހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ފާސްކުރުން ، މިލަންދޫއާއި 

މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ސްކޭނަރަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް 
ގައި 2013އޭޕްރީލް  17އް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ހޯދުމާއި، މަރޮށީގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ސައިންޕެޑެ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ ކުއްލިބައްދަލުވުުމްނ ފާސްކުރައްވާފައިވާތީ މިދެރަށަްށ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުްނވާ 11މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
އި ހަމަޖައްސައިގެން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ނަަގއިގެން ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއްެގ ގޮތުގަރުފިޔާ -/15,500ޖުމްލަ ޚަރަދު 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކުރެވުނެވެ.  5ލްސާއިން ޙާޟިރުވެލެއްވި ވަނަ ޢާއްމު ޖ117ަކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

 ހަމަޖެއްސުން  ކޯޑިނޭޓަރ ޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކާއި މަދަދު ކޯ 

އި، ޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް އިސްތިޢުފާދެއްވުމާމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ެމންބަރު ކަމުން ކައުންސިލަރ މު  
ގުޅިގެން އެކޮމިޓީގެ މެްނބަރު ކަމާއި، ކޯޑިނޭޓަރކަމަްށ  އެމަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ  ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު

އްލި ޖަލްސާއިްނ ވަނަ ކ12ުމިކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު 2013ޖޫން  19ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް،  ކައުންސިލްގެ
 ވެސް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ތަމްޞީލްކުރާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގައި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން އަދި މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ހޮވިފަިއވެއެވެ. 6

 ގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުން ތިރީގައިމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮ  މިބަދަުލ އައުމުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 އެވަނީއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު      ނަން      #
 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  1

 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  3

 މެންބަރު  ންސިލަރއަތޮޅުކައު ފިރާޤު އިބްރާހީމް 4

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  5

 

 އަށް ލަފާކުރާ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  2016އިން 2014

އިްނ  2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  
ގައި 2013ޖުލައި  30ފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ މެދުރާސްތާ ބަޖެޓް މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު އަށް ލަ 2016

ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މި ބަޖެޓް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ  120މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު 
 ރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ. މެންބަ 5 ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވިބައްދަލުވުމަށް 

 ށ.އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން 

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ށ.އަޮތޅުރައްޔިތުންގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަނބުރާ ށ.  
ނޑައަޅައި، މިތަކެތި  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރައްދުކުރަންޖެހޭކަމަށް ގެ ނިޔަލަށް އަނބުާރ 2013އޮކްޓޯބަރ  8ކަ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށް ރައްދުކޮށްދިނުމަށް ށ.މިލަންދޫ ަކއުންސިލް އިދާރާއަށް އެންގުމަށާއި، މިގޮތުގެމަތީން މިތަކެތި 
ނޑައަ ނޑައެޅުނު ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ށ. ޙަވާލުނުކޮށްފިނަމަ މިތަކެިތ ަޝރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިޔަށްގެްނދިއުމަށް ކަ ޅައި، ކަ

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2013އޮކްޓޯބަރ  1މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގައި މިގޮތުގެމަތީން ޢަމަލުކުރުމަށް 
ވޯޓް ދެއްވައިެގްނ މެްނބަރުން  4މެންބަރުންގެ ތެރެިއން  6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 126
 ސްކުރެވުނެވެ.ފާ

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި އެސް.މެސް.އެސް ފޮނުވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން.

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކުުރމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް އަންަގންޖެހޭ އެކިއެކި  
" ގެ ޕެކޭޖް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި 250އެންގުންތައް އެންގުމަށްޓަކަިއ ދިރާގުގެ "ބަލްކް އެސް.މެސް.އެސް 

ވަނަ ާޢއްމުޖަލްސާއިން ޖަލްސާއަށް  134ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ޑިސެމްބަރ  2013ޤާއިމުކުރަންފެންނަކަމަށް 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

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

މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި، "ފުނަފަތި" ރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، ""ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި، "ދުވެލި" ދަތު
 މަހަކުން ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދެއެވެ. 4ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ 

 

 މާލީ އޯޑިޓް 

ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚުގައި އޯޑިޓް ނުވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި 109ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓްކުރެވުނެވެ. ކޮމްޕްލޭން އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގަިއ 2012ށް 28ން 24ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްަބރު 2013

ނޮވެމްބަރ މަހުެގ  2013ކުރެވުނު މިއޯޑިޓްގައި  އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ އޯޑިޓް ޓީުމން ފާހަގަކުރެއްވި މަދު ކަންތައްތައް 
 ލަށް މިއިދާރާއިން ވާނީ އިޞްލާޙްކުރެވިފައެވެ. ނިޔަ

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

އެކުލަވާލެވި  ލެއް"ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގެ" ނަމުގައި އުޞޫ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 
 ކުރިޔަށްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރެވެމުން ދެއެވެ.އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް އެއްގޮތަށް  ލާއިއެއުޞޫ

 ލް އޯޑިޓް އެކްސްޓަރނަ 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ންސިލުން މިކައުތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2013
އްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަ 

 ރަށުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން 
ކައުންސިލްގެ ނަމަވެސް  ކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. ދަތުރުތަކެއް

އެދަތުރުތައް ކުރެވޭގޮތް ވަނީ  ޖެޓުގެ ދަތިކަމާއެކު އަދި ބައިދާރީ 
ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ދަޢުލަތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް 
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ެބލުމަށްޓަަކއި ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު 

ތަާކ ބައްދަލުކޮށް އެަރށްރަށުގެ ހުިރ ދަތުރުތަކުގައި ރަށުކައުންސިލް
ނަމަވެސް އެހެން  ދަތިކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު އޮޅުންފިލުވައި، އެކަންކަމާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ފުރުަޞުތ ކަށް އެފަރާތްތައަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މިކައުންސިލްގެ މެމްބަުރންނާއި ބައްދަލުކުަރން ޭބނުންވާ 

 ދެވިފައިވާނެއެވެ.
 ރާވާފައިވާ މި ކުރުމަށްއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 

ސްކޫލްތަކާއި، ، ދަތުރުގައި ރަށު ކަުއންސިލްތަކާއި
އެ ދާއިރާތަކުގަިއ ބައްދަލުކޮްށ  ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ

 ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ  ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން
ބެހޭގޮުތން މަޝްވަާރކޮށް ކައުންސިލުން ދެވެންހުިރ ކަންކަމާ 

  .ހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެއެ
ވަނަ މާއްދާގެ 118ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ މީގެއިތުރުން 

އަިދ ޤަރާރުތަކާއި، ނިންމުންތައް، ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ ދަށުން 
މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިްޓ  ޤަވާޢިދުތަކާއި، އިޢުާލންތައް 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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www.shaviyani.gov.mv  ިހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި،  އަތޮޅުކައުންސިލްގައިގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދ
 ދުވަހުންދުވަަހށް ވެބްސައިަޓށް އަޕްލޯޑްކުރެވެއެވެ.ފޮޓޯ 

 

 އްތައް ކަންތަ ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ގރިވިއު މީޓިން 
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާިއ،   ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުަވހު
ިރވިއު  ގައ10.00ިޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުްނ ހެނދުނު 

ންގެގ ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވެއެވެ. ރިވިއު މީޓިމީޓިންގ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ހަފްތާގެނަމުގައި ބޭއްވޭ މި ބައްދަލުވުަމކީ 

ސަމާލުކަންދީ ނިންމުން އަވަސް ކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންނާިއ 
ދަހިޮކށް އިދާރީ ކަންކަުމގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުުޅން ބަ

މި  ލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.މަޢު
 ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެވެ.

 

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

މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުެގ  އިދާރާގެ އީ އެވެ. މިވެމީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް
މި  ރައީސްއެވެ. ގެމެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަުލވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް

 ވެރިންނާއި ސީނިއަރ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނުވަތަ ޔުނިޓްތަުކގެ
ބައިވެރިވެ މަޝްވަާރ  ޙައިޞިއްޔަތުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންނަްށވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ މި ބައްދަުލވުން މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 އެރުވޭނެއެވެ.

 

ތަކުގައި ދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމު ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި 
 ން.ބައިވެރިކުރުވު 

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮުތންނާއި ޤާބިލުަކްނ 
ތަކުގެ ތެރެއިން މިަކއުންސިލަށް ބައިވެރިވުމުެގ ޕްވޯކްޝޮ ،ކިދާއިރާތަކުން ހިންގެވި ކޯސް އެސަރުކާރުގެ  އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުކައުންސިްލ ތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެިރ  އި، ވޯކްޝޮޕްތަކުގައިފުރުޞަތު ލިބުނު ކޯސްތަކާ
ނޑޮސްކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން   ރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުންއައިލެްނޑުއިންސްިޓޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ިއްނ މާލެ އަތޮޅު ބަ

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


 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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އިވެިރ ބަ ކައުންސިލަރުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޯހުގައި   ޖްމަންޓުނޭމެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ސެޓްފިކެޓް ،ގެފުތާއަންނަ ދެހަ
އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ކައުންސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާިއ މީގެ ކުރެވުނެވެ.

 .އިވާނެއެވެިއވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނން ހިފާފަ ރުކުރުމަށް ިލބިފަތުޤާބިލުކަން އި
 

 ބޭސްޑް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  -ޑޭޓާ ޔޫޓިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިސަލްޓް 
އަށް ބޭއްވުނު "ޑޭޓާ  17އިން  14ޖެނުއަރީ  2013އަތޮޅު އަދި ސިޓީކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން   

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގ" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބޭސްޑް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން -ޔޫޓިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިސަލްޓް
 ކައުންސިލަރ އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.ފަރާތުން 

 

 "ފާރސްޓް ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގް އޮން ދަ ޖެފް" ނަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
ޭދ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތްަކމަށްވާ ގްލޯަބްލ ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ަމޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަށް ހިލޭއެހީ   

އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )ޖެފް( އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ގުޅިގެން އެޖަމާޢަތާ ބެހޭ 
ނޑޮްސ 17އިން  16 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް "ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގް އޮން ދަ ޖެފް" ގެ ނަމުގައި ޖެނުއަރީ ށް ބަ

އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 
 އެކުކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާމިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަީކ ޖެްފގެ ފަރާތުން އެހީދެއްާވ ދާއިރާަތކާއި، އުޞޫލުތަކާެބހޭ މަޢުލޫާމުތ ދީ 

 މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ ސެމިނަރ
ނޑުދަތުރު ފަތުރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް     ރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސްޓޭކްމެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ގައި މާލޭގައި ބ2013ޭފެބްރުއަރީ  18ހޯލްޑަރުންނަށް 
ގައި ބޭއްވުނު މިކަމާބެހޭ ދެވަނަ ސެމިނަރއެއްގައިވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަރ 2013ޖޫން  3ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. އަދި هللا ޢަބްދު

 ަބއިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.هللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު
  
 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ 
 ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 

 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ ، އަތޮޅުކައުންސިލާއި
ސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އިން

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަންީނ 
ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮޖެކްޓް 

ންޓާއި، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ޓީމު ބިލްޑިންގ ތަމްރީނު މެނޭޖްމަ
ށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ. 30ން 28އޭޕްރީލް  ޕްރޮގްރާމެއް



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރމަންޓް ކޯހުގެ ތެރެއިންސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ބައި ލޯކަލް ގަވަ  

ނާޒިްމ هللا ސްޓިޓިއުޓްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ އިންސިވިލް ސަ
އިނަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ކިޔަވައިދެއްވި މި ޓްރޭނިންގ އިބްރާހީމް އާއި، އެކޮމިޝަންގެ އެކްސްޓަރނަލް ޓްރެ

އިދާީރ  26ކައުންސިލަރުންނާއި،  12ޕްރޮގްރާމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާއިން 
 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރަްށ 2013ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި، އަހަރު 5މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 އަމާޒުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

 
 

 ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ބައި ލޯކަލްގަވަރމަންޓް ކޯސް 
ންސީ ޖަޕާނުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެ 

ށް ޖަޕާނުގައި  6ން ޖުލައި  10ޖޫން  2013)ޖައިކާ( އިން 
ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ބައި ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް  ނުހިންގު

ކޯހުގައި މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ 
މިކޯހުގެ ކުދި ޤައުމުތަކުގައި ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ ބައިވެރިވިެއވެ. 

ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން ވޭސްޓް މެނޭޖުކުރުމު
ވޭސްޓް  ފުޅާދާއިރާގައި މަޝްވަރާކޮށް،ފާހަގަކޮށް އެކަމާމެދު 

މެނޭޖްމަންޓުގައި ނިއު ތްރީ އާރު "ރެޑިއުސް، ރިއޫސް އަދި 
މުގެ ކުނި މަދުކުރުމާއި، ބޭނުންކުރާ ބައެއްތަކެިތ އަލުން ބޭނުންކުރު ބައިކަން ދަސްކޮށްދީ،ރިސައިކަލް(ގެ ބޭނުމަކީ ކޮ

ދީ ޢަމަީލ ގޮތުން އެމަސައްކަތްތައް ބުން ކުރާނެ ފައިދާ ދެނެގަުތމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަ
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 ސީ.އެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
ޢުލޫމާުތ ބެލެހެއްޓުމަްށ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، މަ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ "ސީ.އެސް ވިއުގަ" ބޭނުްނކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެިރކުރުމުގެ ގޮތުން ތަމްރީުނ 
ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 2013މާޗް  6ޕްރޮގްރާމެއް 

ދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ އާއި، ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޢަބް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޝާމިޔާ ޙަސަން އާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ އިބްރާހީމް 

ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ގެންގޮސް ދެއްވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވީމު ކުރިޔަށް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާ
 އާމިރުއެވެ. ސީނިޔަރ ޕަރސެނަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ 

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު 

ނޑު ތިން ދާއިރާ އަކުންނެވެ. އެއީ: 2103ވި ފާއިތު  -ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވަީނ މައިގަ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ  .1
 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި( .2
 ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައް .3

 
 

 ރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާ 
)ފަސްމިލިއަން  ރުފިޔާ 548994450.00 ވަނަ އަހަރަށ2013ްކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގައި 
އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ  .ވަނީ ދެއްވާފައެވެއަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ަހތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ( 

ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ  541284152.00 އެލަވާންސްގެ ގޮތުގައި  ،އާއި މުސާރަ
ރުފިޔާ )ހަތްލައްކަ ސާޅިސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ   7434698.00 އާއި، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ފަންސާސް ރުފިޔާ(
 އެވެ.  ރުފިޔާ )ހަތާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ރުފިޔާ(  27,600.00އި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގަ ،އާއި ނުވަދިހައަށްރުފިޔާ(

މިބަޖެޓަކީ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތަްއ 
އަދާކުރުމަށާއި، ދުވަހުން ދުވަހުން ރައްޔިތުންނަްށ 
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްނުދެވޭވަރުެގ 

ގައި ބޭއްވުނު 2013ޖެނުއަރީ  08ބަޖެޓަކަށްވާީތ، 
ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން އެކަމުގެ 97ލުގެ ކައުންސި

ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ޤަރާރެްއ ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި 
މިކަމާގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ 
 ކުރެވުނު މުޢާމަލާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއް

ފައިސާ އުނިކޮށް އިދާރި ގޮތުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން މުއައްޒަފުންގެ މުސާރާއިން 
ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި އަހަރުގެ ނިޔަަލށް އިދާރީ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމައްޓަކައި ގާތްގަޑަކަށް  ޚަރަދުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

 ކޮށްދެއްވާަފއެވެ. )ދެލައްކަ ހަތްިދހަހާސް ރުފިޔާ( ވުރެ ގިނަރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓައް އިތުރު  270,000.00

ރުފިޔާ  641064045.05 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2013ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ބަޖެޓައް އިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ އާއި އެކު 
)ހަމިލިޔަން އެއްލައްކަ ހަހާސް ސާޅިސްފަސްރުފިޔާ ފަސްލާރި( ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. އެއީ ކައުންސިލރުންނާއި 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސާޅީސްދެހާސް  541424728.82 އަށާއި އެލަވާންސްގެ ގޮތުގައިމުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ
ރުފިޔާ )ނުވަލައްކަ ސާޅީސް  9414745.23 ހަތްސަތޭކަ އަށާވީސްރުފިޔާ އައްޑިހަދެލާރި( އާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 

ރުފިޔާ ) އެކާވީސް  214571.00 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅިސް ފަސްރުފިޔާ ތޭވީސްލާރި( އަދި
 ހާސް ފައްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްރުފިޔާ( ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. 

 

 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި(
 -އެއީ:  ވެ.ޕްރްގްރާމެއް ހިންގަންފެށުނެ 4ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ަކއުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ނަމުގައި 2012
 ިޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ ކައުންސިލުގެ – ދުވެލ 
  ިޚިދުމަތް ކަމުގެ ބޯހިޔާވެހި –ނަފާވެހ 
 ިޚިދުމަތް ބޭސްފިހާރައިގެ – ފުނަފަތ 
  ުޚިދުމަތް  ޕްރޮގްރާމްގެ ލޯން ކައުންސިލުގެ –މަދަދ 

ނަމަވެސް ރަސްމީކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  
ފަްނޑް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ ޓްރެޜަރީގައި ޓްރަސްޓް 

 އެކު އަރީ މަހުންފެށިގެންނެވެ.  އެއާވަނަ އަހަރުގެ ޖެނ2013ު
ޖެނުއަރީގައި ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް  2013

ވަތި ޓްރަސްްޓ ގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލް ވަކިކޮށް ހިންގަންެފށުނެވެ. ވިޔައެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށްފަހު ޕްރޮމޯލްޑިވްސްގައި ވަކި 
ނޑައެޅުނީ  ޕޓަލެއްގެ ގޮތގައި ކަ  ރުފިޔާ ) ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ( އެވެ.  5،000،000،000.00ފަންޑްގެ ކެ

 
 ކައުންސިލުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 

 ދުފަހަރަށްއުޅަނ ހުރި ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކައުންސިލުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ( ދުވެލި) ޚިދުމަތް ފަތުރު ދަތުރު ކައުންސިލުގެ
 ކެޕިޓަލް  ޕްރޮގާރާމްގެ  މި. ޕްރޮގްރާމެކެވެ ފެށުނު އަހަރު ވަނ2012ަ ކުރުމަށްފަހު ބޮޑުޚަރަދެއް މާލިއްޔަތުން ކައުންސިލުގެ
 މި  މިގޮތުން. ފެށިގެންނެވެ އިން 2013 ޖެނުއަރީ 1 ކުރެވެންފެށީ ޚަރަދުތައް  ތެރެއިން ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ އަތޮޅު.ށ ވަކިކުރެވި

ނޑައަޅާފައިވަނީ ގޮތުގައި ކެޕިޓަލްގެ ޕްރޮގްރާމްގެ  އަހަރުގެ ވަނ2013ަ. އެވެ ( ރުފިޔާ ދެލައްކަ) 2004000.00 ކަ
 ތިރީސް  އެއްސަތޭކަ އަށްހާސް ފަންސާސް ލިޔަންއެއްމި) ރުފިޔާ 140584133.60 މިޕްރޮގްރާމަށް ނިޔަލަށް ޑިސެމްބަރމަހުގެ

 ނުވަލައްކަ ) ރުފިޔާ 9114133.00 ޚަރަދުތަކަށް ޕަރޭޝަންއޮ ޕްރޮގްރާމުގެ ދުވެލި ލިބި،( ފަސްދޮޅަސްލާރި ތިންރުފިޔާ
 ޕްރޮގްރާމުގެ މި ނިޔަލަށް މަހުގެ ޑިސެމްބަރ 2013 އަދި. ޚަރަދުވެފައެވެ ވަނީ( ތިންރުފިޔާ ތިރީސް އެއްސަތޭކަ އެގާރަހާސް

 ނިޔަލަށް  މަހުގެ ޑިސެމްބަރ 2013. އެވެ( ަފސްދޮޅަސްލާރި ސާޅީސްހަތްހާސް ތިންލައްކަ) ރުފިޔާ 3474000.60 ބާކީއަކީ
 އެހެނިހެން  އާއި،( ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދުއިސައްތަ ސާޅީސްނުވަހާސް ދެލައްކަ) ރުފިޔާ 2494280.00 ލިބެންޖެހޭ  އާސަންދައިން
 ފަރާތަކުން  އަމިއްލަ އާއި( ފަންސާސްރުފިޔާ ނުވަދިހަހަހާސް އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ 1964050.00 ލިބެންޖެހޭ އޮފީސްތަކުން



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124
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 އެއްސަތޭކަ  އަށްހާސް ސާޅީސް ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާ 4484130.00 އާއެކު،( އަށްސަތޭކަ ދެހާސް ) 24800.00 ލިބެންޖެހޭ
 .ާފހަގަކުރަމެވެ ނުލިބިވާކަން( ރުފިޔާ ތިރީސް

 
 

 ބޯހިޔާވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް  -ނަފާވެހި 
ަވނަ އަހަރު ހިންގަން ެފށުުނ 2012ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބެލުމުެގދަށުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކުން ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަމަށް 

ޖެނުއަރީ  1ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެވި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެރެއިން ޚަރަދުތައް ކުރެވެންފެށީ 
ނޑ2013ަ ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ  100,837.10އަޅާފައިވަނީ އިން ފެށިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކަ
ރުފިޔާ 214,900.00ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމަށް  2013ތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ، ދިހަލާރި( އެވެ. އަށްސަ

ރުފިޔާ )ނުވަދިހަ  94,179.65 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކަށް، )ދެލައްކަ ސާދަހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބި
ވަނަ އަހަރުގެ 2013ޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި( ވަނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ. އަދި ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަރުފި

ރުފިޔާ )ދެލައްކަ އެކާވިސްހާސް ފައްސަތޭކަ  221,557.45ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 
ރާތްތަކުން ލިޭބންޖެޭހ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް އެިކއެކި ފަ 2013ފަސްސާސް ހަތްރުފިޔާ ސާޅިސް ފަސްލާރި( އެވެ. 

 ރުފިޔާ )ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ފަންސާސް ރުފިޔާ( ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 79,050.00
 

 

 ބޭސްފިހާރައިގެ ޚިދުމަތް  –ފުނަފަތި 
ނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ލިބެމުން އައި ހަމައެކަނި ވަޞީލަތަކީ އަތޮޅުގެ  ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ކައުންސިލަށް މައިގަ

ވަނަ އަހަރު މި ވިޔަފާިރ ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 2012ންގެ ނަމުގައި ހިންގަުމްނއައި ފުނަފަތި ބޭސްފިހާރައެވެ. ރައްޔިތު
އިން ފެށިގެން 2013ޖެނުއަރީ  01މިކައުންސިލުންވާނީ ނުހަނު ބޮެޑތި ހޭދަތައްކޮށްފައެވެ. ފުނަަފިތ ޕްރޮގްރާމު ވެސް 

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަްނ  1,099,162.90ގަްނ ފަށާފައިަވނީ ެކޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެެރއިން ހިން
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭހުެގ  2013ނުވަދިހަނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރުފިޔާ، ނުވަދިހަލާރި( އިންނެވެ. 

ރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްނުވަލާރި( ލިބި، އަދި ރުފިޔާ )ދެމިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސްހަހާސް ހަތް 2,236,007.69ވިޔަފާރިކޮށްގެން 
ރުފިޔާ  933,634.08ވަނަ އަހަރު މި ވިޔަފާރި އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދު ތަކަށާއި، މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް  2013

ހުގެ ޑިސެމްބަރމަ 2013އަށްލާރި( ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި  ،)ނުވަލައްކަ ތެއްތިރީސްހާސް ަހސަތޭކަ ތިރީސްހަތަރުރުފިޔާ
ރުފިޔާ )ދެމިލިއަން ދެލައްކަ އެކާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަތިންރުފިޔާ،  2,221,803.79ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ރުފިޔާ 1,152,144.03ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަަލށް އެކިފަރާތްތަކުްނ ލިެބންޖެޭހ  2013ހަތްދިހަނުވަލާރި( އެވެ. 
ސަތޭކަ ސާޅީސްހަތަރުރުފިޔާ ތިންލާރި( ވާކަން ފާހަގަކުަރމެވެ.)އެއްމިލިއަން ސަތޭކަފަންސާސްދެހާސް އެއް 

 
 ކައުންސިލުގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް  -މަދަދު 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑްގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް  
ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ތެރެއިން 2013ބަލައި،  ށްހިންގަންފެށި ޯލނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތަޖުރިބާއަ

ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ކެޕިޓަލަކާއެކު މަދަދު ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި  3,600,000.00



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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)ތިންމިލަޔަްނ  3,345,000.00ފަރާތަކަށް  154ގެނިޔަލަށް 2013މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންފެށުނެވެ. އަދި 
ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްފަސްހާސް ރުފިޔާ( ގެ ލޯނުދޫކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މިޕްރޮގްރާމްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތަކަށް 

 15,688.00ރުފިޔާ )ނަވާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ( ވަނީޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި ބިލް ނުލިބޭ  29832.00
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2013ސް ހަސަތޭކަ އައްޑިހަ އަށްރުފިޔާ( އެވެ. ރުފިޔާ )ފަނަރަހާ
ރުފިޔާ )ފައްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ، ތިރީސް އަށްލާރި( އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 601,229.18
ޔާ، ތިރީސް އަށްލާރި( ައކީ އަނބުރާ ލޯަނށް އެކި )ތިންސަތޭކަ ަހތްދިހަ ހަހާސް ފަސްދޮޅަސް ެއއްރުފި 376,061.38

ނޑައެޅި ބަޖެޓުން ދޫނުކުރެވިވާ )ސަތޭކަ ނުވަދިހަހާ 225167.8ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ފައިސާއެވެ. އަދި  ސް ރުފިޔާ( އަކީ ކަ
 ލޯން ފައިސާ އެވެ.

 
 

 ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައް 
ދާރާއިން ހިންގަމުންދަނީ ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލުއިލޯްނ، ލުއި ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އި

 ކޮންޕިއުޓަރ ސްކީމް އަދި ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނެއެވެ. 
 

ރުފިޔާ )ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ(  3,000,000.00ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލުއިޯލންގެ ގޮތުގައި ދޫކޮްށފައިވަނީ 
ރުފިޔާ )ދުއިސައްތަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތްހާސް  267,602.48ވަނަ އަހަރު ިނމުނު އިރު ނުިލބިވާ  2013އެވެ. 

ރުފިޔާ )ދެމިލިޔަން  2,190,533.65ހަސަތޭކަ ދެރުފިޔާ ސާޅީސް އަށްލާރި( އެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު ލިބިފައިވަނީ 
 އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަހާސް ފައްސަތޭކަ ތިރީސްތިންރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސްލާރި( އެވެ.

 

ވަަނ  2013ރުފިޔާ)އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާ( ެއވެ.  1,000,000.00ސްކީމްގެ ދަށުން ޫދކޮށްފައިވަނީ ކޮންޕިއުޓަރ 
ރުފިޔާ )ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުރުފިޔާ ހަތްދިަހ  65,474.73އަހަރު ނިމުނު އިރު ނުލިބިވާ 

ރުފިޔާ )ނުވަސަތޭކަ ނުަވާހސް ދުއިސައްތަ އަށްރުފިޔާ  909,208.19ތިންލާރި( އެވެ. އަިދ އަހަރު ނިުމނު އިރު ލިބިފައިަވނީ 
 ނަވާރަލާރި( އެވެ.

 
 

)އެއްމިލިޔަން ހަސަތޭކަ  ރުފިޔާ 1,660,000.00ސްނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނުގެދަށުން ދޫކޮށްފައިވަނީ 
ލިޔަން ރުފިޔާ )އެއްމި 1,316,452.31ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ނުލިބިވާ  2013 ފަސްދޮޅަސްހާސްރުފިޔާ( އެވެ. 

އެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނު އިރު ލިބިފައިަވީނ ންސާސް ދެރުފިޔާ އެއްތިރީސްލާރި( ތިންސަތޭކަ ސޯޅަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަ
 އެވެ.ހަތްރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ނުވަލާރި(ރުފިޔާ )އެއްމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފައްސަތޭކަ 1,159,507.69

 

 ނިންމުން 
ނޑައަޅަފައިވާވަނަ އަހަރަށް 2013 ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަްނ   5,899,450.00ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކަ

ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލުގެ ާޤނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށާއި،  އަށްސަތޭކަނުވަދިހަނުވަހާސް ަހަތރުސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(ގެ
 ނުދެވޭވަރުގެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން  ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުންނަްށ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައިވާީނ ަޤރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި 97ަގއި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުެގ 2013ޖެނުއަރީ  08ފާޅުކޮށް 
ތަކުގައި ވަީނ ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސ2013ާ



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަކަށް ފައިސާލިބިފައެއް ނެތެވެ.  2013ދެންނެވިފައެވެ. ނަމަވަސް 
އެހެންކަމުން އިދާރާގެ ކަރަންްޓފީ އާއި، ފޯުނ ބިުލފަދަ ައސާސި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލުތަަކށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާީނ 

 އުޖޫރަ ފައިސާގެ އައިޓަމްތަކުން މިދެންނެވި އައިޓަމްތަކަށް ފައިސާ ަބދަލުކޮށްގެންނެވެ.  ،މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި

 

 

 މުޙައްމަދު ޙަސަން           މުޙައްމަދު ޢާރިފް      
 އޮފިސަރ  އެކައުންޓްސްއެސިސްޓެންޓް     ކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ ޛުބަޖެޓް ތަްނފީ     

 ވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުޙަފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި      އީސް ންސިލްގެ ރަމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައު
 
 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ބަޖެޓުގެ ތަްފޞީލް
އަހަރަށް  2013

ނޑަެއޅި ަބޖެޓް  ކަ
 ގެވަނަ އަހަރ2013ު

 ޖުމްލަ ަޚރަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2013

 ނިޔަލަށް ބާކީ

 (206,595.05) 6,106,045.05 5,899,450.00 ހިލޭ އެހީ  އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި 
 943,151.13 2,639,848.87 3,583,000.00 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 736,556.08 8,745,893.92 9,482,450.00 :މުޅިޖުމްލަ

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

 (68,635.98) 4,902,754.98 4,834,119.00 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  21000

21300 
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
294,033.00 239,973.84 54,059.16 

 29,289.81 78,802.59 84,948.00 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  22100
 28,947.41 78,802.59 107,750.00 ގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިން  22200
 (274,232.05) 754,732.05 480,500.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  22300
 1,900.00 32,000.00 33,900.00 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  22500
 16,047.60 20,552.40 36,600.00 ގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމު  22600
 - - - ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި، އަދި ސަބްސިޑީޒް 22800

28100 
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 
- - - 

 6,029.00 21,571.00 27,600.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  42100
 (206,595.05) 6,106,045.05 5,899,450.00 ޖުމްލަ

 



 ވަދަ އަހަރު ހިދްގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުދްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުދްސިލް 3124

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް 

 200,000.00 - 200,000.00 ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނާއި،ތަކެތީގެ މަރާމާތު 
 (127,620.72) 1,868,120.72 1,740,500.00 ދާ ހޯދުން ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމު

 89,040.00 50,960.00 140,000.00 އިތުރު ތަމްރީނާއި، ޓްރޭނިންގ
 177,500.00 - 177,500.00 އަތޮޅު އެކަޑަމިކް އެވޯޑު ދިނުން 

 10,141.00 84,859.00 95,000.00 އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 99,374.15 65,625.85 165,000.00 އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުން 

 51,848.70 248,151.30 300,000.00 ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް 
 - 280,000.00 280,000.00 ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރުން 

 35,000.00 - 35,000.00 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން 
 407,868.00 42,132.00 450,000.00 ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ 

 943,151.13 2,639,848.87 3,583,000.00 ޖުމްލަ

 

 ނިންމުން ރިޕޯޓް 

ލިޔެ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް  އަހަރުވަނަ 2013މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 

އަދި ރަމެވެ. ކުޝުކުރު އަށް ޙަމްދާއި، اهلل سبحانه وتعاىلކައި ޤު ދެއްވިކަމަށްޓަގެ ހެޔޮ ތަޢުފީނިންމާލުމު ފުރިހަމަކޮށް

 ތެރި ޞްލާއިޚް ކަށް ހިތުގެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަ ެއހީތެރިވެ އިދާރީގޮތުން ،ފަންނީގޮތުންނާއި އިއެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް 
ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުްނ  ވިލަރެސްކޮށް  ކާތްތައްޙަރަ ހާގެ އެންމެކައުންސިލު އެކުހަމަ މިއާ އަރިސްކުރަމެވެ.ޝުކުރު 

 ށްތޮޅައަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ތްފަރާހުރިހާ ބައިވެރިވެލެއްވި 
އަދަށްވުރެ ފަިހ ގަށް ށ.ައތޮޅުގެ ކުރިމައަމާންކަން މަީތ ލަހައްޓަވާށިއެވެ.  ދެއްވައި،ލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ޞު

ــــــآمـ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.މާދަމާއެއް ދައްކަވައި،  ــ   ينـ

 


