
 ވ 2011
 
 

  

 

ފުނަދޫ / ދިވެހިާރއްޖެ ،  ލްގެ އިދާރާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސި   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެްބސައިޓް: 
 

 މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފުނަދޫ/ިދވެިހރާއްެޖ.

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

2 

    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  ް03           ތަޢާރަފ 

  ު03         ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ެ03          އަމާޒުކައުންސިލްގ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ05          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

 ް06       ހިނގާ ސަރަޙައްދު  ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސ 

    

  ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ދެވަނ 
 

 ާ07         ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ

  
 

  ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ 
 

  ް39         ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަންހިފުން ބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނު  ހަތަރުވަނ 

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

  ްވަނަ ބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ފަސ 
  ް44       ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތ 

 ި46         ލު މެމްބަރ ކައުންސ 

  ް47        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި49    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް52        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ53         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

 ި54        ންގަނޑު މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މ 

 ް54       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް55         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް64           އޯޑިޓ 

  ެ65        އަޑުއެހުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން ރައްޔިތުންގ 

 ް66     ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައ 

  ަކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު  ވަނަ ބައި:ހ 
  ް70       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު75         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް76          ނިންމުނ 
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  ަލޫމާތު ތަމަ ބައި: ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢު ފުރ

 

` 

 ތަޢާރަފު 

ގެ   2010/7ން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު ނަންަބރު ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުމި 

ލު އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުވަނަ އަހަރު 2014 ނުލިޔެވުގޮތުގެމަތީްނ  ކޮށްފައިވާ( ގަިއ ބަޔާންށވަނަ މާއްދާގެ )109

 ލު ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ އަތޮޅުކައުންސިލުން

 ންގުން ހަމަޖެހިފައިވާންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި

 ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި، މާލީ  ތެރޭގައި އަހަރުގެވަނަ 2014އިތުރުން ލޫމާތު ހިމެނިފައިާވނެެއވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢު

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ވެސްލޫާމތުކަންކަމުގެ މަޢު ޮގތުން ކުރެވުނު ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިްލގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

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

 މެވެ.މުޖުތަމަޢަކަށްވު

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް 

ދިމިޤްރާީޠ  މާއި،އަތޮޅަކަށް ެހދު ގިނަ  ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ރަށްރަށުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

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

ށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަ 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 

` 
 

ވާ ތަނަކީ ދުނިޔެ ކަމުގައި ލައްވާ އެތަން އާރަސްތުކުރުމަށް އިންސާނުން އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެން
އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް تبارك وتعالى هللا ފޮނުއްވި 

މްކޮށް ދުނިޔެ އާރަސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިރާމްކޮށް ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް ރައްކާތެރިވެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާ
ނަމޫނާ ދެއްކެވި މިއުއްމަތުގެ ރަސޫލާ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. މިޞަލަވާތުގައި އިތުުރ 

 އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙާބީންނާއި ައހުލުބައިތުން ޝާިމލްކުރަމެވެ.
ގައެވެ. އެދުވަހުން  2011ފެބްރުއަރީ  26 ،އުޞޫލުން ހިންގާްނފެށީ އާދެ! ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ

ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހުރި ގޮންެޖހުންތަކަްށ ޙައްލު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގަިއ 
ވެން ހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވަނީ ގޮންޖެހުންތަކެވެ. ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދެ

ދުރުކުރެވެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ. ވިޔަފާރިކޮށް ކައުންސިލްތައް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ހުިރ ހަނި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް 
އެއްކަން އެނިޒާމު ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވަން ފަށައިފިއެވެ. ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަކީ ބޭކާރު ބަ

 ގެންނަން ޭބނުންވި ރައްޔިތުންެވސް ޤަބޫލުކުރަން ފަށައިފި ކަމުަގއި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 
ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް  2014މިދެންނެވި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާއިތުވި އާދެ!  

އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ކައުްނސިލުން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ. ކޮށްފާވާނީ، ރައްޔިތުްނނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން 
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭތޯއެވެ. މިރިޕޯޓަކީ މިދެންނެވި 

 ގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެވެ. ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ހިން 2014ތަރަހައިގެ މަތީގައި ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުން 
ނޑަށްދެއްވި  އާދެ، މިފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަޅުގަ
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަަކއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންަނށް ނުަހނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު 

ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮނުވާ ކަންކަން އިދާރީ މުއައްޒަފުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ދަންނަވަމެވެ. 
ގޮސްފައިވަނީވެސް ފާހަގަ ކޮށްެލވޭފަދަ ހަލުވި އަދި ރަނގަޅު ެފންވަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން ކައުްނސިލްގެ އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ 

 ޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ވެރިންނަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މުއައް 
ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން  އަޅުގަ

 ވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެން  ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ. މިނިޒާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރީ
މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.   ދިއުމެވެ.

 آمـينއެވެ. ކުރައްވާށިމިންވަރުهللا ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް
 

 1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  24    
 2015     ޖެނުއަރީ 15    

 
 މުޙައްމަދު ޢާރިފް                
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް            



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

އުތުރުބުިރ  ޑުލުމިލަދުންމަ
ުއތުރުން ިތްނ ، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ

 ދެވިފަިއވާ ވަނަ އަތޮޅެވެ. އަތޮޅަށް
އެވެ.  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ

 73އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
 .ދަރަޖައެވެ  6ޖަ އުތުރުންދަރަ

މޭލެވެ.  37އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ 
 ރަުށގެ 50މި އަތޮޅުގައިވާ 

 14ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީާމއި  ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަ

 ޭފދޫ ،އާއި ގޮއިދޫ، އާއި ނޫމަރާ
ބިލެތްފައްސާއި  ،ފީވަކާއި ،އާއި

، އާއި ނަރުދޫ ،ފޯކައިދޫއާއި

 މަންޑޫމަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮ
  ފުނަދޫ ،އާއި މާއުނގޫދޫ ،އާއި

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

 8840އަންެހނުންނާއި،  8428އެވެ. އެއީ،  17268އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އަހަރުގެވަނަ 2014 
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، ކުރެވިގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއް ލީމު ދެވެއެވެ.ންޑްރީ ތަޢުސެކަ

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

 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ ފަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް
"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައި ފަތުރުވެރިން ދަީނ ށ.ަވނގަރު "ވައިސްރޯއީޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ރަށެއްގައި  ތިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެއިތުރުން 
އާއި  ދޫއާއި ކުރެއް އާއި ިރނބުދޫ އިތުރުން މަޑިދޫމީގެ. ންބާއި ަކނބާިލފަރެވެއާއި ގާކޮށި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ދޮޅިަޔދޫ

ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން  އާއި އެރިޔަދޫގައި  ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ
ނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ  ވަނީ  މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި .ހުއިފިލަ

 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނއުންސިލުގެ ކަ 

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. ށ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދު   ކަމަށް ކަ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2014  

 ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން 

  ަލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި  ދެވަނ

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2014އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫުނ 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  96( ގެ 7/2010)
 2013މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 
ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 97( ގެ 7/2010)

ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެިވަފއިވާ ބަޖެޓް 
ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ 

ޖެނުއަރީ  2014ށް ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 15

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މެންބަުރންގެ 2014 ސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފ140ާދައުރުގެ 
މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 5
 

 މުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރު 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހުވަިއކުރުމުގެ ދަރުބާރު 

ގައި 9:00ވަނަދުަވހުގެ ރޭ  26ފެބްރުއަރީ  2014
ޞަލަވާތުގެ  ބޭއްވިފަެވއެވެ.ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި 

 އި ށ.އަތޮޅުދަރުބާރުގަމި ބަރަކާތުންފެުށނު
ށ.ުފނަދޫ ކައުންސިލަރުންނަްށ ރުންނާއި،ކައުންސިލަ

ހުވައި ލައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު 
އިސްމާޢީލްފުޅެވެ. އެއަށްފަުހ ކައުންސިލަރުން 

 .ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުން މި ދަރުބާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025: ޓެލެފޯން
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 2014
 

 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން،  ގައިމިޚާއްޞަ ދަރުބާރުވައިކުރުމުގެ ހު
  ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން 

 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 

އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ދެވަނަ  މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
 26ފެބްރުއަރީ  2014ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

ގަިއ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  10:30ވަނަދުވަހުގެ ރޭ 
. މި ޖަލްސާގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި، ނައިބުރައީސް ކަމުގެ 
މި ދެމަޤާމަށް  .ރެވުނެވެއައްޔަންކު ރުންމަޤާމަށް މެންބަ

މެންބަރުން ހޮވުމަށްނެގުނު ސިއްރުވޯޓުން ކައުންސިލްގެ 
ރައީސްކަމަށް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 
ނޑިތީުމ ދާއިރާ މެންބަރު  ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ކަ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. އަދި ނައިުބ 

ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް  މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން 5ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް 
 .އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ

 ރައްވަވާ ފައި ވެއެވެ. މިޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީްނ އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކު

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2014

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން  2014
އަށް މިއަތޮުޅ  12ން  10 އޭޕްރީލް 2014މުބާރާތް 
މި މުބާރާތަކީ  ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ. މިލަންދޫ 

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުްނ 
ބޭއްިވ ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި 

 ޅުވާލައިގެން ހުރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ މުބާރާތެކެވެ. 
ނޑިތީމު،ފޭދޫ މި މުބާރާތުގައި  ބޭއްވި މިއަތޮޅު ކަ

ފީވައް، ބިެލތްފަހި، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، މަރޮިށ، 
ދަރިވަރުން  117 ޅައިމަގު، ފުނަދޫން ޖުމްލަ

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ނިންމުން 2014ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 

އަންހެން  75ވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދަރި 40ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  77ގޮފީގައި 
 ފިރިހެން ަދރިވަރުންނެވެ.  42ދަރިވަރުންނާއި، 

 

ނޑައެޅުމުގައި  މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

ޝައުޤުވެރިކަން ކުރުމުން ޭބއްވުމަށް އަތޮޅުގައި އިޢްލާނު 
މިމުބާރާތް  އިވަނީ މިލަންދޫ ކަމަށްވުމާއެކުފާޅުކޮށްފަ

މިލަންޫދ ކަުއންސިލް އިދާރާއާއި،  މިލަންދޫބޭއްވިފައިވަނީ 
 މިލަންދޫގައެވެ.  ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު

ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަީނ  މި މުބާރާތް
ކަމާއެކު  މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަިދ މާލީއެހީތެރި

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ، ބެހޭމަރުކަޒާއި ކީރިތިޤުރުއާނާއި
އިދާރާތަކުގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ 

 ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. 
 )އެއްލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ،އަށްޑިހަތިންލާރި( ރުފިޔ119,373/83ާ މިމުބާރާތަށް

 ރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޚަ  އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން
 

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

 
ނޑުގެ ލައިސަން ހެއްދުމަށް  އެއްގަމާއި،  ކަ

ށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަ
ވަނަ 2014މިކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުނެވެ. މީގެއިތުރުން އަހަރުތެރޭގައި 
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް 
މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށާއި، ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް 

ފަރާތަަކށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް  135ވާ ހުށަހަޅާފައި

ަފާރަތަކްށ ައަލްށ  35، ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށް

ނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުުމގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ  .ަލިއަސްންސ ޫދުކެރިވަފިއެވެއވެ  އަދި ކަ
ފަރާތަަކށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮްށ އަދި  42ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށާއި، ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް 

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ  ފަރާތަކަށް އަލަށް ލައިސަްނސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 17އައުކޮށް، ލައިސަންސް ފޮތް 
ނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ  އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުެގ  ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްެގ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އެއްގަމާއި، ކަ

 ރުގެ ތެރެއިންއެއްގަމުގެލައިސަންސް ޓެސްޓްބު
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025: ޓެލެފޯން
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ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުްނވެގެން މިކައުންސިލަށް ހުށަަހޅަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މިޚިދުަމްތ 
ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެންެމ  ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީެގންވާ ބަެޖޓެއް ލިބިފައި ނެތުމާއި، މި ޚިދުމަތް

ހަމަ އެހީތެރިކަން ިލބެމުންުނދާތީ މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުަމްށ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އެއާއެކު ފުރި
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމުގެ  ވަަނ 2014ޚިދުމަތް މިއިދާރާއިން ފެށުމަްށ އެއްގަމާއި، ކަ

 ތަމްރީން ދެވިފައިވެެއވެ. މުވައްޒަފުންނަށް 3ތުން ވި، މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮމެޝިނަރީ ގެނެއަހަރުތެރޭގައި 
 

 208މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 
ތޮުޅގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ އެކު މިއަހަދައިެދވިފައިވެއެވެ. މި އާތެރޭގަިއ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް  މިއަހަރުގެއުޅަނދަކަށް 

ވެހިކަލަކަށް  221ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރު 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެަވނަ ދައުރަށް ށ.
ވުމުގެ ގޮތުްނ އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުްނ ތަޢާރަފް

އަތޮޅުގެ ށް  24 -21އޭޕްރީލް މަހުގެ  މިއަހަރުގެ
 ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.

މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، 
ނުންގެ ކޮމިޓީތަކާއި، އިސް މުވައްޒަފުންނާއި، އަންހެ

ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް 
ބާއްވައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެަފއިވާ ކައުންސިލަރުން 

ވުމުގެ ބައްދަލުވުމެްއ ބޭއްވިފައިވއެވެ. ތަޢާރަފް
މިއާއި އެކު އެވެ. ވެސާކުރެވިފައިހިއް ގެޒިންމާތަކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި  މިބައްދަލުވުމުގައި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތަކަކީ 
ހީތެރިވެވިދާނެ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެނެވެ. ހޯއްދު ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު

އެއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލާއި، ސްކޫލުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު  ދާއިރާތަކާއި
ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ 

ބައިވެރިވުމަށް ބާރުެއޅުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް  ރަށްރަށުން
 .ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވުެނވެ

ދު ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަ
ނާހިދު އާއި، هللا ޢާިތފް އާިއ، ޢަބްދުهللا ޢާރިފް އާއި، ނައިބުރައީސް އިބްާރހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، ަކއުންސިލަރ ޢަބްދު

، ޙްމަދު ފާއިޒު އަދި އާދަމް ސަޢީދުެގ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަްލ މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއިއާމިނަތު ނަޒްލާ އާިއ، އަ

 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢީސާ ޢަލީ އާއި، ޢާއިޝަތު އާސިފާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޒީމާ
 .ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

 ރ. )ތޭވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. -/23,320ދަތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  މި

 

 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމާ ބެހޭގޮތުްނ އަމާޒުކޮށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ފުނަޫދ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ 
 ވުމުގެ މައިގަނޑު މިބައްދަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  2014އޭޕްރީލް  19މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުެމއް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި،  މަޤްޞަދަކީ
 މެވެ.އެކަމާގުޅޭގޮތުން  މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުަނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ 
ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާުތ 
، ދެވިފައިވަނީ ޓްރެފިކް ޤަވާިޢދާއި،ޓްރެފިކް ވައިލެންސްއާއި

އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ އާ ބެހޭގޮތުްނނެވެ. އަދި މިކަމާ 
ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިން ސުާވލު އުފެއްދެވި ކަންކަްނ 

   ދެވުނެވެ.ސާފުކޮށް

ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ެދއްވީ ށ.ފުނަދޫ 
ލިސް ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް  އަޙްމަދު ޝިރާޖު   އާއި، އެޓޮލްސް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮ

 އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޢީމު އެވެ. 
 

 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 
 

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް 
ދާއިރާ ވަކިން ހިންގުމަށް  4އަތޮޅުގެ އަމާޒުކޮށްގެން 
ކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާބެޭހ އިޖްތިމާޢީ ރައް ހަމަޖެހިފައިވާ

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ަދށުން ފުަނދޫ ދާއިރާގެ 
ތިން ރަށް ކަމުގައިވާ ފުނަދޫ،ޅައިމަގު މާއުނގޫދޫގައި 

ށް ޕްރީ ސްކޫލުގެ 16އިން  7މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 
އިޖްތިމާީޢ ރައްކާތެރިކަން ބެލެނިވެރިންަނށް 

މުގެ މަސައްކަތު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ހޭލުްނތެރިކުރު
 ބައްދަލުވުމަކާއި، ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ އާންޓީންނަށް ތަމްީރނު ސެޝަްނތަކެއް ހިންގުނެވެ. 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 
 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގެ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު އާއި،ށ.ހިންގުމުގައި ށ.އަތޮޅު ޓީއާރުސީ  މި ޕްރޮގުރާމް ރާވައި
 ގަކުރަމެެވ. ވަރަށްފުރިހަމަ އެހީތެރިކާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފަވާކަން ފާހަ

 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/17,418މިޕްރޮގްރާމް ފުނަދޫ މިދާއިރާގައި ހިންގުމަށް 
  

ބެލެނިވެރިން ހޭުލންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްރާމުގެ 
ނޑިތީމު  14ން  7ނޮވެމްބަރ  2014ދަށުން  ށް ށ.ކަ

ނިވެރިްނނާއި، ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެ
ޓީޗަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނެވެ. 
ނޑިތީމު ، ގޮއިދޫ، ބިލެްތފަހި، ނޫމަރާ، ފޭދޫގަިއ  ކަ
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިޕްރޮގްރާމުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު 
ކުރުމުގައި މިހާރު ގެންގުޅޭ އުކުޅުތައް ދެނެގަތުމާއި، 

އި، ކުދިންެގ ކުދިން ހެދިބޮޑުވުމާ ބެޭހގޮތުންނާ
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ދިމާވާ 

މައްސަލަތަކާއި، ނުފޫޒުތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި މައިންބަފައިން ޢަމަލުކުރާނެގޮތާިއ، މައިންބަފައިންގެ ދައުރު 
ސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އުކުޅުތަކާއި، ކުދިންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައް

ދެއްވިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ 
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ރޫނާ އާއި، އަްލފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިހާދުއެވެ. 

 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/19,920ގައި މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މިދާއިރާ
 

 

 ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 
ސައްކަތަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާްނ މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަުމންދާ މ1435ަ 

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 11ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2014އޭޕްރީލް  29މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ވިފައިވެއެވެ.ރަށްރަށަށް ދޫކުރެ ތެރޭ ގެ ޖޫންމަހު 2014ރުފިޔާ  -/140,000ފާސްކުރެވިފައިވާ 

 ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ނިްޞބަތުްނނެެވ.އިސްވެ ދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސް

 
 މާލީ އެހީދިނުން މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 

ގައި 2014އޭޕްރީލް  29ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 1435 
 -/70,000ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ރަށްރަށަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 11ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 11މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ވިފައިވެެއވެ.ރަށްރަށަށް ދޫކުރެ ނިޔަލަށްގެ 2014ޖޫން  20ރުފިޔާ 
 ންނެވެ. މެންބަރުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަަހވާގޮތުގެމަތީ

 ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރި
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ބައިވެރިވުން 

 

އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮްށ 
ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދުނިޔޭގެ 

 2014ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  
ޔަލަށް ކުޅެވުނު ގެ ނ2014ިޖޫން  7އިން  31މެއި 

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިކައުންސިލް 
ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން "ދުވެލި" އަދި "މަދަދު"ގެ 

ޓީުމ  8ނަމުގައި ދެޓީމު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. ޖުމްލަ 
ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މިކައުންސިލްގެ 

ޕް ޓީމަކަށް "މަދަދު"ޓީމު ކުޅެ މުބާރާުތގެ ރަނަރަ
 ހޮވިފައިވެއެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.  -/10,000މިމުބާރާތުގައި ދެޓީމުބައިވެރިކުރުަމށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 
ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 2015

 އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން 
އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް  ވަނ2015ަ

ލާއި، ށ.ގޮއިދޫ ބޭއްވުމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅުކަުއންސި
 22ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމް.އޯ. ޔޫގައި ސޮއިކުރުން 

ދުވަހު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި  2014އޭޕްރީލް 
 ބޭއްވުނެވެ. 

މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 
ން ސޮއިކުރެއްވީ އެކައުންސިލްގެ ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތު

 .ރައީސް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއެވެ

ބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދުރާލާތައްޔާރު ވުމާއި، މު މިއެމްއޯޔޫގަ ސޮއިކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ
އްއަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް މުބާރާތުގެ މުބާރާތްބާއްވާނެ ރަށެއްހަމަޖެއްުސމަށް ކޮންމެއަހަރަކުމެ ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ކުޑަކޮށް އެ

 އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.  

ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ، އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ މަޤްަޞދުަތއް އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކަށް ޙާޞިލްކުރުމާއި، މުބާރާތުގެ ކަންކަން
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއް  ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ. ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަ

 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު މެޗެއްގައި ކުޅެނީ
 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފުލުހުންގެ އަހަރީދުވަހު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތަކުގައި ބައިވެރިވުން 
 

ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް 
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފުަނދޫޕޮލިސްސްޓޭޝަން 

ބޭއްވުނު ގައި  2014އޭޕްރީލް  5އިން  
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި 

ކުޅިވަރު ސްޓޯލެއް ހަދައި  އިވެރިވެ،ބަ
 ހިންގުނެވެ. 

 

މިކުޅިވަރު ސްޓޯލްގައި މަސްބޭނުމާއި، 
ހަންފެޅުމާއި، އަމާޒަށް ބޯަޅއުކުން ފަދަ 
ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
މިސްޓޯލަށް ކުޑަކުދިންގެ ތަރުޙީބު ވަރަށްބޮޑަްށ 
ލިބިފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި 

.މިޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފާހަގަކުރަމެވެ
މަޤްޞަދަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމާއި، އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމެވެ. 

ބިގެން ދިޔަކަްނ މިޙަރާކާތްރާވާކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ކައުންސިލްމުވައްޒަފުންގެ ވަރަށްފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލި
 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/2,500ފާހަގަކުރަމެވެ. މިސްޓޯލް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 
 

 ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިާދރާގައި 
 2014މުވައްޒަފުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ 

ސްޓަރފްކާޑު  ދުވަހުްނ ފެށިގެްނ ވަނަ 11މެއި 
 ބޭނުންކުރަން ވަނީ ެފށިފައެވެ. 

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ސްޓަރފް ކާޑު 
ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަުލވުމެއް ބޭއްވި 
މިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް 

  ދެވިފައިވެއެވެ. 

ކާޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ  ގެމުވައްޒަފުން
ޢުލޫމާުތ ންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްުޓމާއި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަްށ އޮފީހަށް އަންނަ ފަރާތްތަަކށް ފަސޭހަކަމާެއކު މުވައްޒަފުގެ މަމުވައްޒަފު

 މެވެ.އަންގައިދިނު

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓޯލުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ 
 

 ން ސްޓަރފްކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު 

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ރަުށކައުންސިލްތަކުން ޕީއެސް އައިޕީ  ބަޖެޓުގެ ވަނަ އަހަރުގ2015ެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދައުލަތުެގ 

 10ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހުަށހެޅުމަށްޓަކައި 
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2014ޖޫން 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 18ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ރިކޮށްގެްނ ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލަރަކު ބައިވެ

ކުރުމަށާއި، ބައިވެރިވާން ބޭނުންާވ 
ކައުންސިލަރުންނަށް ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަުތ 

އިން  2014ޖޫން  24އޮންނަ ގޮތަށް ފާސްކޮށް 
 ށް މިދަތުރުކުރެވުނެވެ.2014ޖޫން  27

 

މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ރަްށރަށުްނ 
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޮރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަްށ ވަނަ އަހަރު ބަެޖޓުގެ 2015ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ޕްރޮގްރާމުތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުރި ކަންކަން 2014މަގުފަހިކުރުމާއި، 
ކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް އަވަސް ކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ. އެއާއެކު ރަށްރަށުގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އިޢުލާން

  ރުމެވެ.އަވަހަށް ފެށުމަށް އެދާއިރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި، ބައްަދލުކު
 

މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު 
 ޢާތިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. هللا މެންބަރު ޢަބްދު އާއި، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 .)އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ(ރ -/21,238 މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާ 

 ފަންޑަށް އެހީތެރިވުން 

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންާނ  އިސްރާޢީލުން
އުދުވާންގައި ޙާލުގައި  ހިންގުނުދެކޮޅަށް 

ޖެހިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަްށ 
އެހީވުމުގެގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލުން ހިންގި 

އޯގަސްޓް  9ޙަރަކާތްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ 
ގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލާ  2014

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
 

 ޣައްޒާފަންޑަށް އެހީވުމާބެހޭ ބައްދަލުވުން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
ނަށް ެއީހތެރިވުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުްނ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން

އެވެ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިފައިސާ އާ ޙަވާލުވެލެއްވީ هللا އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު
 8ދި މިއެހީގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަމްޒީ ވައުޗަރ ވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދިލްއެވެ. އަ

ދުވަހުގެ ހަީވރު ކުޅެވުނު ބަށި މުބާރާތުެގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ  2014އޯގަސްޓް 
 .ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ

ވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ރ. )ހަތާ 27,675/33ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުުނ ޙަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 
ހަތްދިހަފަސްރުފިޔާ، ތިރީސްތިންާލރި( ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީ އިސް 

 .މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
ޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކުރިޔަށްގެންދި 9އިން  8 އޯގަސްޓް 2014 

ސްޓިކަރ އާއި، ދިދައާއި، ީޓޝާޓް ވިއްކުމާއި، ފަންޑު ހޯުދމުގެ ގޮތުން އޮފީސްތަކުން ރާަވއިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު 
 1ބަށިމުބާރާތާިއ، ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި، ވައުދެމުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ 

 ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.ދުވަހުގެ މުސާރަވެސް ޣައްޒާފަންޑަށް 
 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން 

ސެޕްޓެމްބަރ  30ގެ ޕްރޮގްރާމު މޮނިޓަރކުރުމުވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަްއ 2014 
 ށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. 2014ޑިސެމްބަރ  28ން  2014

ރަށުގެ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށް 
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުްނ 
ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތްތަްއ ހަލުވިކޮްށ 
ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯކޮށްދިނުމުެގ 
މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިޕްރޮގްރާމުގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑުތަކާއި، ފައިސާގެ 
 ހިސާބުތަކާއި، ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކާބެހޭ 

ލިއުންތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްަތކުން ފާސްކޮްށ 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢިުދތައް ާފސްކުރެވިފައިވޭތޯ 
އާއި، ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ލިއުންތަްއ 

ނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮުނވިފައިވޭތޯ އާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތައް  ކަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން 23ކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ ޮގތާއި، ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނުގެ މެދުވެރި

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ 24ރަށުކައުންސިލްތަކުން އުފުލަންެޖހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ބާރުަތއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޮގތާއި، 

 ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ންދާގޮތް ބެލިފައިެވއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމު
 .މުވައްޒަފުންނަށް އެމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިފައިވެއެވެ

ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލް 8މިދަތުރުތަކުގައި އިދާރީ  ގެންދެވުނުދެޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް 
هللا ޢަބްދު އާއި،އާއި، އާދަމް ސަޢީދު هللا ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު

 ާނހިދު އާއި، އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. هللا އާއި، ޢަބްދުޢާތިފް 

 ރުކުރުން އަތޮޅުވެހި ސެމިނަރރޫމުގައި އޭސީ ހަ
އަތޮޅުވެހި ސެމިނަރރޫމުގައި އޭސީ 
ހަރުކުރުމަށް މިކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ ރޯޝަނީ 

އޯގަސްޓް  20ޢަބްދުލްޣަފޫރު އާދަމްއާ ދެމެދު 
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 2014

ދުވަހުގެ  8މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 
ރުފިޔާއަށް  -/49,000މުއްދަތުގައި އަމިއްލަތަކެތީގައި 

ގައި 2014އޯގަސްޓް  28ކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ. އަދި 
 މިމަސައްކަތް އެފަރާތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މިމަސައްކަތަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ  
 ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ. 

 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން 
 މަރާމާތުކުރުން 

ސިލް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް އަތޮޅުކައުން
ޔުނިޓާއި، ދިމާގައި ކައުންޓަރެއް ހަދައި ބައެއް 
މަރާމާތުކުރުމަށް އައި.އޭ.އާރު އިންވެސްޓްމަންޓާއި، 

ގައި 2014ޖުލައި  24މިއިދާރާއާ ދެމެދު 
އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިމަސައްކަތް 

 2014ޓް އޯގަސް 3ދުވަހުގެ  10ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 
ދުަވހުގެ ުމއްދަތުގައި މަސައްކަތް  10އިން ފެށިގެން 

ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ 2014އޯގަސްޓް  13ރުފިޔާއެވެ. މިމަސައްކަތް  -/15,000 ނިންމުމަށެވެ. މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 ނިންމާފައެވެ. 

 މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.  
 

 ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
 

 ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ފް.އޭ.އެމްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެ 
 ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން 

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 
މުބާރާތުގައި  ތޮޅު ފުޓްބޯޅަމޯލްޑިވްސްގެ ށ.އަ

 27ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެީހ ދިނުމަށް 
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2014އޯގަސްޓް 

މު ޖަލްސާއިން ވަނަ ޢާއ28ްދެވަނަ ދައުރުގެ  
 3ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބައިވެރިވި 

ގައި ދޫކުރެވުނެވެ.  މިއެހީގެ ދަށުން 2014ނޮވެމްބަރ  19ރުފިޔާ  26,140/82ޓީމަށް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި 
މުބާރާތް ބާއްވާ ، ރުފިޔާ އާއި، ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ދަުތރުޚަރަދާއި -/6,000ދޫކުރެވިފައިވަނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 

 ރުފިޔާގެ އެހީއެކެވެ.   -/3,000 ރަށަށް 

ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި، މިލަންދޫ ޔޫތު ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 
ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޓީމެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މޫވްމެންޓާއި، ކްލަބް ކަމިންގ އަޕް )ނަރުދޫ( 

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ަނރުދޫ ކަމިން އަޕް ޓީމެވެ. 

 
 ޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން  2އެފްއޭއެމްގެ ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި 

ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫގައި ބޭއްވުނު އެފް.އޭ.އެމްގެ 
 25ޒޯން ފުޓްބޯޅަ ުމބާރާތަްށ ކޮިލފައިވެފައިވާ ދެޓީމަްށ 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ 2014ނޮވެމްބަރ 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން މާލީއެހީތެރިކަމެއް 39ދައުރުގެ 

ދިނުމަށް ނިންުމނެވެ. މިއެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިަވނީ 
މުބާރާތް ބޭއްވޭ ހޮޅުދުއާއި، ނަރުދޫ، އަދި ފުނަދުއާިއ، 

. އެގޮތުްނ ހޮޅުދުއާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ
ރުފިޔާ  -/10,825ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް  

 ރުފިޔާއެވެ.  -/14,034އާއި، ނަރުދޫ ކްލަބް ކަމިންއަޕަްށ 
 

 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  -/24,859މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 
 

 

 ދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން ނަރުދޫއާއި، މިލަން
 

 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޓިނުބަދަލުކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

 އެކަޑަމިކް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 އަތޮޅުވެހީ ޓިނުބަދަލުކުރުން 

އި ޖަާހފައިވާ ޓިނުތަްއ ބައުވެ، މިޢިމާރާތުގެ މަތީގަ
ޫޖން  3ހަލާކުވެފައިވާތީ، ޢިމާާރތުގެ ިޓނު ބަދަލުކުރުމަށް 

ގައި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓް،ނިވައިޮދށުގެ/ށ.ފުނަދޫއާ 2014
 12މިކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްުވމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 
ކަތުގެ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމުމަްށ ޙަވާލުކުރެވުނު މިމަސައް

ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެގްރިމެންޓުގައިވާ  -/133,300 އަގަކީ 
މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ިނންމައި މިކައުންސިލާ ވަނީ 

 ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

 ބޭއްވުން  2014ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު 

ފުނަދޫ ސްކޫލު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ށ. 11ރަސްމިއްޔާތު މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  2014.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު ށ
 ހޯލުގައި ބޭއްވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ ރަންވަަނތައް ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށާއި، ދަރިވަރުންގެ 2013އާއި،  2012ވޭތުވެދިޔަ 
އެދުރުންނަށް އަދި ސްކޫލުތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ިމ 
ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ހިއުމަން ރައިޓްސް 

ންގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް އެވެ. ކީރިތި ކޮމިޝަ
ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައި ދެއްވީ ުފނަޫދ 

ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު އިނާން ރަމްޒީއެވެ.  4ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 
ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުްނ 

ރައީސް އަލްފާޟިލް  ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅޭގޮތުން 

ތައްޔާކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމުމުން ށ.އަތޮޅުގެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރުްނނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ 
ނަޞީރު އާއި، މިލަްނދޫ ސްކޫުލގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސްޕަލް ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ެޑޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު 

އާދަމް އަކުރަމް އެވެ. އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރުންަނށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސްޕަލް ޙުސައިން 
ވެރި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑް ފަޔާޒު އާއި، ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްޕަލް މުޙައްމަދު ފަޔާޒުއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ޝަރަފް

ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޖަލްސާގެ ަޝރަފްވެރި މެހުމާން ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެްނބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމުއެވެ. އަިދ 
ވަނަ 4އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިކޮނޮމިކްސް އިން މުޅި ދުނިޔެއިން 

ޞިލްކުރި ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު ލީާނުޛއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫލު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ޙާ
ޙާޞިލްކުރި ސްކޫލުތަކަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. އެއަށްފަހު އެވޯޑް 

ޒުބައިރުއެވެ. ށ.އަތޮޅު އިނާމު هللا ދެއްކެވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްޕަލް ޢަބްދުޙަވާލުކުރި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވާހަކަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެވޯޑު ހާޞިލުކުރި މުދައްރިސުން 

 އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުން 

ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު އަލަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ށ.އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި އެދުރު، ކާމިޔާބު އެދުރުގެ 
ރަފްވެރި މެހްމާން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރި މުދައްރިސުންނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަ 

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމުއެވެ. އެވޯޑް ޙާޞިލްކުރި އެދުރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގެ ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ 
ސްކޫލަށް ހަނދާީނ ފިލާ  ޓީޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވި ށ.ފުނަދޫ 

ޙަވާލުކޮށްދެއްވައި، ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި، ށ.އަތޮޅު 
هللا ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާނު ހިއުމަްނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންަބރ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމު ޢާތިފް
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ތަޢުލީމު އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި، ޢިލްމަކީ ކޮބައިކަމާއި، 

 މުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ. ތަރައްޤީއާއި، ޢިލްމާ ހުރި ގުޅު

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިފަދަ ރަސްމިއްޔާތެއް 
ފާހަގަކޮށް އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަްށ 
އެވޯޑް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ށ. އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން 
ޤާބިލު ޖީލެއް އުފެއްދުމާިއ، ށ.ައތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި 

ދައްރިސުންނާއި، ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި ދެއްވާ މު
 ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅު

ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ެފންވަރުގަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަިއ 
ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހޯދުމުެގ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި 

 އް ށ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.ތަޢުލީމީ ވެއްޓެ އަދި އެފަދަ

އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަުޢލީމީ  ށްއަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްަފއިވާ ށ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަ 
ޝަރަފެއް މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެރުވިފައިވެއެވެ.  އެއީ، ހިތްމަތެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑާއި، ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ  07އިނާމުގެ 

ވޯޑާއި، އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑާއި،  ސްކޫލުގެ ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑާއި، ސްކޫލު އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑާއި، އެ
އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރާއި، އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި އެދުރުގެ 

ހިއްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މިއިނާމަކީ  އެވޯޑެވެ. 
އްގެ ބެސްޓް  އޯލްރައުންޑް ށ. އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސުކޫލެ

ވަނަ އަހަރު  2012ދަރިވަރަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ. މިއިނާމު 
ވަނަ އަހަރު 2013ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވާއިރު  14

ދަރިވަރެކެވެ.  އަތޮޅުގެ ތޫނު ފިލި  12ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ 
ޖީސީ އޯ ލެވެލް، ދަރުވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ އިނާމަކީ 

ސީ އިމްތިހާނުތަކުން .އެސް .އަދި އެސް ސީ.އެސް.ސީ .ޖީ.އައި
ނުވަތަ އެޑްސް އޭލެވެލް އަދި އެޗް.އެސްސީ އިމްތިޙާނުތަކުން 

ނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ޓެންގައި ހިމެނުނު ށ.އަތޮޅުގެ  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 24ވަނަ އަހަރު  2012ރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ. މިއިނާމު ދަރިވަ ދަރިވަރުންނަށާއި، ށ.އަތޮޅުސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި
ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ  24ވަނަ އަހަރު 2013ދަރިވަރުން،  އަދި 

.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އަދި އަދި އެސްއެސްސީ، އެޑްސް އޭލެވެލް، އައި.ޖީ، ޖީސީ އޯލެވެލް،އައިޖީސީއެސްސީއިނާމަކީ  
އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ށ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި، 

 2ވަނަ އަހަރު 2012ށ.އަތޮޅުސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ. އަޮތޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް 
ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުގެ  2ވަނަ އަހަރުވެސް 2013ރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ދަރިވަ

މުދައްރިސުން  14މުދައްރިސުން ހޮވިފައިވާއިރު އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރުންގެ ގޮތުގައި  8ޚިދުމަތްތެރި އެދުރުންގެ ގޮތުގަިއ 
ސްކޫލު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ. މާއުނގޫދޫ ްސކޫލާއި، ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި،   އިނާމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

% 87.5ގޮއިދޫ ސްކޫލާއި، ށ.މަރޮށީ އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާއެވެ. ސްކޫލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑު ޙާޞިލްކޮށްފައި ވަނީ 
% 69.6% ލިބިގެން ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، 76.7އި،% ލިބިގެން މިލަންދޫ ސްކޫލ82.6ާބިގެން ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި، 

 ޙާޞިލްކޮށްގެން ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެންަބރުންނާއި، އެވޯޑް 
އްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ފުނަދޫ ޙާޞިލްކުރި އެދުރުންނާއި، ދަރިވަރުން އަދި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ މުއަ

 . ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި، ބެލެިނވެރިން އަދި ފުނަދޫގެ ގިނަޢަދަެދއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ

 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  245,481/23މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް 

 

ސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ސްކޫލުތަކުގެ އި 
 ބޭއްވުން 

 2014ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީީމ އިނާުމ 
ގުޅުވައިގެން ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ރަސްމިއްޔާތު 
ވަނަ  11ނޮވެމްަބރު މަހުގެ  2014ބައްދަލުވުމެއް 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި  ދުވަހު
 ބާއްވައިފިއެވެ. 

ގެން މިބައްދަލުވުްނ މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށް
ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ކުރިޔަށްގެންދާ ށ.އަތޮޅު ތަުޢލީީމ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށްގެންދިއުން ރަނގަޅީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ ބަލައި ރަށްރަށުގެ 
ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރެވި އެބޭފުޅުންގެ ލެވެލްގައި މިކަމުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް ދެނެަގތުމެވެ. އެޮގތުން ގްރޫޕް

 ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 
 މިބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސްޕަލުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސްޕަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރ އައްޔަންކުރުން 

 ޤާއިމުކުރުން  އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި، އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި، "އޭ" ޒޯން ލައިސަންސް ޚިުދމަތް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާިއމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ 

ގައި އެއްބަސްވުމުގައި 2014އޯގަސްޓް  4ކުއެސްޓް/އަލިމަސްގެ، ލ. ފޮނަދޫ އާދެމެދު  4މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް އޭ
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މިަތކެތި ވަނީ މިކައުންސިާލ  15އެގްރިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

 2014މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި  3ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ. މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ 
ގްރާމަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ށް ކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮ 25ން  14ސެޕްޓެމްބަރ 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށާއި،  3ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާއިރު، ލައިސަންސް ކާޑު ޚިދްމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރުފިޔާ ޚަރަދު -/156,818ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  2014މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް 

 

 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އައްޔަންކުރުމާއި، މުރާޖަޢާކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން 
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ައތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ހިރިޔާ 

ހަމަޖައްސަވައި އަލްފާޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމު، 
 ވަނަ ދުވަހު 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014މުރާޖަޢާކޮމިޓީ 

އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
މިކަމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅުކައުންިސލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި 
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ 
މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަރުދާހުގައި ސޮއިކުރުމާއި، އިންފޮމޭޝަން 

ބޭފުޅުން  މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް އައްޔަންކުރެވުނު
މެންބަރުކަމުގެ މަޝްޢޫލިއްޔަތު ކަރުދާހުގައި ސޮއިކުރުން އޮތެވެ. އިންފޮމޭޝަން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ 
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 

 .ޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމްއެވެ ޙަމީދުއާއި، ޑިރެކް
 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ 36)މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ިލބިގަތުުމގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2014/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު 
ގޮތުގެމަތީން ދައުލަތުގެ ކޮންެމ އިދާރާއެއްގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ 

ނޑައަ ވަަނ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް 41ޅުއްވަންޖެހެއެވެ. އަދި ދެންނެވުނު ޤާޫނނުގެ ކަ
 .އެކުލަވާލަން ލާޒިމްކުރެއެވެ

 

 އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން 
 18ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ އިލެކްޝަން ން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 1ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯބޑަށް ދާއިރާ 

 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއވުނެވެ.  11:00ދުވަހުގެ  2014މާޗް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 8އެއޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައިާވ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި އިލެކްޝަންގަިއ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ެމންބަރުން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މިއިންތިޚާބު ކުރިޔަށް  6ން މެންބަރުންގެ ތެރެއި
ގެންދެވިފައިވަނީ ފުނަދޫ ކައުްނސިލް ވަގުތީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން އިދާރީ 

 ޓީއަކުންނެވެ. މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަާވލެވިފައިވާ ކޮމި
 

ނޑިތީމު ަރތްވިލާގޭ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހއ. އުތީމު ޔާގޫތުގޭ ޙުސައިން ނަޞީރުއާއި، ށ.ކަ
ހއ. އުތީމު ޔާގޫތުގޭ  1އާއި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ލަންޫދގޭ އުއްމުކުލްޘޫމް އިބްރާހީމްގެ ތެރެއިން  ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަުރ 

% ވޯޓެވެ. ދެން ތިއްބެވި ދެ 100ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓް ލީ މީހުންގެ  6ރު އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ  ޙުސައިން ނަޞީ
ނޑިޑޭޓުންނަށް އެއްވެސް ވޯޓެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.  ކެ

 

 
 ށ.އަތޮޅު ސޭފްހޯމް ޤާއިމުކުރާ ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުން 

ތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ށ.ފުނަދޫ ވިލެްޖ ށ.ފުނަދޫ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެޓަރގެ ދެޢިމާރާ
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. މިމަސައްކަތުގެ 2014ފެބްރުއަރީ  19އިންވެސްޓްމަންޓާއި، މިކައުންިސލާދެމެދު 

އެމަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ ގައި 2014ފެބްރުއަރީ  20ރުފިޔާއެވެ. އަދި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓުން ވަނީ  -/6,000އަގަކީ 
ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ެއންޑް ޖެންޑަރ އިންވަނީ  28,274/93ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތަށް ޖުމްލަ 

 ޚަރަދުކުރައްވާފައެވެ. 
 

 ޕޮލިސްކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ދެޓީމު ވާދަކުރުން 
ށް 27އިން  20ޑިސެމްބަރ  2014

ލްޕްލަސް ޕޮލިސް ކަޕް ޑިޖިޓަކުރިޔަށްގެންދެވުނު 
މިއިދާރާގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމު "ސަންމެކް"  ވޮލީމުބާރާތުގައި

އަދި ޕޮލިސްކަޕް އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ޓީމެްއ 
 ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

ވޮލީޓީމުވަނީ މުބާރާތުެގ  މިކައުންސިލްގެ ފިރިހެން
އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ފައިނަލަށް ގޮސް، 

ސެޓުން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ  2ސެޓް  3ގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަގޭސާފު ފުނަދޫ އާއި،ބައްދަލުކޮށް ފައިނަލްމެޗު
ރަނަރސްއަޕް ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައެވެ. އަންހެނުންގެ ޓީމު ވަނީ ސެމީއާ ހިސާބުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް 

 ބަލިވެގެން މުބާރާުތން ކަޓާފައެވެ. 
މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އޮފީހުން ބައިވެރިކުރެވުނު ޓީމުތަކަށް  އޮފީސްތަކުގެ
 އެކިފަރާތްތަކުން ފަންޑު ހޯދައިންގެންނެވެ. ޚަރަދަކުރެވިފައިވަނީ 

 ސޮންމެކް ޓީމް 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ދައުޖެހުން ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ވަށައިގެން 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެޑްމިންަޓން ކޯޓުގެ ވަށައިގެްނ 

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  2014މަސައްކަތް  ދައުޖެހުމުގެ
 ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ. 

ވައިޖެހޭއިރު ކުޅެވޭނެގޮތެއް ފަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
މިމަސައްކަތަށް  މުވައްޒަފުން ުކރި މިކައުންސިލްގެ 

ފަންޑު ހޯދާފައިވަނީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަިތ 
ޖްލިސް މިގޮތުން މިލަްނދޫ ދާއިރާގެ މައެހީގެދަށުންނެވެ. 

ނޑިތީމު  މެންބަރ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުއާއި، ކަ
ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން 
އާއި، އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު )ފޯކައިދޫ ވަހީދު( 

 އެހީ ދެއްވާފައިވެއެވެ. 
 

 އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓުތައް 
 

ނޑިތީމާއި، ޅައިމަގާއި، ގޮއިދޫަގއި ކްލާސްރޫމު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރަ   އްވައިގެން މިއަތޮޅު ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ  2014ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ތެރޭގައި މިކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން 
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކްލާސްރޫމު  4ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި   
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ 

 31ން އާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު ސޮލިއުޝަ
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި 2012ޑިސެމްބަރު 

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައި ވީނަމަވެސް 
އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެަމސައްކަތް ކުރިޔަށް 

ގައި ވަކިކުރެވި 2013އޮކްޓޯބަރ  13ނުދާތީ  
މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި އޮްނނަމަވެސް ނުނިމި 

ގައި މުރީދު ކާޕެންޓްރީއާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި 2014ޖެނުއަރީ  29ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް 
ގައި ވަނީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި،  2014މެއި  14ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 

 ޔާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގަވާފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. ރުފި 1,424,196/76ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިއީ 
 

 ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތް  4ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 
 

 ބެޑްމިންޓަން ކޯޑް ފެންސްޖެހުމަށްފަހު 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް  4ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި   

ގައި 2013ޖެނުއަރީ  23ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 
އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަްށ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި،
ގައި 2013އޮކްޓޯބަރ  2މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ 

އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ. އެފަރާތުން 
މަސައްކަތް ވަކިކުރެވުނުއިރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 
ނިމިފައިވުމާއެކު އެހިސާބުން ފެށިގެން ކުރަންހުރި 

ގައި ވިލެޖް 2014މާޗް  9މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
އިންވެސްޓްމަންޓާއި، މިއިދާރާާއ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި 
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މުޅިން 

ގައި ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލާ  2014ޖޫން  24ނިންމައި 
ރުފިޔާ  1,486,211/76ްނ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލުމަށް ދަުއލަތުގެބަެޖޓު

 ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
 

ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް  4ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި   
އްގޮތަށް ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އ2013ެޖެނުއަރީ  24ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

މަސައްކަތް ކުރިޔަށްނުދާތީ   އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވި، ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ށ.ގޮއިދޫ ވަލުގެ 
ޑިސެމްބަރު  25ޖަޢުފަރު ޢަލީ މިކައުންސިލާ ދެމެދު  

ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިގެން މިއަހަރުގެ 2014
ކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް މަހުެގ ތެރޭގަިއ މަސައް 6ފުރަތަމަ 

 14މުޅިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
އި ކްާލސްރޫމު ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލާ 4ގައި މި 2014މެއި 

މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ނިންމާލުަމްށ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފިޔާ ރު 1,341,467/68ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން 

 ޚަރަދުކުރައްވާފައި 

 

 ރޮގްރާމް ދުވެލި ޕް 

ގެންވާ ަނފާެވރިކަން ހޯދުމަށް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނުދ ފަހަރުން އެކަށީ މި
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް ހިްނގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

ފޫޓުގެ ދެ ލޯންޗު މިހާރުވެސް ދަނީ  36މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތެޭރގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ރުގެމިއަހަގިނަ ޢަދަދަކަށް 

 ގެ ޢިމާރާތް ކްލާސްރޫމު 4ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ 
 

 ގެ ޢިމާރާތް ކްލާސްރޫމު  4 ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލިލާންޗު

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ތެރޭގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި  އަހަރުގެ މި މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. 
 ވިއްކާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިުރ 2013މިދިޔަ 
ރުފިޔާ  347,000/60މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި 

 31ން 2014ޖެނުއަރީ  1ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއާއެކު 
ރ. 1,497,266/50ގެ ނިޔަލަށް 2014 ޑިސެމްބަރ

ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 
ވަނަ  2014އިރު ޚަރަދުވެފައިވާރުފިޔާ 1,361,844/75

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ރ. )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ 1,286,902/35

  އަށްޑިހަހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ދެރުފިޔާ، ތިރީސްފަސްލާރި(އެވެ.
 އެހެްނ އާއި، -/610,780މި އަހަރުގެ މިހާތަނަްށ ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ާއސަންދައިގެ ދަތުރުތަކަށް ިލބެންާވ 

ލިބުމުން ރުފިޔާ  -/804,480ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ -/193,700އޮފީސްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންވާ 
)އެއްމިިލއަން ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަހަާހސް ނުވަސަތޭކަ ދެރުފިޔާ،  1,286,902.35ގޮތުގައި  ފައިދާގެމިޕްރޮގްރާމުގެ 

 ލިބޭނެއެވެ. ތިރީސްފަސްލާރި( 
 

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމް 
 

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

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި 2013ލޯނު ޕްރޮގްާރމެކެވެ. ނިމިދިޔަ  ހިންގަންފެުށނު
ހިްނގުމުގެ ޚަރުދުގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރުގެ 2014މި ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ދަށުން 517,602/68

ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.  1,226,265/68ގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު، މިމުއްދަތުގައި ލޯނުރިޕޭމަންޓު -/30,688
 3,846,914/68ރުފިޔާ އާއެކު މިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އަކީ  2,133,734/32އެއާއެކު އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެްނވާ 

 ރުފިޔާއެވެ. 
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް 

ބޭނުންުކރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި  ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާެމއް 
ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާެވހި" ޕްރޮގްރާމުގެ 

 ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ. 
ވަނަ އަހަރުެގ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2013މިގޮތުން 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

ރ. )ދެލައްކަ އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ 221,557/45ގެ ބާކީއަކީ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމު
 193,838/35ރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަ 2014ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ،ސާޅީސްފަސްލާރި(އެވެ. އެއާއެކު 

ނިޔަލަށް  ނަ އަހަރުގެވަ 2014ރުފިޔާ  ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި -/296,550މްދަނީގެ ގޮތުގައި އާރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 
ަފސްލައްކަ ފަންސާސްހަތްހާސް ރ. )-/557,157ރުފިޔާ އާއެކު  -/39,050ނަފާވެހި ޚިދުމަތަށް އެކިފަާރތްތަުކން ލިެބންޖެހޭ 

 ( ލިބޭނެއެވެ.އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ
  

ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ނަފާވެހި މަސް މިއަހަރުެގ ފުރަތަމަ ހައަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 
އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުވެިހ ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވި ޢަމަލުކުަރމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަްށ ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި "އަތޮޅުވެހި ދިގުުމއްދަތަށް ކުއް
ނޑައަޅައި އެއުޞޫލަށް މިހާރުދަނީ ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.    އުޞޫލެއް ކަ

 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް 

ވަނަ 2013ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާުމގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ިހންގަމުންދާ ވިޔަފާރި 
 2,215,510/73އަހަރުގެ ބާކީއަކީ 

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގ2014ެމި ރުފިޔާއެވެ. 
މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ  
ގޮތުން އުޞޫަލށް ބަަދލުގެނެިވ މަސައްކަތް 

 2014ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 
 2,569,929/95ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ

. ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ އާމްދަނީގެ ރުފިޔާ
ރާމު ހިންގުމަްށ އަދި މިމުއްދަތުގައި މިޕްރޮގް

ރުފިޔާ  1,135,620/29
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. ހަލާކުވި ބޭހާއި، 

ރުފިޔާ  56,261/27ރިޖެކްޓުގެ ގޮތުގައި 
ފާމަސީން  ވެފައިވީނަމަވެސްގެއްލުން 

އާއި، އާސަންދައިން ލިބޭންޖެހޭ  3,731/50އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރެޑިޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް ލިބެންޖެހޭ 
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި ރުފިޔާ އާއި،  103,053/53ރުފިޔާ އާއި، ރަށްރަށުން ލިެބންޖެހޭ -/1,086,430

ރ. )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތޭވީސްރުފިޔާ،ތިންލާރި( 1,204,423/03 ޖުމްލަ އާއެކު -/11,208
 ލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނު
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ  ބައެއްމިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ 
އަދި އެ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ  ރިވިއުކޮށް  އުޞޫލުތައް، ސަތާއިކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާ 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް މިގޮތުން  އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ތެރޭގައި  މިއަހަރުގެ ންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކުގެ އުޞޫލުތައް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހި

 ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރިވިއުކޮށް 
 

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

 ވަނަތައް ހޯދާ އި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން މަތީފެންވަރުގައިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ށ.އަތޮުޅ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު 
ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުިދނުމުގެ  އެދުރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދީ ދަިރވަރުންގެ އެހީތެރި

  ނުމަށް އެކަށައަާޅ ސިޔާސަތެކެވެ.ގޮތުން އިނާމު ދި
  

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

ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަރުގަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ  ޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅުރޫ
 ތަޢުލީމީ ވެއްޓެއް ށ. އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.  ވަނަތައް ހޯދުމުގެ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ

 

 އްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކު  -2

ވަނަ މާއްދާގެ  8ގެ  2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  މިއީ،
ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް އަތޮޅު މިލަދުްނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު)އ( ން ބާރުލިބިގެން 

ގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ '' މަޤްަޞދުމެ މަންފާހުިރ ގޮތަކަށް، ދެމެހެްއޓެނިވި ގޮެތއްގައި ފައިދާ ހޯދުމުގެ ކައުންސިލަށް އެން
 '' އެވެ.އުޞޫލުއަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ 

 

ނޑު މަޤްޞަދަކީ މި  ކޮށް، މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަރުަދނާއުޞޫލުގެ މައިގަ
 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލީ ފުދުންެތރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ. 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު  -3
ގެ ދަށުން ނަާފވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު

އުޞޫލެކެވެ. މިުއޞޫލު އެކުލަވާލެވިފައިވަީނ  އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެކުލަާވލެވިފައިވާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  8( ގެ 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންުގމުގެ ޤާނޫނު )
 ވެ.ނެާބރުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ

 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -4

ނޑާއި މިލަދުންމަޑުލު ުއތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަދށުގައިމިއީ،  އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު  ،ހުރި ކަ
" ދުވެލި ކަންކަްނ ކުރުމަށްޓަކައި ފަދަޔަކުން  ބޭނުންކޮށްެގން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަދި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ

ނޑުތަކާއި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ގެ ނަމުގައި  ނޑައަޅައި އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަ ކައުންސިލުން ކަ
 ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -5
މަތެއްގެ ޚިދު ،އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގަުމންދިޔަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ  ،މިއީ

ނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ އެސިޔާސަތުގައި  ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.އަތޮުޅ ކައުންސިލުން ކަ
 ވެ.ވިފައިާވ އުޞޫލެވާލެއެކުލަކުރުމަށް ަކންކަން  ބުނެފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިުލކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -6
ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމަށާއި،  ،މިއީ

ލިއްޔަތު އިތުުރކުރުމަށާއި، ފަރުދުންގެ ދިރިއުުޅމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮުޅ ރައްޔިތުންގެ މާ
 މަޤުޞަދުގައި މިލަދުންމަޑުލު އުުތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން "މަދަދު" ގެނަމުގައި އެކުލަވާލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  -7
 

 ފުރިހަމަގޮތުގައި  ޢިމާރާްތތައް ދަށުގައިހުރި ބެލުުމގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ބުރީ އުތުރު މިލަދުންމަޑުލު މިއީ
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް  އުޞޫުލން ވިޔަފާރީގެ ބޭުނންކޮށްގެން މިވަޞީލަްތތައް ޙާޞިުލކުރުމަށާއި، މަްޤޞަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ

އިރާއިން އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގުފަހި ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލަްށ އާމްދަނީ ލިބޭެނ ގޮތަކަށް ިމދާ
ނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ހިންގައި އަސާސްތަކާއި  ތަންފީޛްކުރުމުގެ ކުރުމަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަ

ނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާްނކުރާ އުޞޫލެވެ.  މިންގަ
 

 މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު  ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް  -8
މިއީ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިްނގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ 

ދާއި، މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެވެ. މި އުޞޫލަކީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢި
)ދައުލަތުެގ  01/2012މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި، މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީގެ ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ 

ަދތުރު ޚަރަދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާްޙ( އާއި،  ލާމަރުކަޒީ ޤާޫނނާއި، ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާޫނނަށް  5މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ާބބު 
 އުޞޫލެކެވެ. ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  1435
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް 1435 
 2)1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  01ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގަިއ 6:00ދުަވހުގެ ހެނދުުނ  ( ވަނ2014ަޖެނުއަރީ 
ޚާއްަޞ މުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޤައުމީ ދިދަ ނެގު

ދިދަ  ރަސްމިއްޔާތުގައިރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. 
ށ.އަތޮޅުކައުްނސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ނަންގަވައިދެއްވީ 

ފުނަދޫގައި ހުރި މިރަސްމިއްޔާތުގައި މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. 
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި 

 އިން ބޭުފޅުން ބައިވެރިވިއެވެ. ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެ

 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 
 ފާހަގަކުރުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ 2014
( ފާގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު 2014މާޗް  8ދުވަސް )

މަރޮށި، ޅައިމަގު، ފުނަދޫގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ. 
ސްކޫލުން އިްނތިޒާމުކޮށްގެން އެ ސްކޫލުެގ އެގޮތުން ފުނަޫދ 

ގައި ޚާއްޞަ 6:00ލިޓަލްމެއިޑް ކުދިން އެދުވަހުގެ ެހނދުނު 
ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން 

ގައި 9:00އިސްނަގައިގެން އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 
ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެރަށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ފަންގިވިނުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްުވނެވެ. އަދި މަރޮށީ އަންހެނުންގެ 

 ޙަރަކާތެއް ހިންގިފައިވެއެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 1435
( ފާހަގަކުރުމުެގ ގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ބައެއް 2014މެއި  30، 1435ޝައުާބން  1މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަްސ )

ތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ. އެގޮތުްނ މަރޮށީ އަްލމަދްރަސަތުލްމުނައްވަރާ އާއި، މަރޮށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ރަށްރަށުގައި ތަފާ
ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އެސެންބްީލއެއް ބޭއްވުމާއި، ދުވަހާ ގުޅޭ ޮޑކިއުމެންޓްރީއެއް ދެއްކުން ހިމެެނއެވެ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް 

 10:00މެއް ބޭއްވުމާއި، މިލަންދޫ ަކއުންސިލްއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެދުވަހުގެ އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ހިނގާލު
 ގައި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯަޅމެޗެއް ކުޅެވިފައިވެއެވެ.  4:00ގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމާއި، ހަވީރު 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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އުންސިލަރުންނާއި، އިދާރީމުވައްޒަފުން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ކަ  

ޓީމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ   

 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
ގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް 8:30ވަނަ ދުވަހު  5ށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖޫން މަުހގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން ނިންމަވާފައިވާ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމު މިއަތޮޅުގެ 
ށުން ރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ހެދޭ ބާވަތް ގިނަޢަދަދަކަށް ރަށްރަށުގައިވެސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަ

 އިންދިފައިވެއެވެ. 
 
 

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ދުނިޔޭގެ 
 ފާހަގަކުރުން 

 

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ 
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ހުރިާހ ދުވަސް 

ންގާފައިވެއެވެ. ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި ޙަރަކާތައް ރާވާ ހި
 އިދާރާއިން މިގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލް

ޖޫން  7އިން  2014މެއި  31 ގެންއިންތިޒާމްކޮށް
މުބާރާތުގައި  އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސެލްށް 2014

އަދި  ބައިެވރިކުރެވިފައިވެއެވެ.މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 
 ނާއި، ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.މިމުބާރާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން

 

 ދުވަހާއި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ސިވިލް ސަރވިސް 
 ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާއި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަޫދ 

 ޙަރާކާތްތަކެއް ބޭއްވުނެވެ. ކުޅިވަރުގެ  ކައުންސިލް ގުޅިގެން
ން  4:00ދުވަހުގެ ހަވީރު  2014މެއި  3  

ކުވެރިކަމުގެ ބޭއްވުނު މިޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ށް 6:15
ބަށިމެޗެއް ިހމެނެއެވެ. މިގޮތުން ށ.އަތޮޅު ަކއުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިްލގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ  ފުޓްބޯޅަ މެޗަކާއި،

ން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ  2 - 5ކާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް ޓީމަ
ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އަންހެން ޓީމާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމާއެކު ކުޅެވުނު ބަށިމެޗް 

ނޑު 1 ނޑު 1ފޯލި، އަދި  8ލަ  .ކުޑަކުޑަ ތަފާތަކުން މޮޅުވެފައިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމެވެ ފޯލީގެ 10ލަ
ނޑާއި، ށ.ައތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު މި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ސިވިލް  ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަދަ

ރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ސަރވިސްގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި،ފުނަދޫ ކަުއންސިލަ
 ވެ.އަދި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ބެލުމަށް ޢާއްމުންގެ ތެރެއިންވެސް މީހުން ޙާޟިރުވެފައިވެއެ

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންމިނި

 ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންޤައުމީ ދުވަހުގެ 

 ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން 49
 

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ވަނަ 49ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ބޭއްވުމަްށ ރަށެއްގައި ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ 

ރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިނިވަން ދުވަހުެގ ސަރުކާ
ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލްެގ 

 އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. 
 ގައ12:00ިދުވަހުގެ ރޭ  52ޖުލައި 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްިވ 
ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަީނ މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

ލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. އަދި ދިދަ ެނގުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސި
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން  މިރަސްމިއްޔާތު  ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ށ.ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ.

 ޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއެވެ. މިރަސްމިއް ފައްޓަވައި ދެއްވީ 
ރަށުގެ  އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދިމިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ 

 ބައިވެރިވިއެވެ.  ާޢއްމު ރައްޔިތުންކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުންނާިއ، ުފނަދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، 
ލާކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާމިހުގެ ދިދަ ނެގުުމގެ މިނިވަން ދުވަ

 ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.ވުނު މަޤްޞަދުގައި ބޭއް

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 1436
ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަުތ 1436

ގައި 6:00 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަުދ ހެނދުނު
 ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ށ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަީނ 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު 
ޢާރިފްއެވެ. އަދި ދިދަ ނެގުުމގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް 

ސްދެއްވާފައިވަނީ ށ.ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ގެންގޮ
ކީރިތި ޤުުރއާންގެ ބަރަކާތުްނ ބޭފުޅުންނެވެ. 

ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ 
 . މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ ދަރިވަރު ދަޚްލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއެވެ.
ރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި ރަށުގެ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހު

 . ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ މީހުންނާިއ، ކަމުވޮށިވެގެންވާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލުމެއްފަހު ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވުނު ިބލެތްމީރުކޮށްރަސްމިއްޔާތަށް
  .ގައި އޮތެވެގޯތިތެރޭ

ރަސްމިއްޔާތަކީ  ދިވެހިންގެ ިހތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮްށ ދިރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ 
 ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.  

 

 
 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް 
 ނަޞީރު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން  ޢުމަރު 

 
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު އޮނަރަބްްލ 

 17 ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފުނަދުއަށް  ގައި  2014މާޗް 

 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުަޅކީ އަތޮޅުގެތައް 
ރިން އެތަންތަްނ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކު

މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 
ކުރެއްވި  މުގެ ބޭނުމުގައި އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިެލއްވު

ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ  އެމަނިކުފާނު ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރތުގަ ކެވެ.ދަތުރުފުޅެ
 ސް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ. ޙާލަތުވެ

 

މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ޅައިމަގުގެ ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުންނާ ިމނިސްޓަރ ވަނީ 
ފޯކައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަަންށ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ   ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެޭރ މިއަތޮޅު ފޯކައިދުއަށް ވަޑައިގެން 

 ސައްކަތް ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. ޙާލަތާއި، މަ
 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ އިސްބޭފުޅުން 
 

ޔާމީން هللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު 
 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި 
هللا އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ަޢބްދުރަ

ވަނަ ދުވަހު 20މާޗް  2014ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 
ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިެއވެ. އެމަނިކުފާނުގެ 
މިދަތުރުފުޅަކީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު 
ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅުގެ 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
 

 ބާ ދެންނެވުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަ 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އިން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑަިއގެންނެވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.ތެރެ
 

މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަުލކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފުނަދޫގައި ބޭްއވެވި ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން 
ކްލާސްރޫމުގެ  16ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ފުނަދޫގަިއ މިސްކިތަކާއި،  ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫާމތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ

ޢިމާރާތެއް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއެކު މިއަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ޢިމާރާތްކޮށްިދނުމަށް 
ޏާ މިސަރުކާރުން މިކަމަށް ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މިރަށުގައި އެއަރޕޯޓް ނޭޅެން

ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާއުނގޫދޫއާއި، ޅައިމަގުގެ ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މިހާރު 
 4މަގު ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ އިންީޖނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިެމނިގެން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި، ޅައި

މާއުނގޫދޫ ގިރާސަރަހައްދު ، ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތާއި، އިންޖީނުގެ އެހެންތަނަކަށް ަބދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
ރިވެޓްމެންޓްކޮށްގެން ެހދުމަށް ިމއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެިނފައިވާކަމަށާއި، މާއުނގޫދޫ އިންީޖނުގޭގައި ތެޔޮރައްކާކުރުމަށް 

  ގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ.ތާނގީއެއް ހެދުމު
 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާޫދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު އާއި، 
   އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާރިޝް މައުމޫން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

 
ލްތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ހެ 

 ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް 
 2014ޖެންޑަރ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ސަކީލާ 

ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫއަްށ 21ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

ފުނަޫދ "އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ 
ރަސްމީކޮށް  "އަމާން ހިޔާ

 އްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.ހުޅުވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެ
 

 ތައްހުއްޓުވުމާއި،މިކަމަށްޓަކައި ފުނަދޫ އަމާން ހިޔާ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެވެށި އަނިޔާ 
މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެްލތު އެދިވަަޑއިގެންނެވިއެވެ. ރައްކާތެރިކަން ހޯދަދިނުަމށް  ،ސަލާމަތްކޮށް މިމުޖުތަމަޢު 

ޖެންޑަރގެ އިސްވެރިންނާއި، ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި  އެންޑް
ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ޢާއްމުރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެކަމަނާގެ މިދަތުރފުޅުގައި 

 ބައްދަލުކުރައްވައި އެކަމަނާގެ ދާއިރާ  އި. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްއާދިނުމަށް ހުރި ދަތިތައް ަބއްލަވާލެއްވިއެވެ
 ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތަްއ އޮޅުންފިލުއްވައި ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ. 

 

 އަމާން ހިޔާ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ޕޮލިސް ޕީސީ ވަޑައިގަތުން 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕީސީ 
ގަިއ 2014އޯގަސްޓް  27ރަޝީދު هللا ޢަބްދު

 ން ކައުންސިލާ ބައްދަލްކުރެއްވިއެވެ. ވަޑައިގެ
މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަީކ ފުލުހުްނ 
މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތަކެްއ 
ބަލައި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ 
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ކިހިނެއްޯތ 

ނގަޅުކުރަންޖެހޭ ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުްނ ރަ
ކަންތައް ކޮބައިތޯ ބެލުމަށްަފހު އެކަމަްށ 

ހައްލެއްގެންނަން މަސައްކަތްކުުރން ކަމަށެވެ. ޕޮލިހުން ދޭ ޚިުދމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ަބލައިގަްނނަ ބަޔަކީ ކައުންސިލްތައް 
ރަށްަރުށގައި ހުރި މައްސަލަތައް ، ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލުން ދެކޭގޮްތ އޮޅުންފިލާވާލުމެވެ. މިގޮތުްނ ކައުންސިލުން ދެކޭގޮތާއި

 މިޓީމާ ވަނީ ހިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. 
 

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޓީމެއް 
 ވަޑައިގަތުން 

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ގައި ފުނަދުއަްށ 2014ނޮވެމްބަރ  13ޓީމެއް 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެޓީމުން އެރޭ 
ގެ ވެރިންާނ ގައި އަތޮޅުކައުންސިލ8:30ް

 ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 
މިޓީމުގެ ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ 
އެއިދާރާއިން މިހާރު ފައްޓައިގެން އުޅޭ 
އެވެއަރނަސް ކެމްޕެއިނެއްގެ ދަށުން ހުސްނުާވ 
އާސަންދަ ތަޢާރަފްކުރުމާއި، އެސްކީމަށް ގިނަ 

ހިއްސާކުރުމެވެ.  އަދި އެޓީމުންވަނީ އެމަޢުލޫމާުތތައް  ބަދަލުތަކެއް ހުރީމައި އެބަދަުލަތއް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް
އަތޮޅުކައުންސިލާ ހިއްޞާކުރައްވައި، އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ސާފުކުރައްވައެވެ. ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި 

ސްޕިޓަލުން ނުވަތަ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވީ ބަލިމީހުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ފޮނުވުމުގައި ހޮ
 ރިފަރކުރާއިރު އެދަތުރު ހަމަޖެހުން ލަސްވާ މައްސަލަ އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

 މިޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒީނިޔާ އާއި، ޢަޒުރާ އާއި، މައިޝާ އެވެ. 

 އާސަންދަ ޓީމު އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
 

 ޕޮލިސް ޕީސީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 އޯޑިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

 

 ތުން އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަ 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލް 
އޮކްޓޯބަރ  8ށްޓަކައި އިދާރާ އޯޑިޓްކުރުމަ

ގައި އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ ޓީމެއް 2014
 ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ގައި 9:00ރޭ އޯޑިޓްކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން އެ 
އިސްވެރިންނާއިއެުކ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގަިއ ކައުންސިލްގެ  ށ.އަތޮޅު
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގަިއ އޮޑިޓަރ 
ޖެނެރަލްއޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ މެނޭޖަރ ޢާއިޝަުތ 

ވަަނ 2013ލިއުޝާ ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ކުރާީނ 
އަހަރުގެ އޮޑިޓް ކަމަށާއި، އޭގެތެރޭގައި 

ފަށް ަކންތަްއތައް ކޮށްފައި ހުރިތޯ އާއި، ބަލާލާނީ ދައުަލތުގެ މާލީ ާޤނޫާނއި، ޤަވާޢިދަށާއި، އަދި ލާމަރުަކޒީ ޤާނޫނާއި، ޚިލާ
ދުވަސް  7އެއާ ޚިލާފަށް ހުރި ކަންތައްތައް އޯޑިޓްގައި ފާހަގަކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން 

. މިބައްދަލުވުމުގައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ 10ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި، ޕްލޭންކުރެވިފައިވަނީ ގިނަވެގެން 
ނޑުމެން މިތިބީ ޓީމުގެ ބޭފުޅުންަނށް  ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިްބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަ
ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުގަ އެއްބާރުލުން ދީގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ކަމަށާއި، އަޅުގަ

ވަންޏާ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރާކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި ފާހަގަވާނީ އެހެން ފަރާތަކުން އައިސް ބެލުމުން ކަމަށް ފާހަގަނު
ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ކުރީއަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ާފހަގަކުރައްވައި މިފަހަރުގެ ރިޕޯޓުގެ ކުރީގައި 

 .ދާޅުވިއެވެއެރިޕޯޓް ލިބުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވި

އޮޑިޓް މެނޭޖަރ ޢާއިޝަތު ލިުއޝާގެ އިތުރުން މިޓީމުގައި ހިެމނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ުމޙައްމަދު ޝައްފާން އާއި، 
 .އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ތަސްލީމާ ރަޝީދު އާއި، ފާޠިމަތު ޝަހުާލ ނާހިދު އެވެ

ށ. މިކައުންސިލްގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި  ކުރިޓީމުން ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތައް އޯޑިޓްކުރުމަށް އޯޑިޓް 
ނޑިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ  ،ބިލެއްފަހި، މާއުނގޫދޫ   އޯޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. ނަރުޫދ، ކަ

 ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 
 

 ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.2014ނޮވެމްބަރ  4ކުރުމަށްޓަކައި ތް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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ތޮޅުކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައިއެލްޖީއޭގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމު، އަ  

 މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާޒަށް މަރުޙަބާ ދެއްނެވުން 

 ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މޮނިަޓރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 2014ނޮވެމްބަރ  6މޮނިޓަރިންގ ނިންމުމުގެ ގޮުތްނ 
ފާހަގަކުރެވުނު ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި، 

ގެ ފަރާތުން އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އެޓީމު
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓަްށ 

ދުވަހުގެ މުއްދަތު  5ކޮމެންޓްކުރުމަށް ރަސްމީ 
ގައި އެރިޕޯޓް 2014ޑިސެމްބަރ  15ދޭނެކަމަށާއި، 

ޓީމުެގ ފައިނަލްކޮށް ޢާއްމުކުރުމަށް ހަމަޖެފައިވާކަމަށް 
މިބައްދަލުވުމުގައި ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާ އަތޮޅު
ޙަވާލުވެވަޑައިގެންހުންނެވި ަކއުންސިލަރ އަޙްމަދު 

ގެ ވާހަކަފުޅުގައި ބެލެނިވެރި ފަރާތުން އައިސް هللاޢަބްދު
ކުރެވިފައިހުންނަ ނުރަނަގޅު ކަންކަން ފާހަވެގެން  މަސައްކަތްކުރުމުގައިކަންތައްތައް ބެލުމަކީ އެދޭގޮްތ ކަމަށާއި، 

ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެން ދާނެކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން  ދާކަމަށްވަންޏާ
ޓީމުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވުމުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިއްެޖހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި، ޖުްމލަކޮށް ރިޕޯޓް އަޑުއިވިގެްނ 

ދިޔައީ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަން ކަމަށާއި، ދިޔައިރު ފާހަގަކުރެވިގެން 
 .އެކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ

ސަރ ޙަމްދާ އެސިސްޓެްންޓ ލީގަލް އޮފި ލޯކަލް ގަވަރެމންޓް އޮތޯރިޓީގެމޮނިޓަރިންގ ޓީމުގައި ހިމެނިަވޑައިގަންނަވަނީ 
 .ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި، ލީގަލް އޮފިސަރ އަސްފާ ޒާހިރު އާއި، އެޑްމިން އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސުހާނާއެވެ

 
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާރޒް 

 އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވަޑައިގަތުން 
ރޒް  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާ

ސެޕްޓެމްބަރ  2014ބްދުލްޣަފޫރު އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަ
 ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައިެގންނެވިއެވެ. 4

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް 
ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ ިނންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

 ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. 
އްވުނު ޖުވެނައިްލ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  4

ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެިރވެވަޑައިގެން ބައިވެރިންނަށް 
ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައި، ޖަލްސާއާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެނެނެވުން
 

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ، ލް ޖަސްޓިސްގެ ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް އާއި ޖުވެނައި
  ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

 

އެމިނިސްޓްރީގެ އާއި، އާދަމް މިނިސްޓަރ ޮއފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާިއބު ައލްފާޟިލް މޫސާ ަފތުޙީ މިދަތުރުފުޅުގައި 
އެގްރެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއާއި، މީޑިޔާކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ތަޛްމީން ޢަބްދުއްޞަމަދު އާއި، 

 .ޖުވެނައިލް ޖަލްސްޓިސް ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ
 

 އެސްސީގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން ބީޑީ
 ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  2014ސެޕްޓެމްބަރ  29ބީ.ޑީ.އެސް.ސީގެ ޓީމެއް 

މިބައްދަލުވުމަކީ ބީ.ޑީއެސްސީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު، ރަށުކައުްނސިލްތަކާއި، ރައްޔިތުންނާއި، 
އްސާކުރުމަށްކުރާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުންާނއި، ބައްދަލުކޮށް އެމަޢުލޫާމތު ހިއްޞާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙި

ނޑު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައި، ޒުވާނުންނަށް  ބައްދަލުވުމެކެވެ. އެގޮތުން ބީޑީެއސްސީން ޓްރޭނިންގ ދެވޭ މައިގަ
ރި ފުރުޞަތުތަކުގެމަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރި ލޯންތަކުން ހު

ރޭވިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮްޕތަކުގައި ބީޑީއެސްސީގެ ފަރާތުްނ އެދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުަމށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި 
 ލޫމާތު ދެއްވާެނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ. ބީ.ޑީ.އެސް ސީގެ ފަރާތުން ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި މަޢު

މިޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަަވނީ ބީ.ޑީ.އެސް.ސީގެ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީްމ ިޢމާދުއާއި، ކުޅުދުއްފުށީގައި 

 ޓްރޭނިންގތައް ހިންގެވުމާިއ، މިަވގުތު ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޢަލީ އާިއ، ދެބޭފުޅުންނެވެ. 

ތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބު މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫ 
 ވަޑައިގަތުން 

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ނައިބު 
ގަިއ 2014ޖެނުއަރީ  13ރިފާޢު هللا އަލްފާޟިލް ަޢބްދު

 ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންެގ 

އި، ޒުވާނުންނާިއ، މަރުކަޒުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށާ
ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް ކުރެއްިވ ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެގޮތުްނ 
ފުނަދޫގެ ޒުވާނުންނާިއ، ބަްއދަލުކުރައްވައި ސަރުކާރުގެ 

ވަޢުދުތަކާ ބެހޭޮގތުން މަޢުލޫާމުތ ދެއްވައި، ޒުވާނުންނަށް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުަމށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަޢުލޫމާުތ 
 ރެއްވިއެވެ. ހިއްޞާކު

 

އެމަނިކުފާގެ އަރިހުގައި މިދަތުުރފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯްމ އެފެއާޒުގެ ނައިބު އަލްފާިޟލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެނެނެވުން
 

 

 ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ވަޑައިގަތުން 
 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާފަުތޙީ 
ގައި ފުނަދުއަްށ 8:30ދުވަހުގެ ރޭ  2014ޑިސެމްބަރ  31އާދަމް 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 

މިދަތުރުފުޅަކީ މިލަންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވުނު އެސްޓީއޯގެ ބޭސް 
ފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށާއި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޙާލަތު 
ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެ ދާިއރާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރައްވާ 

ޅެކެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި މިލަންދޫ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ދަތުރުފު
 ހުޅުވައިދެއްވައި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮުޅ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 

އާއި، ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ  މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޤާސިމް
 މަޖްލިސް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 
 

  ަނޑިތަކާއި  ތިންވަނ  ރަކާތްތައް ޙަ ބައި: ލަނޑުދަ

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 ވަނަ އަހަރަށ2013ްެގން ންފެށިވަނަ އަހަރ2011ުަވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން 93ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
ފައިސާ ހިމަނާ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ ދައުލަތައް ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ލިބިފައިނުވާކަން 
 އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ހިތާމަޔާއި 
 

އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންޭގ  2012ނަމަވެސް 
ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން( އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢި 

 ޑެތި ޭހދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ހަރަކާތްތަށް ހިންގުަމށް ބޮ
 

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން  1,704,046ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  22އަހަރަށް އަތޮޅުތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢީ  2015 
 ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް ސާޅިސްހަރުފިޔާ( ވަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައެވެ. 

 

ރުފިޔާ 109,000ޓުއަރ އަކަށް   ސްޓަޑީ ގަވަނަންސް ލޯކަލް ކުގެ އެހީ އާއި އެކު އެހެނިހެން ފަރާތްތަ
ރުފިޔާ  1,813,046ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް މުޅި ޖުމްލަ 

 އި ހިމެނިފައިާވނެއެެވ. އަހަރަށް މިބަޖެޓްގ2015ަ)އެއްމިލިއަން އައްލައްކަ ތޭރަހާސް ސާޅީސް ހަރުފިޔާ( 
  



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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ރާ މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާ  

  ަލަތުގެ ވަޞީ މުދަލާއި އެހެނިހެން  ކައުންސިލުގެ ބައި:  ހަތަރުވަނ
 ބޭނުންހިފުން 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން  ތަކާއި، އާމްދަނީސައްކަތްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަ މި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
 މަތް ދިނުަމށް ޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަޑޭއެ

މި ޢިމާރާތްތަކުެގ  ގެންދާ ޢިމާރާްތތަކެކެވެ.ކުރަމުން ބޭނުން
 ތެރެއިން އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ 

ގެ ހުިރާހ މި ޢިމާރާތު އަކަފޫޓެވެ. 3425ބޮޑުމިނަކީ 
 މާރޗް 14މަސައްކަތެއް ނިމި ބޭނުންކުރަްނ ފަށާފައިވަނީ 

 ގައެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް  1997
 ރުފިޔާ 1,243,125.00 އަގަކީޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ 

)އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ 
ރާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާއެވެ. ފަންސަވީސްރުފިޔާ( 

ފައިސާ ހޯދުމަްށ ޙަރަކާތްތަކަށް  އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކިހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަަކކީ 
ނާއި، އަތޮޅަށް ވަޑަިއގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ޢިމާރާތްތަކެކެވެ. މީެގ ެތރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮްކ  ޢިމާރާތްކުރެވިަފއިވާ  ން ޭބތިއްބުމަްށ ބޭނުންކުރުމަށް ވަފުދުތަކުގެ ޭބފުޅު
ރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ެފށިފައިވަނީ އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ 2687މިނަކީ މި ޢިމާރާތުގެ ޮބޑުގައި ހިމެނޭ 01
ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ  ތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ.މި ބްލޮކްގައި އަގައެވެ.  1995މާރޗް  12

އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާިއ އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަްށ 
ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ ޖަލްސާކުރާ  އެކަކާއި، އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް މާލަމެކެވެ.ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

އަދި  އެވެ.)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް، އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 1,118,800.00 އަގަކީ 
 24އަކަފޫޓެވެ. މިއީ،  2077ބޮޑުމިނަކީ ގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދޭއްކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެ

 އިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެިށފ1998ައޮކްޓޯބަރ 
 އެވެ.)ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 675,025.00 އަގަކީ  އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ

 

 ފޫޓެވެ. 200×215ގެ ބޮުޑމިނަކީ މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމު
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 މިލައުތުރު ކީސާ )ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް(

 އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  
ގައި 1997އޯގަސްޓް  06 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ  ރާތްކޮށް ބޭުނންކުރަންފެށި މިޢިމާރާތުގެޢިމާ
)ތިންލައްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ  ރުފިޔާ 309,553/40

ގެ ބޮޑުމިނަކީ މި ޢިމާރާތު އެވެ.ފަންސާސްތިންރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި( 
 އަކަފޫޓެވެ. 2230

މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު 
ގަތްފަިއވާ  ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީން 1996އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

މި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ. ބިމެއްގައި 
ތި ފާމަސީ ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަ މި ބިމުގައިފޫޓެވެ.  50×100ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

ވަނީ  ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަނ2006ް މި ޢިމާރާތަށް އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.
އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ. މިހާރު ބޭންކް  ރުފިޔާ )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(6,500.00ބޭންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސްއަށް މަަހކު 

ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ  އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާާރތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުގެ
  ވަޞީަލތެކެވެ.ލިބެމުންދާ 

 

 އަތޮޅުވެހި 

މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަީނ  
އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުެގ 
 ވެރިން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް 

މި  .ޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮ
ހުިރ  މިއިމާރާތްއަކަފޫޓެވެ.  2170.35ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

އޮކްޓޯބަރ   24ފޫޓެވެ.  100×100ބޮޑުމިނަކީ  ބިމުގެ
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ 1998

)ހަތްލައްކަ ފަސްހާސް  ރުފިޔާ 705,363.00އަގަކީ 
 އެވެ.ދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( ތިންސަތޭކަ ފަސް

ޖޫން  3މިޢިމާރާތުގެ މަތީގައި ޖަހާފައިވާ ޓިނުތައް ބައުވެ، ހަލާކުެވފައިވާތީ، ޢިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލުުކރުމަށް  
ގައި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓް،ނިވައިޮދށުގެ/ށ.ފުނަދޫއާ ިމކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. އަދި 2014

 ޓުގައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނިންމައި މިކައުންސިލާ ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ. މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ އެގްރިމެން

 ރުފިޔާއެވެ.  -/133,300



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ. އަތޮޅުދޯނި " ފަރުކޮޅު" ފުނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  
ށް މިޕްރޮގްރާމަށް ނަފާވެރިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އަދި މިޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮ

ޑިސެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް، 2014ޑިސެމްބަރ  17ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އެއުޞޫލަށް 
 ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.16

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ. 5ޢިމާރާތުގައި  

 

 "ފުނަފަތި ފާމަސީ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު  
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަީރ 

ޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން އަތޮ ހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްބޭސް ފަސޭ
 309.88ބޭސްފިހާރައެކެވެ. މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  ންގެވިހި

ގައި މަސައްކަތް ނިންމާ 2001ޖެނުއަރީ  10އަކަފޫޓެވެ. 
 134,000.00އަގަކީ  ރަން ފެށި މި ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާބޭނުންކު
 .އެވެ )އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"

ކުރަންޖެޭހ  ތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްއަމި އުޅަނދަކީ  
ވަނަ އަހަރު 1998އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް 

-G4577Aރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީއުޅަނދެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ 
07-15-C.ެއެވ 

އަތޮޅުދޯންޏަކީ، އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަްށ 
ާވ ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފައި

ނޑަކަށް  މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ  1.5ގާތްގަ
މިއުޅަނދުން ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަލުގަިއ މުދަލެކެވެ. 
ނޑު ކުޑަގެއްލުން ވަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަްށ މިކަުއންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  ގެން މަރާމާތެއްކޮށް މުންދާީތ ދޯނީެގ ެގގަ

މެންބަރުންެގ އިންތިފާޤުްނ ވަނީ ފާސްުކރައްވާފައެވެ. މިޖަލްސާއިން  5އިްނ ޙާޟިރުވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސ115ާ
ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއުޅަނދުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި އުޅަނދުގެ ޢުމުރަށް ބަލައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަީނ 

މިއުޅަނދު ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަ އެވެ. ރުފިޔާ( )ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ 767,637.00
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރު މަތިން 2013މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދެއްވާފައިވުމާއެކު 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ. އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 

 ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު 

ޓީލާ ނީލަންކިއުމަށް އަލުން ސިއަގު ދަށްކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް ސިޓީލާ ީނލަމުންނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވުމުން ޖެނުއަރީ މަހު 
މުޙައްމަދު މުއައްމަން ވަނީ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ. އަދި  14-03ރުފިޔާއަށް މާލެހިޔާ، -/618,000އިޢުލާންކުރުމުން 

 ފަރުކޮޅު ދޯންޏާއި، ދޯންޏާބެހޭ މުހިްނމު ތަކެތި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. ވަނީ ގައި 2014އޭޕްރީލް  2
 

 

 މުލި""މާ  އަތޮޅުލޯންޗް 

 36ރާފްޓް މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
ީކ ަވނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗ2004ަފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ. 

ވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅުްނ ޙަ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގެވުމާ
އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނުންތަްއ  ދިއުމާއި، ތެރެއަށްއަތޮޅު

 ކުރެއްވުމަށް

ނދުގެ ކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަބޭނުން
މި އެވެ.  G7432A-02-15-Cރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ: 

ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 1.4

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

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

 

 "ޔަވަތި ވި " އަތޮޅުލޯންޗް 

 36މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  
އޯގަސްޓް މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2013ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ. 

ިމ އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ  ގެނެވުނު ވަނަ ދުވަހ26ު
ލޯންޗުެގ އެވެ. މި  G3597B-02-15-Cނަންބަރަކީ: 

ރުފިޔާއެވެ.  1,827,855.72އަގަކީ   ހެދުމުގެ ހަލް
ނައުމާިއ، އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުާމ މީގެ އިތުރުން ލޯންޗް ގެ 

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

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮްށ 
 ގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.  ލިއްޔަތުންނާއި، މިޕްރޮއިުތރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މާ ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

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

 

 ވެހިކަލްސް 

މިކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު ފެުށނުއިރު 2014
 ސައިކަލެވެ. 1ވޭނާއި 1ކާރާއި،  1ބެލުމުގެދަށުގައިވަނީ 

ކާރާއި،    B1AG1768ރަޖިސްޓްރީ ނަްނބަރު   އެގޮތުން
ރަޖިސްޓްރީ  ވޭނާއި، B2A1032ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު: 

 ދަނީ ޭބނުންކުރެވެމުންނެވެ.  ސައިކަލް A0B6609ރު ނަންބަ
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ 2014ވުމާއެކު 
 ސައިކަލެވެ. 1 ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި ވަނީދަށުގައި 

 

 ގޮތް  ހިފުނުބޭނުން  ވަޞީލަތުގެކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން 

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

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

 
 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

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

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



 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

(މުޙައްމަދު ޢާރިފް ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) 

 ވިލަރެސްކުރުމާއި،ވަޒަންކުރުން

(އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް )ނައިބުރައީސް  

 ރަށްވެހި ޚިދުމަތް

(ނާހިދުهللا )ޢަބްދު  

ތަރައްޤީްއިޖުތިމާޢީ   

(ޢާތިފްهللا ޢަބްދު)  

ޢީ ރައްކާތެރިކަންއިޖްތިމާ  

 )އާމިނަތު ނަޒްލާ(

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ސަޤާފަތާއި،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން

އަޙްމަދު ފާއިޒު()  

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

(އާދަމް ސަޢީދު)  

ސްސަރވި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް 

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

ންސްބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭ  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

 އާރު، އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ންތި 
 ފަ

ާސީ
ސިޔ

 
ނީ 

މަދަ
ަންތި 

ފ
 



 މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް

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

ގައި އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން 26ފެބްރުއަރީ  2014ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދާއިރާއަށް މެމްބަރުންނެވެ.  2ދާއިރާއަކުން 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

މުޙައްމަދު ޢާރިފް އީސްރަ  
ނޑިތީމުށ.  ދާއިރާ  ކަ  

ޢާިތފް هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 
ދާއިރާ  ކޮމަންޑޫށ.   

 ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު 
ދާއިރާ  މިލަންދޫށ.   

 ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ 
ނޑިތީމުށ.  ދާއިރާ  ކަ  

هللاކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
ދާއިރާ ފުނަދޫށ.   

ނާހިދުهللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދު  
ރާ ދާއި ކޮމަންޑޫށ.   

 ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 
 ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ލިއްޔަތު ޢޫ ޒިންމާތަކާއި މަސް  ކައުންސިލަރުންގެ 

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

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ޑައަޅައި ޒިންމާތައް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތްކަނމަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  ގެމެންބަރުން

ނޑު މަސައްކަތް ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ #  ދާއިރާ / މައިގަ

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް  1
 ރައީސް

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 އިދާރީ ހިންގުން 
  ްނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަ

ސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކައުން
 އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.

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

 ނާއިބުރައީސް
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން 
 ިނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ، ޤާނޫނާއ ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 އުފުލުން.

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން 19ޤާނޫނުގ 
  ަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލ

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ުން.ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓ 
  ްށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުނ 

 ނާހިދު هللا ޢަބްދު  3
 ކައުންސިލަރ
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 ޢާތިފް هللا ޢަބްދު  4

 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ޢީ ތަރައްޤީ އިޖުތިމާ 
  ްދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށ

 ހިންގުން.
 .ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
  ެކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ޞިއްޙީ ދާއިރާގ 
 ިޤައުމީ ކެމްޕެއިންތައް ވިލަރެސްކުރުން.، މުނާޞިބާތައް ފާހަގަކުރުމާއ 
 ުން ހިންގާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުންކައުންސިލ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

 ޢާމިނަތު ނަޒްލާ  5
 ކައުންސިލަރ

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

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

 ން މަސައްކަތްކުރު

 އަހްމަދު ފާއިޒު  6
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

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

 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  7
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްޓެކްސް އާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 އާދަމް ސަޢީދު  8
 ނާއިބު ރައީސް
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

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

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

 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

ނޑައެޅުމުގައި ޞޫސްޓިމޭޓް އުމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެ  ލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަ
 ފެްނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަުށން ކަންަކން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ 

ގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަްނ 2014އޭޕްރީލް  7ގައި އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން 2014ފެބްރުއަރީ  26
ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ކޮމިޓީގެ ގައި ބޭއްވުނު  2014އޭޕްރީލް  16ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވެއެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެޭނ هللا ޙްމަދު ޢަބްދުޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަ
 މެންބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #

 ޗެއަރ ޕާސަން  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު 2

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަލީ ޢަޒީމާ 3

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން 4

 މެންބަރު  ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާދިލް 5
 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

( ސާރކިއުލާރއިން 2011ޖޫން  01) 15/2011ލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު: މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވި
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު 

ރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް ދިވެިހ ސިވިލްސާ، ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

އި މަހުގެ ތެރޭގައި  މިކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލަ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2014ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު 
 މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ިތރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ދާއިރާ ސެކްޝަން  މަޤާމު  ނަން  #

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



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

50 

 ނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް  2

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  3

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

 ރސަނަލް ޕެނަލް ޕާ ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު 5

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

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  7

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

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު 9

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އާދަމް 10

 ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ފަޒުލާ  11
ޑް ޗިލްޑްރަން ފެމެލީ އެން

 ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް 

 

 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން 

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

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

 އިސްވެދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އިބުރައީސްއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 1

 މެންބަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާދަމް ސަޢީދު 5



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު  6

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  7

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 8

 

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

 މެންބަރު  ރައީސް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢާބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޙަމީދު  5

 

 

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

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު އާސިފާ 5

 

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

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 ންބަރު މެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  4



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މެންބަރު  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  5
 

 ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  1

 ބަރު މެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  5

 

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 

 

 މުވައްޒަފުން  ގެ އިދާރީ ންސިލު ކައު 

 # ނަން       މަޤާމް             

 1 މުޙައްމަދު ޙަމީދު  ޖެނެރަލްޑިރެކްޓަރ
 2 ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  ރޑިރެކްޓަ

 3 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 4 ޝާމިޔާ ޙަސަން  ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 5 މްދޫޙް ނަސީމު މަ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 6 އަޙްމަދު ޢީސާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 7 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 8 ޙަސަން މުޙައްމަދު އެކައުންޓްސް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް 
 9 ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ އޮފިސަރޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 

 10 މުޙައްމަދު އާޠިފް ސް އޮފިސަރފައިނޭންއެސިސްޓެންޓް 
 11 ސަޢީދު އިބުރާހީމް އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 12 އިބުރާހީމް ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 13 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
 14 ދުފާޠިމަތު އަޙްލާމް މުޙައްމަ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 15 މުޙައްމަދު ފަޟީލް އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 16 ރިފާޢު ޢަލީ އޮފިސަރޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 

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

 19 އިބުރާހީމް  ޙަބީބާ ސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެސި
 20 މުބީނު މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 21 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 22 ފުޅު  މުޙައްމަދު ޢަޒީމާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 23 މޫސާ އާމިނަތު ނިންގ އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް ޕްލޭ
 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 ހީމްއާދަމް ފަ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 31 ފުޅުޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ
 32 ސުލައިމާނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި
 33 ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް ފަޅުވެރި
 34 ނަޢީމު هللا ޢަބްދު ފަޅުވެރި
 35 އަޙްމަދު ފަޟީލް ފަޅުވެރި

 

 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

ނީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސްގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގަ ސިލްގެމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުން
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

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

 ންނެވެ. ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިާވ ގޮތުގެމަތީމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025: ޓެލެފޯން
 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

54 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

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

 ސުލޫކު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ  ބަލާއިރު ވަނަ އަހަރަށް 2014މިގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ރީ ޙާޟި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ރާގެ ދާއި ކޮމަންޑޫ ގައި 2014 ޖެނުއަރީ  6އަދި . އެވެ 08ޢަދަދަކީ ޤާނޫނީ މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ 
 6އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން މެންބަރުންގެ ޢަދަދު މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ގެ ރައީސް އަދި ކައުންސިލްއަތޮޅުކައުންސިލަރ 

އިންތިޚާބުވެ ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލަރުން  8ގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން 26ފެބްރުއަރީ  2014ދަށްވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 
 އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ. 

ނޑުގައި ކައުންސިއަތޮޅު  މަޤާމް  40ލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.  35ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  ވަނަ އަހަރ2014ުހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް  ސިވިލްސަރވިސް ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުސްވެފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް 2014
( ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ސާދާގޭ އަޙްމަދު ސުނިލް 2014ޖެނުއަރީ  22) CSC/2014/137(1)ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 

ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ. މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީަޝން މުޙައްމަދު ޝަހީމު، ސިވިލް ސަރވިސް 
ކޮމްޕިއުޓަރ ( ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ އަޮތޅުހޮސްޕިޓަލްގެ 2014ޖޫން  3) CSC/2014/791(3) ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

ޓެކްނީޝަން ކަމަށް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު އާސިފާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަްނބަރު 
(3)CSC/2014/969 (14  ިޗިޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެސިސްޓެންޓް 2014ޖުލައ ) ްޑިރެކްޓަރ ކަމަށ

ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. އެއާއެކު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝިޔާމު، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 
( ޗިޓުން ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ކަމަށް 2014ޖުލައި  14) CSC/2014/1277 ނަންބަރު 

ވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިރާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް، ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބަދަލުކޮށް، އެސިސްޓެން އިކޮޮނމިކް ޑި
އަިދ ޗިޓުން ފުނަދޫ ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިޝަރަކަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ.   CSC/2014/1638(3) ނަންބަރު 

( ޗިޓުން 2014ޓް އޯގަސް 14) CSC/2014/1471(3) އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަމްދޫޙް ނަސީމު 
މިކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަްށ ބަދަލުެވފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފަޅުވެރި މަޤާމުގައި ހުރި ށ.ފުަނޫދ 

އޯގަސްޓް  CSC/2014/1108 (17(2)ސަރިންދާގޭ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެދިގެން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިޝަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ށ.ފުނަދޫ ސާދާގޭ އަޙްމަދު  ( ޗިޓުން ވަކިކުރައްވައި،2014

( ގައި ވަޒީފާއިން 2014އޯގަސްޓް  17) CSC/2014/1164(2)ސުނިލް އެދިގެން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 
ނަދޫ ރިލެކްސް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ށ.ފު ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް ގައި ހުސްވި 2014އޯގަސްޓް  17ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އަދި 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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( ޗިުޓން 2014ނޮެވމްބަރ  13) CSC/2014/2374(1)އާދަމް، ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ަނންބަރު 
ގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިޝަރގެ މަޤާމަށް  2014 އޯގަސްޓް 17މީގެއިތުރުން ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. އަދި 

 21ޗިޓުން  CSC/2014/2230(1)ދު ޢާތިފް، ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަްނބަރު ށ.ފުނަދޫ މޫސުމްގޭ މުޙައްމަ

ގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ 2014އޯގަސްޓް  14އްސަވައި، ވަގުތީގޮތުްނ ހަމަޖަ( 2014އޮކްޓޯބަރ 
 CSC/2014/2232(1)  ންބަރުސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަށ.ފުނަދޫ ެޒނިުތ ފާޠިމަތުއަހުލާްމ، ކަމުގެ މަޤާމަށް 

ހަމަޖައްސަވައި، އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސރގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ( ޗިޓުްނ ވަގުތީގޮތުން 2014އޮކްޓޯބަރ  21)
( 2014ޑިސެމްބަރ  3) CSC/2014/1835(39) ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  ސިވިލްސަރވީސްބޮންތި މުޙައްމަދު ފަޟީލު، 

އަދި  މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް  މުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވެއެވެ.ން ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުޗިޓު
މަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ  ހަނދު ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު ޑިވެލޮޕް

(3)CSC/2014/1838 (10  ގައި ވަގުީތ ގޮތުން ގެންގުޅެްނ ފ2014ެޑިސެމްބަރ ).ެވަނަ 2014 ވުމާއެކު ށިފައިވެެއވ
 އެވެ.  35މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ  ވެސްއަހަރު ނިމުނުއިރު

 އިންސައްތަ 96.03ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  242މުވައްޒަފުން  އަހަރުވަނަ 2013
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ޢިދުން އޮފީހަށްވައްޒަފުން ޤަވާމު

 

 އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް އަރުވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން 

ނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ވ12،11ަގެ 2010/7ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 
ވަނަ ކައުންސިލަށް އެރުވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް 2ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންތިޚާުބކުރެވޭ 

ގައި ބޭއްވުުނ 2014ޖެނުއަރީ  12ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި މެންބަރުން ގެްނނެވި އިޞްާލޙްތަކާއެކު އެ ލިއުން 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިލިއުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް 139ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މިކައުންސިލް

 ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުންނެވެ. 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2014އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ަވނަ 2014 ގޮތުގެމަތީން  މާއްދާގައިވާ  ވަނ96ަ ގެ(2010/7) ޤާޫނނުގެ ިހންގުމުގެ އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ
 ގޮތުގެަމތީން  ބުނެފައިވާ މާއްދާގައި  ވަނ97ަ އެޤާނޫނުގެ ފާސްކޮްށ، ބަޖެޓް އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ.ށ ލަފާކުރާ އަހަރަށް

މިކައުންސިލްގެ  ޞައްޙަކަމަށް އްހިސާބުތަ ގުޅޭ ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ ކައުންސިލުން ،ޓްަމންޓާއިސްޓޭ ބަޖެޓް އެކުލަވާލެވުނު



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ ދުވަހު  ފާސްކުރެވުނެވެ. މިބަޖެޓާއި، ހިސާބުތައް 15ޖެނުއަރީ  2014ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 140ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުންނެވެ. 

 
 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި 2013

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 109(ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ) 

ންމަޑުލުއުތުރުބުރީ ވަނަ އަހަރު މިލަދ2013ުގޮތުގެމަތީން ލޯކަލް ގަވަރމެންްޓ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު "

ޖެނުއަރީ  2014އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް" މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާްޙތަކާއެކު 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤްނ 140ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކަުއންސިލްގެ 15

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން  

އެކައުންޓްގެ ތެރެއިން ށ.ައތޮުޅ  5ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްިޑވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ 
 ފް، ނައިބު ރައީސް އިބްާރހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް،ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ

 އާދަމްއާިޠފް، ކައުންސިލަރ هللا ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ފާއިޒު، ކައުންސިލަރ އަބްދު، هللاއަހުމަދު ޢަބްދުކައުންސިލަރ 
، 1ވެނިއުއެކައުންޓް )ރ4ެއަނެއް  އަށް ކަމަށާއި،ނާޙިދުهللا އަބްދުއަދި ކައުންސިލަރ  ނަޒުލާ އާމިނަތުސަޢީދު، ކައުންސިލަރ 

( ގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ 2ޚަރަދު 1ޚަރަދު، 2ރެވެނިއު
ގައި ބޭއްވުުނ 2014ފެްބރުއަރީ  27ޖެނަރަލް މުހައްމަދު ޙަމީދު އަާށއި، ޑިރެކްޓަރ އަބްދުލްޖަީލލް އިބްރާހީމަށް ކަމުގައި 

މެންބަރުންގެ އިންތިފާުޤްނ  8ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރު
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ފާސްކުރުން 

 ނެރުއްވާފައިވާ  އޮތޯރިޓީން ގަވަރމެންޓް ލޯކަލް ،ދަށްޤާވާޢި ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ ލަދުންމަޑުލުމި 

 ގެނެިވފައިވާ މާއްދާތަކަށް ގޮތުގެަމީތން އެއްގޮތްވާ އެުއޞޫލުތަކާ އަދި އިތުރުކޮށް ާމއްދާތައް ބައެއް އެއްގޮތަށް އުޞޫލުތަކާ

ގައި ބޭއްވުުނ 2014މާޗް  4 ފާސްކުރުމަށް އަލުން މިޤަވާޢިދު  އިޞްލާޙްތަކާއެކު ެގންނެވި މެންބަރުން ،އިޞްލާޙްތަކާއި

މެންބަރުންގެ އިއްތިާފުޤްނ  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ ދެމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 .ފާސްކުރެވުނެވެ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފާސްކުރުން  2014މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް 

 ގެންނެވި މެންބަރުން" 2014 އުޞޫލުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުތުރުބުރީ މިލަދުންމަޑުލު"  

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2014މާޗް  4 ފާސްކުރުމަށް އިޞްލާޙްތަކާއެކު

 ެނވެ. ފާސްކުރެވުމެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ހަމަޖެއްސުން  ކޯޑިނޭޓަރުން  ،އެކުލަވާލައި  ކޮމިޓީ  ކޯޑިނޭޓިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ  ފަންޑުގެ  ޓްރަސްޓް 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު " ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް 
ގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި، "ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި، "މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިން

އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި، "ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު" އާއި، 
ގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކާިއ، "އަތޮޅުކައުންސިލްރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" އަދި "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު

މާޗް  11އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް  2014މާޗް  20" ބަޔާންކުރާ  ކަރުދާހަށް، 2014 -ކޯޑިނޭޓަރުން
ދެވަނަ ދައުރުގެ ތިްނވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  މިކައުްނސިލްގެ ބޭއްވުނު ގައި 10.00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2014

 ފާސްކުރެވުނެވެ. މެންބަރުންގެ ވޯޓުން  6ވި ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެ
 

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން 

 ޢަމަލުކުަރމުންގެންދިއުމަށް  ފެށިގެން  އިން 2014 މާޗް 20 އަށް" އުޞޫލު އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފުނަފަތި"  

 5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާއިން  ޢާއްމު ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަދެގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2014މާޗް  13

 ވެ.ފާސްުކރެވުނެމެންބަރުންގެ އިންތިާފޤުން 
 

 

 ގައިވާ (2.3) މާއްދާގެ  ވަނަ 2 ގެ "އުޞޫލު  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އެކަމަޑޭޝަން  އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ 
 ކަނޑައެޅުން  ކުލި  ތިބުމުގެ  މަރިޔާދުގޭގައި  ކައުންސިލަރުން  ގޮތުގެމަތީން 

ނޑައަޅުމަށާއި، މަހަކަށް ނަގާ ފީއަކީ   -/600އަތޮޅުކައުންސިލަރުން މަރިޔާދުގޭގައި ތިބުމަށް ނަގާފީއަކީ ރަމްޒީ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ވަނަ  5ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  2014މާޗް  19)ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް 

 މެންބަރުން ވޯޓާއެކު ފާސްކުރެވުނެވެ.  4މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ލްސާއިން ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން ޢާއްމުޖަ

 

 ކަނޑައެޅުން  ރަށް  ބާއްވާނެ  މުބާރާތް  ޤުރުއާން  އަހަރުގެ  ވަނަ 2015



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ،ބަލައި ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ  ބޭއްވުމަށް މުބާރާތް ޤުރުއާން  އަތޮޅު.ށ އަހަރުގެ ވަނަ 2015 އޮތް ކުރިޔަށް 
ނޑައަޅުމަށާއި ކަމުގައި " ގޮއިދޫ .ށ" ރަށަކީ ބާއްވާނެ މުބާރާތް ޤުރުއާން އަތޮޅު.ށ އަހަރުގެ  ވަނ2015ަ  ބޭއްވުމުގައި  މުބާރާތް  މި ،ކަ
 ބޭއްވުނު  2014އޭޕްރީލް  8 ގެންދިއުމަށް ކުރިޔަށް ދަށުން އެއްގެ ޔޫ.އޯ.އެމް ވެވޭ ދެމެދު މިކައުންސިލާ  ،ކައުންސިލާއި ގޮއިދޫ
 ފާސްކުރެވުނެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ވަނަ ޢާއްމު 8ދެވަނަ ދައުރުގެ  ންސިލްގެ މިކައު
 

 ކައުންސިލާ  އަތޮޅު  ،ކައުންސިލާއި ރަށު  ރަށުގެ  ބާއްވާ  މުބާރާތް  ޤުރުއާން  އަތޮޅު  އަހަރުގެ ވަނަ  2015
 އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން  ވެވޭ  ދެމެދު 

 
ވަނަ އަހަރުގެ ށ.ައތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާްތ ބޭްއވުމުގެ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ  2015 

 2014އޭޕްރީލް  20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާްސކޮށް، މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް 10މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

މެންބަރުންގެ އިންތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންވަނަ 10ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު ދުވަހު

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ،އާއި ފައިސާ  ހުރި  ޖަމާކުރެވިފައި  ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  އަތޮޅުއޮފީހުގެ  ހަމައަށް  އުފެދުމާ  ކައުންސިލްތައް 
 ނިންމުން  ގޮތެއް  ފައިސާއާމެދު  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް 

 
މާ ހަމައަށް ށ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ޖަމާކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާއާއި، އިސްލާމިްކ ކައުންސިލް އުފެދު

ވަނަ  12ްށ ޖަމާކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  1މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ  އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރެވެނިއު 
މު ޖަލްސާއިން ހިފްޒުކޮށް ތަފާވީޙްކުރުމަށް ވަނަ ޢާއ11ްޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް މިފައިސާގެ ތެރެއިން ، 

މެއި  6ރ. )އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ( ނެގުމަށް -/140,000ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުަމށް ފާސްކޮށްފައިވާ 
ބަރުންގެ މެން 7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 12ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު  2014

 ނިންމުނެވެ.އިންތިފާޤުން 

 
 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ސަޕްލިމެންޓްރީ 

ށް ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 2އަދި  1ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ކަރުދާސް އެނެކްސް 
އިވާ "އިދާރީ ހިންގުމުެގ ގައި ހިަމނާފ2ަފާސްކުރުމަށާއި، އެނެކްސް  2014އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް 

ޚަރަދު" ގެ ބައިގާވާ އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ވާނީ އެ ޢަދަދު ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައި، އެފައިސާ ސަރުކާރުން  -/534,000ކަ

ނޑައެޅުމަށް ނުލިބިއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ ގައި 10.00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2014މެއި  22ޖެ ޙާލަތުގައި ކަމަށް ކަ

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ވަނަ ޢާއްމު 15ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވިމާލަމުގައި 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުން  ދިނުމުގެ  އެވޯޑް  ކް އެކަޑަމި 
 

އިން  2014ޖޫން  10 ފާސްކޮށް،" 2014"ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 
ޢާއްމު  ވަނ18ަދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2014ޖޫން  10ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން ެގންދިުއމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާއިން
 

 ވިއްކާލުން އެންޓަނާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި ޓަވަރ ނީލަމުގައި 

ވަނަ 18ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެންޓަާނ ހަރުކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި ޓަވަރ، މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ރުފިޔާ، އަދި ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭ  -/4,000ޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ފާސްކޮށް، ނީލަމުގެ ފެށޭ އަގަކީ ޖަލްސާއިން ސި

ނޑައެޅުމަށް  -/500އަގަކީ  ވަނަ ޢާއްމު 18ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު  2014ޖޫން  10ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަ

  މެންބަރުން ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 4ރުންގެ ތެރެއިން މެންބަ 6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން 
 

 ދިނުން  ކުއްޔަށް  ދިގުމުއްދަކަށް  ގޮތަކަށް  އެންމެފައިދާހުރި  ކައުންސިލަށް  ޢިމާރާތް  ޢަރުޝީފު  ،އަތޮޅުވެއްސާއި

ށް ދިނުމާބެޭހ އަތޮޅުވެއްސާއި، ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ދިގު މުއްދަތަށް ުކއްޔަ
ގައި ބޭއްވުނު  2014ޖުލައި  2އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ނަފާެވހި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤްނ  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 21މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ވިއްކާލުން އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު އަގު ދަށްކޮށް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި  2ލްގެ އަތޮޅުކައުންސި 

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ސިޓީލާ ނީލަމުަގިއ 7ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 2014އޭޕްރީލް  1 
ން ނީލަންކިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ އައުބޯޑު  އިންޖީނު)ޓޫ ސްޓްރޮކް( ގެ އަގު ދަށްކޮށް އަލު 2ވިއްކާލުމަށް  ފާސްކޮށްފައިވާ 

ރުފިޔާ، ބަުއ  -/50,000ވަަނ ޢާއްުމޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، އައު ިއންޖީނުގެ ނީަލން ެފށޭ އަގަކީ 25ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ރުފިޔާ   -/1,000ރުފިޔާ އަދި ނީލަމަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އަގަކީ  -/45,000 އިންޖީނުގެ ނީލަން ފެށޭއަގަކީ 

ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. ވަނަ ޢާއްމު 25ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެދުވަހު ބޭއްވުނު  2014އޯގަސްޓް  5 ފާސްކުރަމަށްކަމުގައި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 5މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

މުބާރާތް ނުބާއްވާ ގޮތަށް  އަތޮޅުފުޓްބޯޅަ .ށ ފައިވާ ބަޖެޓްކުރައްވާ  މިއަހަރުކުރުމަށް  އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 ނިންމުން 

އެފްއޭއެމް އިން ފުޓްބޯޅަ މުާބރާތެއް ބާއްވާނަމަ މިކައުންިސލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަެޖހިފައިާވ ފުޓްބޯޅަމުބާރާްތ 
ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް، ޚަރަދުކުރާނެ ގޮތެއް ކުޅިވަރުގެ ކަންތައް ކުރިއެރުވުމަށް  ނުބޭއްވުމަށާއި، މިުމބާރާތަށް ކަ

ވަނަ 26އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 12ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، އެްފއޭއެމްއިން ކުރިޔަށްގެންދަވާ ފުްޓބޯޅަމުބާރާތަށް މިކައުންސިުލން ެއއްބާރުލުން ދިނުަމށް 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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މެންބަރުންގެ  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  ޖަލްސާއިންވަނަ ޢާއްމު 26ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2014އޯގަސްޓް 
 ނިންމުނެވެ. އިއްތިފާޤުން

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2015ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ރުފިޔާ  9,087,444.00އެްނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަބޖެޓަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަކީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ނޑައަޅައި މިބަޖެޓް ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 26ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ކަ
ވަނަ 26ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެބޭއްވުނު  ދުވަހު 2014އޯގަސްޓް  12ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ޢާއްމު 
 
 ހިމެނުން  ދަރިވަރުން  އަހަރުގެ  ވަނަ  2012 ގައި 2013 އެވޯޑް  އެކަޑަމިކް  އަތޮޅު .ށ

 ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް ހިމަނައިގެން  ދަރިވަރުން ރުގެ އަހަ ވަނ2012ަ ގައ2013ި އެވޯޑް އެކަޑަމިކް އަތޮޅު.ށ
 ބަޖެުޓގެ  އަހަރުގެ ވަނ2014ަ މިކައުންސިލުގެ ފާސްކޮށް ޢާއްމުޖަލްސާއިން ވަނ26ަ ދައުރުގެ ދެވަނަ މިކައުންސިލްގެ

 2014 ގަސްޓްއޯ 12 ހަމަޖެއްސުމަށް މިޚަރަދު އައިޓަމުން" މެޝިނަރީ ބޭނުންވާ ހެއްދުމަށް ލައިސަންސް އަދި ރަޖިސްޓްރީ"
މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުްނ  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްާސއިން  ޢާއްމު ވަނ26ަ ދައުރުގެ ދެވަނަ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
 

 ނީލަންކިއުން އަތޮޅުވެހި ޓިނުބަދަލުކުރިއިރު ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބައުވެގެން ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ތަކެތި 

ވެހި ޓިނު ބަަދލުކުރިއިރު ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބައުވެެގން ނެގިފައިވާ އެހެިނހެން ތަެކތި ނީލަންކިއުަމްށ އަތޮޅު
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް، ނީލަންކިއުމުގެ ކަްނތައް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފުރަތަަމ 27މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ ޢާއްމު 27ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2014ސްޓް އޯގަ 19ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ނީލަންކިއުން  ސިޓީލާ  އަލުން  ދަށްކޮށް  އަގު  ޓަވަރ އެންޓަނާ  އިދާރާގެ  އަތޮޅުކައުންސިލް 

 -/3,500ގެ އެންޓަނާ ޓަވަރ އަގުދަށްކޮށް އިާދރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފެޭށއަގު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ
ރުފިޔާއަށް ނީލަންކިއުމަށާއި، މިއަގަށް ނަގާނެ ފަާރތެއް ނުވެއްޖެނަމަ، އަލުްނ  -/300ރުފިޔާއަށާއި، އިތުރުކުރެވޭ ޢަދަދު 

ރުފިޔާ ކަމުގައި   -/300އަދި އިތުރުކުރެވޭ އަގު ، ރުފިޔާ ދަށްކޮށް -/500އިޢުލާންކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ނީލަން ފެށޭއަގު 
ނޑައަޅައިގެން  އިދާރީގޮތުން އިޢުލާން ކުރަމުންގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 27ކަ

ނޑުމެއްނެތި އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް   ބޭއްވުނު ދުވަހު 2014އޯގަސްޓް  19ފާސްކޮށް، އެނީލަން މެދުކެ
މެންބަރުންގެ އިންތިާފޤުްނ  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ވަނަ ޢާއްމު 27ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ

 ނިންމުނެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މުވައްޒަފަކު  އުޞޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ބެލެހެއްޓުމަށް  ސާފުކޮށް  ފޮޅައި  ކުނިކަހައި  ގޯތި  ޢިމާރާތާއި  އަތޮޅުވެހި 
 ނެގުން 

 

 ބަޔަކާ ިބޑުކޮށްގެން އުޫޞލުން ކޮންޓްރެކްޓް ،ބެެލހެއްުޓން ސާފުކޮށް ފޮޅާ ުކިނކަހައި ގޯތި ،ރާތާއިޢިމާ އަތޮޅުވެހި
 ދިނުމަށް  އިޚްތިޔާރު ކޮމިޓީައށް ކޯޑިނޭިޓންގ ނަފާވެހި ނެގުަމށް މުވައްޒަފަކު ވަގުތީޮގތުން ނުވަތަ ޙަވާލުކުރުމަށް

ދެވަަނ  މިކައުންސިލްގެ ދުވަހު ބޭއްވުުނ  2014އޯގަސްޓް  19 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިނ27ްމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
 ނިންުމނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން  5ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު 27ދައުރުގެ 

 
 ހިންގުމަށް  ކޮމިޓީން  ކުޅިވަރު   ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ  މުބާރާތަށް  ފުޓްބޯޅަ  އަތޮޅު .ށ

 ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން  ޙަރަކާތެއް  4 ވަވާފައިވާ ރާއް 
 

 

 -/30,000އެފް.އޭ.އެމްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާ ނަމަ އެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދަށް 
އި، މުބާރާތް ބާއްވާ ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށާ -/42,000ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށާއި، ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް 

ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި، ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުަމށާއި، ކުޅިވަރުކުރިއެރުވުމަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަްށ  -/3,000ރަށަށް 
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިްނ  -/125,000އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް  ރުފިޔާ، ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަ

މަށް ފާސްކޮށް، އެފް.އޭ.އެމްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ުނޭބއްވޭނަމަ ށ.އަތޮޅުފުޓްބޯޅަ މުާބރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ޚަރަދުކު
 މިކައުންސިލްގެ  ބޭއްވުނު  2014އޯގަސްޓް  27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށް 28މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ނިންމުނެވެ. މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި   ންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއ28ިދެވަނަ ދައުރުގެ 
 

 ކަނޑައެޅުން  އަލުން  އަގު  ވިއްކާ  ނީލަމުގައި  ސިޓީލާ  އިންޖީނު  އައުޓްބޯޑު  2 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 2ވާ ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ާފސްކޮށްފައ25ިމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ޮގތުން  ކޮންޑިަޝން ރަނގަޅު ިއންޖީނާއި، ގޯސް އިންީޖނު  އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު )ޓޫ ސްޓްޮރކް( ގެ އަގު ކަ
ރުފިާޔ  -/1,000ރުފިޔާ، ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އަގަކީ  -/40,000އެދެ އިްނޖީނުގެ ފެށޭއަގަކީ  ،ވަކިކުރަން ނޭނގޭތީ

ނޑައެޅުމަށާއި، މިއަ  ރުފިޔާއަށް ދަށްކޮށް، އަިދ   -/30,000ގަށް ނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވެއްެޖނަމަ ފެށޭއަގު ކަމުގައި ކަ
ސެޕްޓެމްބަރ  7ވަނަ ޢާއްމު ަޖލްސާއިން 29ރުފިޔާ ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  -/1,000އިތުރުކުރެވޭ އަގު 

 6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން  ވަނަ ޢާއްމ29ުދެވަނަ ދައުރުގެ  މިަކއުންސިލްގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2014
 ފާސްކުރެވުނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން 

 

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން  ބޭނުންވާ  ބޭއްވުމަށް " 2014 އިނާމު  ތަޢުލީމީ  އުތުރުބުރީ  މިލަދުންމަޑުލު "

ނޑައެޅުއްވި ބަޖެޓުގައިވާ ފައި 2014ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަޢުލީީމ އިނާމު  ސާ އަށް ކޯޑިނޭޓަރ ކަ
ރ. )ދެލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ަހތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްލާރި( ފާސްކުރުމަށާއި، 290,766/60

ނޑައަޅާފައިވާ  2014ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ތަޢުީލމީ އިނާމު   150,766/60ރުފިޔާ އަށް މަދުވާ  -/140,000އަށް ކަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ރުފިޔާ އާއި، އިދާރީގޮތުްނ  14,154/50މުތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ބާީކން އަށް ޕްރޮގްރާ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  23ރުފިޔާ ނަގާނީ 
ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ރިޒާވުން ނެގުމަށް ކަ

ނޑައެޅައި، ޚަރަދުކުރުމަށް  136,612/10 މިކައުންސިލްގެ ހު ބޭއްވުނު ދުވަ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  23ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަ
 ނިންމުނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 32ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް ބަލައިގަތުމާއި، 
 ދިނުން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫ 

 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ޚިދުމަްތތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި މިހާތަނަްށ އެންމެރަނގަޅަށް 29މިކައުންސިލްގެ 
ށާއި، ދެން ހުރި ރިޕޯޓް ފޮނުވަމުންދާ ދެރަށް ަކމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫއާއި، ިބލެްތފަހީގައި ފުރަތަމަ ޚިދުމަތް ޤާިއމުކުރުމަ

ރަށްރަށުގައި މިޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގައިވެސް ރިޕޯޓްތައް އެންމެރަނގަޅަށް ފޮނުވާ ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީގެން މުޅިއަތޮޅަށް 
ގައި 2014އޮކްޓޯބަރ  1ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށާއި، އަދި މިޚިދުމަތް ޙަވާލުކުރާއިރު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން މިޚިދުމަތް ފެށުމަްށ 

މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުްނ  7ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްާސއިން 33މިކައުންސިލްގެ ދެވަަނ ދައުރުގެ ބޭއްވުނު 
 ނިންމުނެވެ.

 
 އަލުން  ބަޖެޓް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ގޮތަށް  ރޭވިފައިވާ  ޕްރޮގްރާމު  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  ބެލެނިވެރިން 
 ފާސްކުރުން  ރިވައިޒްކޮށް 

 

 އެޕްރޮގްރާމު ފައިސާއިން ބާކީގައިވާ ބަޖެޓުގެ ކަނޑައެޅުނު ޕްރޮގްރާމަށް ހޭލުންެތރިކުރުމުގެ ބެލެނިވެރިން ޕްރީސްކޫލް
. ރ-/6,002 ފައިސާ އެދިފައިވާ  ކޯޑިނޭޓަރ އިތުރުކުރުމަށް ބަޖެޓަށް އެޕްރޮގްރާމުގެ ،ނުފެްނނާތީ ހިންގޭނެކަމަށް

 ނެގުމަށް  ރިޒާވުން ބަޖެޓުގައި ސަޕްލިމެންޓްރީ ޚަރަދަށް ޚިދުމަތުގެ ނަގާނީ ސާމިފައި ،އިތުރުކުރުމަާށއި( ހަހާސްދެރުފިޔާ)
ނޑައެޅިފައިވާ ވަނަ 36މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ގައި ބޭއްވުނު 2014އޮކްޓޯބަރ  29 ތެރެއިންކަމުގައި ފައިސާގެ ކަ

 ންުމނެވެ.ނިމެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 
 
 ހަރުމުދާތައް  ބޭނުންކުރެވުނު  ޔުނިޓުގައި  އިލެކްޝަންސް  ޤާއިމުކުރެވުނު  އިދާރާގައި  އަތޮޅުކައުންސިލް .ށ

 ބެހުން ރަށްރަށަށް 
 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ހަރުމުާދތަކުގެ ތެރެއިްނ 
އުރީދޫ ރަށުފޯނު، ރަށުކައުންސިލްތަަކށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ިމންވަރަްށ  1ޕްރިންޓަރ އަދި  1ޓަރާއި، މޮނީ 2ސީޕީޔޫ އާއި،  2

ބަލައިގެން ެބހުމަށާއި، ބޭނުންޖެިހފައިވާ މިންވަރު ބަލާނީ މޮިނޓަިރން ދަތުރުގައި ކަމަށާއި، ތަކެތި ބެހުމުގައި އެއްވަރުވުމުްނ 
ބަލައިގެން ބެހުަމާށއި، ތަކެތި ދިނުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ކައުންސިލަރުންނާިއ  ދަތިތަކެއް ދިމާވާނަމަ އާބާދީގެ ނިޞްބަަތށް

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 37މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2014ނޮވެމްބަރ  4މަޝްވަރާކޮށްގެންކަމަށް 
 ނިންުމނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 އެދޭ  ދާން  ޙައްޖަށް  ތެރެއިން  ކައުންސިލަރުންގެ  އިންތިޚާބުވެފައިވާ  ކައުންސިލްތަކަށް  ލޯކަލް 
 އުޞޫލް  ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ  ކައުންސިލްތަކުން  ދިނުމާބެހޭގޮތުން  ޗުއްޓީ  ޙައްޖު  ކައުންސިލަރުންނަށް 

 އިތުރުކުރުން  ޤަވާޢިދަށް  ހިންގާ  ކައުންސިލްގެ 
 

( 2014ނޮވެމްބަރ  16) ME/CIR/2014/11-221ބަރު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަން
ކައުންސިލަރުންގެ ޙައްޖު ޗުއްޓީ ސަރކިއުލަރގައިވާގޮތަށް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހިމެުނމަށާއި، މިބައި ހިމަާނީނ 

މިކައުންސިލްެގ ގަިއ ބޭއްވުނު 2014ނޮވެމްބަރ  25ވަނަ އަހަރު ކައުންސިްލގެ ޤަވާޢިދު ރިވިއުކުރާއިރު ކަމަށް  2015
 ނިންމުނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 39ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 
 ދިނުން  އެހީ  ފައިސާގެ  އިތުރު  ޓީމަށް  2 ކޮލިފައިވި  މުބާރާތަށް  ފުޓްބޯޅަ  ގެ  2 ޒޯން 

 

މާފައިވާ ފައިސާގެތެރޭގައިވާ ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ބާއްވާ ރަށްރަަށށް ދޭން ކައުންސިލުން ނިން
ރުފިޔާއިން  ޒޯން މުބާރާތަްށ ކޮލިފައިވި ދެޓީމުހިމެޭނ 18/24،859ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެތެރެއިްނ މިހާރުބާކީހުރި 

ރުފިޔާ، 14،034/-އަށް ރަށްކަމުގައިވާ ފުނަދޫ، ނަރުދޫއާ މުބާރާތް ބާއްާވ ހޮޅުދޫއާ ދެމެދުުހރި ދުރުމިނަށް ނިސްަބތްކޮށް ނަރުދޫ
ވަނަ 39މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަހު ބޭއްވުނު  2014ނޮވެމްބަރ  25ރުފިޔާ ދިނުމަށް -/10,825ފުނަދޫއަށް 

 ނިންުމނެވެ.މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން  5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 
 

 ހޯދުން ޓީ.ވީ ޚިދުމަތް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ކޭބަލް 
 

ޑީކޯޑަރ ގަތުމަށް ފެްނނަކަމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާީރ ބަޖެޓްގެތެރެިއްނ  2އުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްޮލކަށް ކަ
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިްނ 39މިަކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދުވަހު ބޭއްުވނު  2014ނޮވެމްބަރ  25މިތަކެތިގަތުމަށް 

 ނިންުމނެވެ.މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  5ނެވި ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން
 

ށ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓްދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި 
 ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުން ބޭނުންވާ 

 

ސިޓީން  G1/227/2014/16-171މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އަޕަރނޯތް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 
އެދިފައިވާ ފަދައިން ށ.ައތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ޮޕލިސް ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ަފރާތްތަކަށް ޕޮލިސް ރިޕޯްޓ 
ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ ހޯދައި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިފައިސާ 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަުތެގ 2014ޚަރަދުކުރާނީ 
ނޑައެޅުނު  ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިއަދާއި، ހަމައަށް ބާކީހުިރ  -/534,000ޚަރަދަށް މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 2014ޑިސެމްބަރ  11ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެމަީތންކަމަށް  ރުފިޔާ އަށްވުރެ -/40,000ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  391,385/90
މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުްނ  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްާސއިން ވަނަ ޢާއްމު 41ދެވަަނ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު

 ނިންމުނެވެ.



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ފާސްކުރުން  2014 –ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު  ކުއްޔަށް  ދިގުމުއްދަތަށް  އަތޮޅުވެހި 
 

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް 42ލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސި
 2014ޑިސެމްބަރ  16އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަްށ  2014ޑިސެމްބަރ  17އަށް  2014ދިނުމުގެ އުޞޫލު 

މެންބަރުންގެ އިއްިތފާޤުްނ  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްާސއިން ވަނަ ޢާއްމު 42ދެވަަނ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވުނު
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 
 ލަފާކޮށްފައިވާ  އެޕްރޮގްރާމުތަކަށް  ،ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ހުށަހެޅިފައިވާ  ހިމެނުމަށް  ބަޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 2015

 ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 
 

ޕްރޮގްރާމު  22ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި 2015އިން ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސ44ާމިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދެލިކަރުދާސް މެންބަރުން ގެންނެިވ 2015ހިމެނުމަށާއި، އަދި 

ކައުންސިލްގެ  ވަނަ އަހަރުގ2015ެރުފިޔާ  -/1,679,046އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް، މިޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ޖުމްލަ 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  ގައ21:00ިދުވަހު ރޭަގނޑު  2014ިޑސެމްބަރ  30ބަޖެޓުގައި ހިމެނުަމށް 

 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 44ދެވަނަ ދައުރުގެ  މިކައުންސިލްގެ ބޭއްވި
 ކުރެވުެނވެ.ފާސްމެންބަރުންގެ ވޯޓުން 

 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

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

މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި، "ފުނަފަތި" "ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި، "ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، "
ތައްޔާރުކޮށް އަދި އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުން މަހަކުން ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް  4ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ 

 ދެއެވެ.

 ލީ އޯޑިޓް މާ 

ބަޔާންކޮްށފައިާވ ތާރީޚުގައި އޯޑިޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައި 109ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޯޑިޓް  ށް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 20ން  8އޮކްޓޯބަރ  2014ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް 2013ފާއިތުވި 
ޑިސެމްބަރ  2014 ތުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަށްގޮތުގައި ކުރެވުނު މިއޯޑިޓްގައި އިދާރީ ގޮއްގެ ކޮމްޕްލޭން އޮޑިޓެޓީމުން 

 މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެ. 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   6540057ފެކްސް:   6540038  6540025: ޓެލެފޯން
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 އިދާރީ އޯޑިޓް 

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

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް 

 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ 
ވުމުގެ ޮގތުންނާއި، ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުުމގެ ރުން ތަޢާރަފްކައުންސިލަ
އަތޮޅުގެ ހުިރހާ ށް  24 -21އޭޕްރީލް މަުހގެ  މިއަހަރުގެގޮތުން 

 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، އިސް 

ޖަމްޢިއްޔާަތއް  މުވައްޒަފުންނާއި، އަންހެނުްނގެ ކޮމިޓީތަކާއި، ކުލަބު
ހިމެނޭގޮތުން ބައްދަލުވުމެއް ާބއްވައި އަލަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ 

ވުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވއެވެ. ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފް
އެކު  މިއާއިއެވެ. ވެހިއްސާކުރެވިފައި ގެޒިންމާތަކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި  މިބައްދަލުވުމުގައި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންުގމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ެއންމެ ފައިދާހުރި ގޮްތތަކަީކ 
އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެވިދާެނ ނެވެ. ހޯއްދު ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު

އެއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލާއި، ސްކޫލުތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ  ދާއިރާތަކާއި
ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ ރަށްރަށުން 

އި، ރަުށކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ިނޒާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމާ
ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 

 .ވާހަކަދެކެވުނެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 118ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ މީގެއިތުރުން 
ޤަވާިޢދުތަކާއި، އަދި ޤަރާރުތަކާއި، ނިންމުންތައް، ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ 

 www.shaviyani.gov.mvމިކައުންސިލްގެ ވެްބސައިޓް  އްއިޢުލާންތަ

 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން
 

 ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް 
 

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


 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލްގެމީޓިންގގެ ތެރެއިން

ންދުވަހަްށ ދުވަހުހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި، ފޮޓޯ  އަތޮޅުކައުންސިލްގައިގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދި 
އަްށ  "Secretariat of the North Miladhunmadulhu Atoll Council"ވެބްސައިޓަށް، އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް 

 ދަނީ އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވެ.

 

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު 

ޓް މީޓީންގގެ އަށް މެނޭޖްމަން 11:00ން  10:00ދުވަހު ހެނދުނު 

މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުެގ އެވެ. ވެނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް

މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ 

ނިންމުމަށް އަވަސްކުރަންޖެހޭ މަްއސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި، 

ޮކށް ކައުންސިލަރުންނާއި، އިދާރާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި

ރައީސް ނުވަތަ ހިންގުާމ  ގެ މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ.

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

 ޓުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނެވެ. ވެރިންނާއި، ޔުނި

 ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުން 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ަފހަރު އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނނާއި، ކައުންސިލަރުން ހިެމނޭ ޮގތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތަކާއި، ، ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އިދާރާގެ ހުރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި

 އިދާރީ ހިންގުމުގައި ލިބިފައިހުރި ކުރިއެރުންތަކާއި، ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި، އިދާރީ އިސްވެރިނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

 

 ސެޓްފިކެޓް އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯހުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރުން 

ކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮުތންނާއި ޤާބިލުަކްނ އަތޮޅުކައުންސިލްތަ

 2014ރިސޯރޓްގައި އައިލެންޑުއިންސްިޓޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ިއން މާލެ އަތޮޅު ަބނޑޮސް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ށ.އަތޮޅު ފޯރަމްގެ ތެރެއިން

އްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީނުޕްރޮގްރާމު ބައިވެރިންމުވަ  

ކޯހުގަިއ ިމއަތޮޅު ޅައިމަގު ކައުންސިލަރ  ޖްަމންޓުމެނޭ ޓްޑިވެލޮްޕމެން އިން ސެޓްފިެކޓް ށް ިހންގުނު 16ން  1ސެޕްޓެމްބަރ 

 އާދަމް އަޒުމް އާއި، ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލަރ ޙަސަން ފަޔާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 
 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ފޯރަމް ބޭއްވުން 
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިްލތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ހިންގޭ 

ނޮވެމްބަރ  2014ދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ފޯރަމް މިލަ
 އަށް ބޭއްވުނެވެ.  18އިން  16

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިފޯރަމް ފެށުމުގެ ގޮތުން 
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރު 
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިފޯރަމް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަީކ 

ކުގެ ފަރަގު ދެނެގަނެ، ރަނގަޅަށް ހިންގާ ކައުންސިލްތަ
ކައުންސިލްތަކާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ 

ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ފާހަަގކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ށ.އަތޮޅުގައި މިފޯރަމް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްމެ 
 އުންސިލްކަމަށް ވާީތކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންަދނީ ށ.އަތޮޅުކަ

މިފޯރަމުގަިއ  ކުރިޔަށްގެންދެވުނުވެރިކަންކުރާރަށް ފުނަދޫގައި ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، މިކައުންސިލާ ގުޅިގެން، 
ކޮމިީޓެގ  އިދާރީ އިސްވެރިނާއި، އަންހެނުންގެ 16ކައުންސިލަރުންނާއި،  17ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 މެންަބރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  42ަބއިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  5މެންބަރުންނާ، އެލްޖީއޭގެ  3މެންބަރަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 

 

ސެޓްފިކެޓް ތްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް 
 ފައިނޭންޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް 

ން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އި
އަށް  2014އޭޕްރީލް  27އިން  2014ޖެނުއަރީ  28

އިްނ އެކައުންޓިންގ އެންްޑ  3ހިންގުނު ސެޓްފިކެޓް 
ފައިނޭންޝަލް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން ކޯހުގެ ފުރަތަަމ 
ބެޗުގައި މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް 
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިބްރާހީމް 

ދި މީގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭްނސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ބައިވެރިވެރިކުރެވުނެވެ. އަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 މޮނިޓަރކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ޢަބްދުއްރަޙާންވެސް  ލިޔުޝާ މުޙައްމަދާއި، ށ.ކަ
 ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިކޯސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ  މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 3މާލޭގައި 
 މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްިދނުމެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން 
 ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 

ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށްރަުށގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިަޓރކުރަން އަތޮޅު
ށް ހިންގުނު ތަމްރީނު 18ން 15ސެޕްެޓމްބަރ  2014ދަސްކޮށްދިނުމަށް 

ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ިއބްރާހީމް 
 ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހީމް ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްަޞދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާދއިރާތައް 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ(ގަިއ 8ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ 
ހިނގާނުހިނގާޮގތް ބެލުމަީކ  ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންާގ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުމާއި، އެކައުންސިލްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވާއިރު މިމަސައްކަތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްތައް އަހުލުވެރިކޮށް މިއޮތޯރިޓީން ކައުންސިލްތަްއ 
 މޮނިޓަރކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮްތތައް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާކުރުމެވެ.

 

 ފޮރ ވޮމެންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަމްރީނު ބައްދަލުވުން  ހޯޕް 
އަންހެން ކައުންސިލަރުންަނށް ައމާޒުކޮށްގެން ހޯޕް ފޮރ ވޮމެންގެ 

ށް މާލޭގައި ބޭއްވުނު  27ން 23ނޮވެމްބަރ    2014ފަރާތުން  
ތަމްރީނު ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލާ 

 ޑައިގެންނެވިއެވެ. އާމިނަތު ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަ
ގައި ކައުންސިލްތަކަށް އިންތިޚާބުވި އަންެހްނ  2014

ކައުންސިލަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުމުެގ 
މަޤްޞަދަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާކޮށް 

 ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަންހެނުން ނެރުމެވެ. 
ނޑިތީމު ކައުންސިލަރ އިނާޔާ ޢަލީ ޝާކިރު އާއި، ގޮއިދޫ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އާމި ނަތު ނަޒުލާގެ އިތުރުން ށ.ކަ

 ކައުންސިލަރ އަސްމާ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އާއި، ފޭދޫ ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ޞަބީޙާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
  



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ގެ ތެރެއިން ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް   

 ދިނުން އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި، އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ތަމްރީނު 

 

އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި، "އޭ" ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް މިކައުންސިލުްނ 

 2014ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއިދާރާއާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނު ދިނުމަށް 

ފަކު އެއޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި ތަމްރީނުދެވިފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މުވައްޒަ 3ށް  25ން  14ސެޕްޓެމްބަރ 

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްާފޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމާއި، ެއސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮިފސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން 

 ދު އިބްރާހީމެވެ.އިބްރާހީމާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީ

 ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން 

އޯގަސްޓް  2014މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުެގ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ުގޅިގެން 
 .ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިންގ  4އިން ސެޕްޓެމްބަރ  31
 
 ޖަސްޓިސް ރެސްޓޮރެޓިވް މަޤްޞަދަކީ  ޓްރެއިނިންގެ ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ރޫމުގައި  ކޮންފަރެންސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.ށ

 ސައްކަތްކުރައްވާމަ ދާއިރާތަކުގައި ކަމާެބހޭ ގޮތުން ެގނައުމުގެ މުޖުތަމަަޢށް އަނބުރާ ކުޑަކުދިން ކުށްކުރާ އަލީގައި ތިއަރީގެ
 .ކުރުވުމެވެއަހުލުވެރި ފަރާތްތައް

 

ޔުނިސެޕްގެ އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިޓްރެނިންގ 
 އަތޮޅުގައި ،މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި އަތޮޅުގެ.ށ ވޯކްޝޮޕުގައި

 ޗިލްޑްރަންސް އެންޑް ފެމެލީ ،ފުލުހުންނާއި މަސައްކަތްކުރައްވާ
 ސްކޫލްތަކުން ،މުވައްޒަފުންނާއި ސެންޓަރގެ ސަރވިސް 

 ވެަވޑައިގެންނެވިއެވެ.ބައިވެރި ބޭފުޅުން 30 ޖުމްލަ
 

 2014މިޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ިނންމުމުގެ ގޮތުްނ 
ގއި ފުނަޫދ 8:30ވަނަ ދުވަހުެގ ރޭ 4ސެޕްޓެމްބަރ 

ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ަޖލްސާގައި ބައިވެރިންނަްށ 
ރޒް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދު ލްޣަފޫރެވެ. ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާ

ވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް އާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން މިތުރުްނ ޖު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާއިބު އަލްފާިޟލް މޫސާ ފަުތޙީ އާދަމް އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފް މުޙައްމަދު ޢާރި
 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

 

ނޑު  2015  ދާއިރާ އަކުންނެވެ.  އެއީ :4ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެނީ މައިގަ
 ކާރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްދޭ ފައިސާ )ސަރުސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ  

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

 ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް )ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުންލިބޭ ފައިސާ(ކައުންސިލު 

 ގޮުތންލިބޭ އާމްަދނީ ) އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ އާއި ތަކެތިވިއްކައިގެން ލިޭބފައިސާ(އެހެނިހެން ގޮތް 

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

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުން ތަރައްޤީއަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަަކްށ ހިންގުމަށާއި، ކައުންސިލުތަކުްނދޭ 
ވަނަ މާއްދާގަިއ 82ޚަރަދުކުރުމަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި، ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންނާއި 2015އިން ފެށިގެން 2011ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ. ނަމަވެސް 
 ފައިސާ ދައުލަތުން އެއްލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.   އިތުރު މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް، އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔަވާ

 
ރައާއި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސ2015ާ 

އެލަވަންސް، އަދި އިދާރީ ހިްނގުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލުްނ ހިންގަންޭބނުންވާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުގެ 
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސީލިންގަށް ބަޖެޓުން ބޭުނންވާ ފައިސާ ހިމަނާ  ރުފިޔާ  7,472,312 ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ

ރުފިޔާ( ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ވާނީ ހުށައަޅަފައެވެ. ނަމަވެސް ހަދެހާސް ތިންސަތޭކަ ބާރަ ހަތްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތްދި )
 މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި، އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް   ދޫކުރުމަށް ނިންާމފައިވަނީވަނަ އަހަރަށް ވެސް ދައުލަތުން ފައިސާ 2015

 އެވެ.  (ރުފިޔާހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަތަރު ރުފިޔާ )ހަތްމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ  7,296,844

 ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް )ވިޔަވަތި(
 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެްނ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަިތ 2012 
ވިޔަފާރިއެއް  4ށުނެވެ. އަދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ޓްަރސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެ

ފެށުނެވެ. އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި، ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި، 



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ްށދިނުމަްށ ހިންގޭ ޯލނު ޕްރޮގްރާމް ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ "ފުނަފަތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި ާމލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ
 "މަދަދު" އެވެ.

 16ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް "ިވޔަވަތި" މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 
 ގައެވެ. 2012އޮކްޓޫބަރ 

ބެންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސްގައި  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި
ޖެނުއަރީ  01އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލްވަކިކޮށް މުޅިން އައު ވިޔަފާރިއެއް ގޮތުގައި 

ލުގެ އިން ފެށިގެންވަނީ ވިޔަާފރިކުރަންފެށިފައެވެ. މިގޮތުން ްޓރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސ2013ި
ވަނަ އަހަރުގެ 2014ރުފިޔާ )ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ( ކަނޑައެޅުނެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  5،000،000.00ރިޒާވުން 

ވަނަ އަހަރު 2015( ހަލައްކަ ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަންރުފިޔާ  1,617,727އިން ފައިދާ
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިުބުނ 2014ނަ އަހަރު ގެ ފައިދާއިން ވ2013ަމިއީ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 

 ގެ ކުރި އެރުމެކެވެ.  15ރުފިޔާ އަށް ވުރެ % 1,203,790.59

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހިންގޭ  ރިޒާވުން ގެ ކައުންސިލު
ގްރާމްތައް ފައިސާ ކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔޮތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮ

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ާބރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާިއާވ 
ރުފިޔާ ) އެއްލައްކަ  180,255ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު 2014ޕްރޮގްރާމްތަކުން  ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑިއުްލ ކޮށް މި

އަށް ރިޒާވަށް 2015ސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ( ވަނީ  ލިބިފައެވެ. އެހެންކަމުން ިމއަދަދު އައްޑިހަ ހާ
 ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ. 

 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ 
ލުން ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައުމުދާ ނީލަންކިޔާގެން އަދި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓްބާކީ އާއި ކައުންސި

ރުފިޔާ ) ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ އަށާރަ  796,818ހިންގޭ އިޖުތިމާޢީ ޕްރްގާރާމްތަކަށް ހިލޭ އެހީގޮތުގައި 
 ރުފިޔާ( ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 ފީއާިއ، ނަގާ ކައުންސިލްތަކުން" ނީވަ ޢަދަދުމަދުވެފައި އަންދާޒާުކރެވޭ ކަމަށް ލިޭބނެ އައިޓަމަށް މިއަހަރު 2015ނަމަވެސް 
 ނޮވެމްަބރު  8) 2012/08 ނަންބަރު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ިފނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ޮގތުގައި، އަކުރެއްގެ ބާޠިލް" ކުލި

 .ގުޅިގެނެވެ ނިންމެވުމާ އިން ސަރކިއުލަރ( 2012

 ޚަރަދު  ށް ލަފާކުރެވޭ ވަނަ އަހަރަ 2015
ނޑު ޚަވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން  2015 ނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަ  ދާއިތާއަކަށެވެ. އެއީ:  2ރަދުކުރުމަށް ކަ

 ށާއި މުސާރައަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަ 
 ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދު  ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ  



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ 
ނޑައެޅުއްވި  ވަނަ އަހަރަށް 2014ށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގައި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަ  ކަ

ރުފިޔާ  6,301,622ތެރެއިން ރުފިޔާ( ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސައްވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިއެއްރުފިޔާ ) 6,424,481
ވަނަ އަހަރަށް 2015އަދި  . ޚަރަދުކުރެވިފައެވެވަނީ )ހަމިލިއަން ިތންލައްކަ އެއްާހސް ހަސަތޭކަ ބާވީސް ރުފިޔާ( 

ރުފިޔާ ) ފަސްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަންސާ ހަތަރުހާސް   5,654,683މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތަކަށް 
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަްނ  1,642,161.00ހަސަތޭކަ އައްޑިހަތިންރުފިޔާ( އާއި އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމަށް 

ރުފިޔާ ) ހަތްމިލިއަން ދުއިސައްތަ  7,296,844ސްދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ( އެކު ޖުމްލަ ހަލައްކަ ސާޅި
 ނުވަދިހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ( ދޫކުރުމަށް  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. 

 
ނޑައެޅުއްވި ބަޖެޓ2015ު  ކުރަންޖޭހޭ ބައެއް ޚަރަދުތަށް  ން ކައުންސިލުން ކޮންމެހެން ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުްނ ކަ

ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީ ބައެއް ކޯޑްތަކުން ފައިސާ އުނިކޮށް ފައިސާ ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ 
ނޑައަޅާފައެވެ.   ކޯޑްތަކަށް އިތުރު ކުރުމަށްވާނީ ކަ

 

 ކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަ އަށް ތަރައްޤީ
 ވަނަ އަހަރަށ2013ްންފެށިެގން ވަނަ އަހަރ2011ުވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ 93ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 

ފައިސާ ހިމަނާ އެފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަގުނަ ދައުލަތައް ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 
ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ލިބިފައިނުވާކަން  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު

 ހިތާމަޔާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 
އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންޭގ  2012ނަމަވެސް 

ސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން( އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢި ޙަރަކާތްތަކުން )ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަ
 ހަރަކާތްތަށް ހިންގުަމށް ބޮޑެތި ޭހދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. 

 5,654,683  

 286,457   85,000   132,490  

 1,054,234  

 40,980   43,000  

 ބަޖެޓް

 އަށް ލަފާކުރާ އިދާރީ ބަޖެޓ2015ް
 މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

 ޕެންޝަން

 ދަތުރުފަތުރު ޚަރަދު

 ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 

 ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

 މަރާމާތު ކުރުން

 ހަރުމުދާ ހޯދުން



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014
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) އެއްމިލިއަން  ރުފިޔާ 1,704,046ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  22އަހަރަށް އަތޮޅުތަރައްީޤ އަށާއި އިޖުތިމާޢީ  2015

 ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް ސާޅިސްހަރުފިޔާ( ވަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައެވެ. 
ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެްޓ 109,000ޓުއަރ އަކަށް   ސްަޓޑީ ގަވަނަންސް ލޯކަލްއެހެނިހެން ފަރާްތތަކުގެ އެހީ އާިއ އެކު 

ރުފިާޔ ) އެއްމިލިއަން އައްލައްަކ  1,813,046ޖުމްލަ  ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އެހެންކަމުްނ ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް މުޅި
 އަހަރަށް މިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފަިއވާނެއެވެ. 2015ތޭރަހާސް ސާޅީސް ހަރުފިޔާ 

 

 ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި 
ވަނަ  2014ފާއިތުިވ ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެތެވެ. 2015 

އަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯްނނާނެަކްނ 
ވަނަ އަހަރު ވެސް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައެއް 2015އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު   އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

12% 

11% 

17% 

30% 

6% 

17% 

4% 3% 

  އަހަރު ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް 2015
  ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް

  ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން

  ރައްވެހި ޚިދުމަތް

  އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

  އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަން

 ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު، އަދި ޒުވާނުން

  ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

 ރަށްވެހި ތަރައްޤީ  

 1,573,895.67  

 2,639,848.87  

 1,025,499.08  

 1,813,046.00  

 ބަޖެޓް/ ޚަރަދު 

ނޑައެޅި ޢަދަދ2015ުރިޒާވުންކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި،  2014އިން  2012  އަށް ކަ

2012

2013

2014

2015



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  

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

74 

އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވަޞީލަތްތައް މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރުން  ނޯންނާނެއެވެ. އެއީ ކައުންސިލް
 ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.

ނޑައެޅޭ ޚަރަދު   ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކަށް ކަ
ވަަނ 97) ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާޤނޫނު(ގެ  7/2010ޤާނޫނު ނަްނބަރ 

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

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ކައުންސިލްތަކުން ިހންާގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  82ނަމަވެސް މި ޤާނޫނުެގ 
ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޚަރަުދކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެްޓގައި މިކަމަްށ  ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެހީ 

ނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.   ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

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

ނޑާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ އަކީ  ރެވިއުނިކު ރުފިޔާ އެވެ.  2,275,901.66ރިޒާވުން ހިނގުނު ޕްރޮގްމްތަކުގެ ޚަރަދު ކަ
ރުފިޔާ އާއި ރިޒާވުން  1,203,790.59ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 2014އަދި 

ކުރި އެރުމަކާއި އެކު ރިޒާވްގެ  7ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް %2014ރުމަށްފަހު އެއަހަރު ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކު
 ރުފިޔާ އެވެ.  2,619,211.68 ބާކީ އަކީ

 

އަހަރަށް ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ިލބޭ ާއމްދަނީ އާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ޑިވިޑެންޓްެގ ވަނަ 2015 
ފައިސާ އާއި އެކު  ފައިސާއާއި، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައެޅި 

ރުފިޔާ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  2,039,159.50ޖުމްލަ 
ނޑައެޅި  ފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަަމްށ  ރު 890,753ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން  1,813,046 ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

 3,560,640ކުރިއެރުމަކާއި އެކު  15ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވު %2015ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން 
 ކުރެވެއެވެ. ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ( އަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާ

 ނިންމުން 
ވަނައަހަރަށް މުއައްޒަފުްނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގުަމށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީާއއި، ކައުންސިލުން ިހންާގ 2015

ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު  ވަަނ 2015ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ދިނުމަށް ކަ
 އެވެ. ރުފިޔާ(ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ދިހަ ) 10,000,643ކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ އަހަރަށް ލަފާ

ގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް އަދި ކައުންސިލ2015ު
ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނުަވހާސް އައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ) 9,109,890 ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 98އެވެ. މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ރުފިޔާ(



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

 
ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  
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ވަނަ  94އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ނި ބަޖެޓެކެވެ.ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ލިޭބ އާމްދަނީއަށްބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަ
އަްށ ވުރެ މަދުނޫން އަދަެދްއ  5މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމްަދނީން %

 ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 1436 ރަބީއުލްއޫލާ 24
 2015ޖެނުއަރީ    15

 
 

 ޙަސަން މުޙައްމަދު          މުޙައްމަދު ޢާރިފް
 އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ      މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  
 ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު    ބަޖެޓް ތަންީފޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 
 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 ބަޖެޓުގެ ތަްފޞީލް
ހަރަށް އަ 2014

ނޑަެއޅި ަބޖެޓް  ކަ
ވަނަ އަހަރުގެ 2014

 ޖުމްލަ ަޚރަދު 
ވަނަ އަހަރުގެ 2014

 ނިޔަލަށް ބާކީ

 67,979.28 6,284,741.72 7,273,302.00 އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ 
 54,880.00 2,639,848.87 39,938.00 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު 

 122,859.28 6,301,621.72 7,313,240.00 :މުޅިޖުމްލަ

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

 39,336.79 5,076,504.65 5,356,721.00 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  21000

21300 
 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އަދި 

 ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
253,073.00 

270,706.39 (8,542.39) 

 17,165.00 67,835.00 45,833.00 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  22100
 2,461.83 109,528.17 87,444.00 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  22200
 (506.44) 659,650.44 851,067.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  22300
 - - - ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  22500
 18,064.49 20,935.51 27,778.00 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  22600
 - - - ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި، އަދި ސަބްސިޑީޒް 22800

28100 
 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް 

 މަށް ދޭ ފައިސާ ހަމަޖެއްސު
651,386.00 79,581.56 - 

 54,880.00 16,880.00 39,938.00 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު  42100
 122,859.28 6,301,621.72 7,313,240.00 ޖުމްލަ



 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް 2014

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

ތަމްރީނުކުރުން  ފާމަސިސްޓުން  100,000.00 21,114.00 78,886.00 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  ސްޓާފް  76,000.00 0.00 76,000.00 

ޭހލުންތެރިކަން ކުުރން ބެލެނިވެރިން  38,300.00 37,388.00 6,964.00 

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން ށ.އަތޮޅު  200,000.00 50,999.82 149,000.18 

ތަމްސީލު ކުރުމަށް މުބާރާތްތަކުގައި އޮފީސް ކުޅިވަރު  12,500.00 12,457.50 0.00 

އިނާމުދިނުމުގެ ޖަްލސާއަށް ސްކޫލުތަކުގެ  140,000.00 245,481.23 45,285.37 

ޤުރުޢާން މުބާރާތް  އަތޮޅު  130,000.00 127,471.63 528.37 

ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުމަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  40,100.00 40100.00 0.00 

އާބާތުރަފިލުވުމަށް  މިސްކިތްތަކުގެ  70,000.00 70,000.00 0.00 

ތަރާވީޙްކުރުމަށް ހިފްޒްކޮށް  140,000.00 140,000.00 0.00 

ރޫމްގައި އޭސީ. ހަރުކުރުން ސެމިނާރ  51,000.00 49,000.00 2,000.00 

މަރާތުކުރުމަށް  ވެހިކަލްތަށް  101,000.00 1,234.90 99,765.10 

އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން ކައުންސިލު  15,000.00 15,000.00 0.00 

ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ / ރެޖިސްޓްރީ  318,500.00 156,818.00 161,682.00 

ސޮްފޓްވެއަރ ލޯންމެނޭޖްމަންޓް  150,000.00 0.00 150,000.00 

ހިންގުމަށް ހޯދޭތަކެއްޗާއި، ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އިދާރީ  534,000.00 0.00 534,000.00 

 1,161496.92 954,903.08 2,116,400.00 ޖުމްލަ
 

 ނިންމުން ރިޕޯޓް 

ލިޔެ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް  އަހަރުވަނަ 2014މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 އި އެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް  މިރަމެވެ. ކުޝުކުރު ދާއި،އަށް ޙަމް هللا سبحانه وتعالى ެދއްވިގެ ހެޔޮ ތަުޢފީޤު ނިންމާލުމު
 ޝުކުރެއް  ކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އިޙްލާޞްތެރިދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތައެހީތެރިވެ އިދާރީގޮތުން  ،ފަންނީގޮތުްނނާއި

ތުން ބައިވެރިވެލެއްިވ ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮ ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް  ހާގެ އެންމެކައުންސިލުމި ޝުކުރުގައި  ދަންނަވަމެވެ.
ތާއަބަދުމެ  މަތީލްޙަމަސަލަސްކަންޞު ތޮޅުއަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާޝާމިލްކުރަމެވެ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ތައްވެސް ތްރާފަ

ـــــآمـ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.މާދަމާއެއް ދައްކަވައި، އަދަށްވުރެ ފަހި ކުރިމަގަށް  ށ.އަތޮޅުގެ ލައްވައި، ـــ   ينـ

 


