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 ފިހުރިސްތު    
  ަލޫމާތު ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ބައި:  ފުރަތަމ 

  

  ް03           ތަޢާރަފ 

  ު03         ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރ 

  ެ03          އަމާޒުކައުންސިލްގ 

  ް04          ރައީސްގެ ބަޔާނ 

  ެ50          ވަނަވަރު  އަތޮޅުގ 

 ާ50       ސަރަޙައްދު  ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގ 

        

  ަބައި: ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ  ދެވަނ 
 

 ާ50         ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

  ާ22          މާލީ ޚުލާސ 
 

  ަބައި: ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ތިންވަނ 
 

  ް23         ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައ 

  ަނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން ބައި: ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެ  ހަތަރުވަނ 

  ާ24      ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞ 
  ެ27     ބޭނުން ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގ 

  ްވަނަ ބައި: ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ފަސ 

 ޮ27       ތް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގ 

  30         ކައުންސިލު މެމްބަރ 

  ް31        ލިއްޔަތުގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫކައުންސިލ 

  ި32    އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި، ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައްކައުންސިލްގައ 

  ް30        ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުނ 

  ާ37         ގޮތް ކައުންސިލް ހިންގ 

 ު37        ވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު މ 

 ް37       ސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ކައުނ 

  ް33         ކައުންސިލްގެ ނިންމުނ 

 ް42           އޯޑިޓ 

  ެ43        އަޑުއެހުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުން ރައްޔިތުންގ 

 ަ44     އްކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތ 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

  ް47       ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާނ 

  ު05         ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބ 

  ް05          ނިންމުނ 
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  ަލޫމާތު ތަމަ ބައި: ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢު ފުރ 
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 ތަޢާރަފު 

ގެ   5404/6ތައް ލާމަރުކަޒީ އުޫޞލުން ހިންގުާމބެހޭ ާޤނޫނު ނަންަބރު ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިާދރީ ދާއިރާމި 

ވަނަ 5405 ލު އުތުުރބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލުންލިޔެޭވ މިލަދުންމަޑުގޮތުގެމަީތން  ކޮށްފައިވާ( ގައި ަބޔާންހވަނަ މާއްދާގެ )041

 ުލ ރިޕޯރޓެވެ.ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީ މަސް ދުވަހު 5ގެ ފުރަތަމަ ހަރުއަ

ންގުން ންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިރާއި، ކައުޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުމިރި

 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރ5405ުއިތުރުން ލޫމާތު ިހމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެގޮތުގެ މަޢުހަމަޖެހިފައިވާ

ގޮތުން ކުރެވުުނ  ީޞލްގެ އިތުރުްނ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުަދނާކުރުމުގެތަފް ކައުންސިލުން ނިންމި ިނންމުންަތކާއި، މާލީ

 ހިމެިނފައިވާނެއެވެ. ވެސްލޫމާތުކަންކަމުގެ މަޢު

 ގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސިލް 

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

 މެވެ.ށްވުމުޖުތަމަޢަކަ

 އަމާޒު ގެ ކައުންސިލް 

ދިމިޤްރާީޠ  މާއި،އަތޮޅަކަށް ެހދު ގިނަ  ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

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

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  މާއި،ހެދު އަތޮޅަކަށް ކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ ތަނަވަސް

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ުހނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް މުގެ އިތުރުންަތނަވަސްކޮށް ދިނު  އެންމެންނަށް

 މެވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނު
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 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ންސިލް ކައު 

 

` 
 

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

ކޮށްދެއްިވ މަތީ ތަންފީޛު ހަރުދަނާކަން ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދިހަމަ މިނިޒާމު އެންމެއަށް  اهلل تبارك وتعاىلވި ހިބަކޮށްދެއް

ިކޔަވައި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި  ޞަލަވާތްަނށް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު ބައިތުން މާތް އެ ށާއިއުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަ
 ދުޢާކުރަމެވެ.

 އަހަރު ފެށުނުއިރުވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ވަނ5405ަރެކޭ އެއްފަދައިން އަހަ ވަނ5405ަނިމިދިޔަ 
ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ  އަހަރަށް ވަނަ  5405އި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގަ މިގޮތުން އަތޮޅު ހުރިކަން ފާހަަގކުރަމެވެ.ހުންތަކެއް ންޖެގޮ

ފިޔަވައި  ކުޑަމިންވަރެއް ގެހިންގުމަށް ބޭުނންވާ މާލީއެހީއެހެންމެ ކައުންސިލްއިދާރާ ހަމަ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް އަދި
 ނީކައުންސިލްގެ ޤާނޫޅުނަމަވެސް އަތޮ  ކަމެއްމެއެވެ. ކަންބޮޑުވުން ފާޅުުކރިނުވާކަީމ ނިހާޔަތަށް އި ލިބިފަމިކައުންސިލަށް 

އެތަކެއް  ނާތަކެއް ވިސްްސނުންވި ދާކުރެޭވތޯ މިކައުންސިލުން ގިނައަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެފުރިހަމައަށް އަ  ޒިންމާ
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައެވެ.   5ވޭތުވެދިޔަ ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް 
ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަަކށް ލާޒިމްކުރާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ގިނަ ޤާނޫނު

ނުވާކަްނ އި ނަމަެވސް މިއިންއެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަޖެޓްިލބިފަ ވަނަ އަހަރަށް މިކައުްނސިލުން  ޕްލޭންކުރ5405ި
ކުރާ  އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ތަރައްޤީ ން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅުހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ކަންމިހެ

 މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ކައުްނސިލްގެ ކަމުގައި ބަލައި  މަސައްކަތް މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މިއީ ކައުންސިލުެގ އަމާޒު
މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމީ އިވާރޭވި ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ ތަކެއްގިނަ ޙަރަކާތް ތަރައްޤީގެދައެއް ކޮށް ހޭ

 ކަންކަމަށް ބޮޑުހޭދައެއް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިުނންފަދަ  ކަމެއްމެއެވެ.
 ވަނީއި ަކމާއެކު ކުރެވިފަ ކާމިޔާބު އެންެމހާ މަސައްކަތްތައް މި   މަ ެޖހުމާއެކު ފާހަކުރަމެވެ.ހަކުރެވުނުކަން ހިތް

ކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި  މަސައްކަތުން ބުރަމުވައްޒަފުންގެ އަގުނުކުރެވޭ  އިދާރާގެކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަުރންނާއި 
  ލު އެނގިގެންދާނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.ޞީމިރިޕޯޓުން މި އެންމެހާ ކަންކަމުގެ ތަފް ގަކޮށްލަމެވެ.ފާހަ

ނޑުގެ  ނިންމާލުމުގެ  ފެށި ހިތްވަރުގަދަ މަަސއްކަތް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ޅަފަތުގައިއޮވެ މިކައުންސިލުން ދުޢާއަކީއަޅުގަ
  ކުރެއްވުމެވެ. ތިކަން މިންވަރުފާގަށް ފަހިކަމާއި މަސައްކަތަތަނަސްވެގެން ދިއުމެވެ. ކައުންސިލްގެ  މަގު

 0050  ރަމަޟާން 00    
 5405   ޖުލައި  01    
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 ވަނަވަރު  އަތޮޅުގެ 

ޑުލުއުތުރުބުރި ނުަވތަ ށ. މިލަދުންމަ
 ތޮޅަށްއުތުރުން ތިން ަވނަ އަތޮޅެވެ. އަ، އަތޮޅަކީ

އެވެ. އަތޮޅުގެ  C އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  ދެވިފައިވާ
  6ދަރަޖަ އުތުރުން 65ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 

މޭލެވެ. މި  56އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ  .ދަރަޖައެވެ
ތެރެއިން މީހުްނ  ރަށުގެ 64އަތޮޅުގައިވާ 
ނޑިތީމާއި  00ދިރިއުޅެނީ  ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަ

 ،ފީވަކާއި ،އިއާ ފޭދޫ  ،އާއި ގޮއިދޫ، އާއި ނޫމަރާ
، އާއި ނަރުދޫ ،ބިލެތްފައްސާއި ފޯކައިދޫއާއި

 މާއުނގޫދޫ ،އާއި މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
މިލަންދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ އަދި   ފުނަދޫ ،އާއި

 މާލެއާ ، ފުނަދޫއެވެ. އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ރަށަކީ
  .މޭލެވެ 055ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ 

ނިޔަލަްށ ޖޫންމަހުެގ  ރުގެވަނަ އަހ5405ަ 
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  8632އަންހެނުންނާިއ،  8212އެވެ. އެއީ،  16844އާބާދީއަކީ  މިއަތޮޅުގެ

ނޑިތީމުގައި ހުްނނަ އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ލީމުންޑްރީ ތަޢުސެކަ  ހުންނަ އަތޮޅު ޮކމަންޑޫގައި، ދެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ލީމު ދެވެއެވެ. ންޑްރީ ތަޢުހަޔަރ ސެކަން އި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުލީމީ މަރުކަޒާޢުތަ

 ލިބެމުްނދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ  ޓަރުންނާއި، ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތްޑަކް، ކުރެވިގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުރަށެއް
  .ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ ގައިޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫ 

ނޑުވެރި، މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ކަމެވެ. ދަ
 ޅުގެ ގިނަ ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮފަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ހަތަރު ރަށެއްގައި  ތުރުވެރިކަންޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފަ
އާއި  އާއި ރިނބުދޫ އިތުރުން މަޑިދޫމީގެ. ންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ އާއި ގާކޮށި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ. އެއީ، ވަނަގރާއި ދޮޅިޔަދޫ

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

 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ
 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނންސިލުގެ ކައު 

ަވނަ މާއްދާެގ ޅ. ގެ ދަށުން  50ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.ލޯ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ  އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ
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ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީޤާނޫ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދު   ކަމަށް ކަ

 

  ަލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ބައި  ދެވަނ 

 ލުކުރެވުނު ނަތީޖާ ޙާޞި 

 ނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ވަ 5405އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ 15(ގެ 6/5404ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) 

ޤާނޫނު ނަްނބަރު ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، 5405ގޮތުގެމަތީން މިލަދުންމަޑުލުއުތުުރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 5405ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެމަތީްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބަޖެްޓ ސްޓޭޓްަމންޓް ޞައްޙަކަމަށް 16(ގެ 6/5404)
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  ތެރެއިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިުނމުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި 16ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުުނ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 06ނުއަރީ ޖެ
މެްނބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޖަލްސާއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެާޓ ބެހޭގޮތުން 5405

 މިބަޖެޓުަވީނ އިސްވެދެއްނެވުނު ތާރީޚުގައި ފާސްކުރެވިފައެވެ.  ންޤުއިއްތިފާ މެންބަރުންގެ 5ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 
 ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް ލުއި  -މަދަދު 

ޔިތުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ އްދަށުން އަތޮޅުގެ ރަސްކީމްގެ  ނާއި، ކޮމްޕިއުޓަރލުއިލޯނު ސްކީމާއި، ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯ 
މިކައުްނސިލް އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި  ުނތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާެތރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލޯ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެލޯނަށް 

 ވަނީޙަވާލުވިއިރު ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު
ޙަވާލުުވމާއިއެކު  ވުމާއެކު މިކައުްނސިލުން އަތޮޅު ހިންގުމާހަމަވެފައެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯުނ ަނގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ 
ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 

ދައްކަމުންދާކަން  މިހާރު ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ޤަވާޢިދުން ލޯނުފައިސާ
ލޯނު ަނގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު ދެއްކުމަށް އަދި  ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކޮށް ދެއްކުމަށް މިކައުންސިލާއި، ރިޝެޑިއުލް ދީ ލޯނު އިތުރު މުއްދަތު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 5405ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު 
ރޮގްރާމުގެ ަދށުން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާްތތަކުެގ ތެރެއިން ޯލނު ނުދައްކާ މި ލޯން ޕް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ގައި 5405މެއި  6ަޖލްސާއިން  ވަނަ ޢާއްމ005ުމީހުންގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަަތްށ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި މިކަުއންސިލްގެ 
 ތެރޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. މަހުގެ 5ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 5405ފާސްކޮށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

ވަނަ 5405ގެ ތެެރއިން ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ ދަުށން ލޯުނ ނަގާފައިވާ ފަރާްތތަކުން ޯލަނށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 
ނުވަދިހަތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ )އެއްލައްކަ ރުފިޔާ  193,577.21 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
މިކައުންސިލުން ވަނަ ދުވަހު 55ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5400 ( ލިބިފައިވެއެވެ.ކާވީސްލާރިހަތްދިހަހަތްރުފިޔާ،އެ

ރުފިޔާ  4,203,599.79ނިޔަލަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގ5405ެއަތޮޅު ހިންގުމާއި ޙަވާލުވުމަށްފަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 
ލިބިފަިއވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ  (ވަދިހަނުވަރުފިޔާ، ހަތްދިހަނުވަލާރި ހަތަރުމިލިއަން ދުއިސައްތަިތންާހސް ފަސްސަތޭކަ ނު)

 ކުރަމެވެ. 
 

އެޓޮލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހިންގުނު  ގުޅިގެން  ޕީ އާއި.ޑީ.ޔޫ އެން ،މަކީ، ށ. އަތޮޅު ކޮމިޓީއާއިސްކީއަތޮޅު ލުއިލޯނު 
ރުފިޔާ( އާއި، )އެއްމިލިޔަން  ފިޔާރ1,000,000.00ުނު ޕްރޮގްރާމުން ިލބު ވެލޮޕްމަންޓް ޑި ލައިވްިލހުޑްސަސްޓެއިނަބްލް ފޯރ 

ށ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ  )އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ(އާއި،ރުފިޔާ 1,000,000.00ދެއްވި  ދިވެހި ސަރުކާރުން
)ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ(ގެ ރުފިޔާ 3,000,000.00 ޖުމްލަ އްމިލިޔަން ރުފިޔާ( އާއެކު )އެ ރުފިޔާ 1,000,000.00މާލިއްޔަތުން

ވަނަ އަހަރު ފެށި ސްކީމެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންެގ 5444ކެޕިޓަލްއަކުން 
ނޑުވެރިކަާމއި އަދި މިނޫނަސް ޢާއްމު ޙާަލތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯނުގެ  ،މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި، ދަ

ދަށުން އިޖުތިމާޢީ  ސާއިން އަތޮޅަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު ފައި



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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ފާމަސީ  ފުނަފަތި   

 ލޯން ދޫކުރުމަށްފެށުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ލަތްތައް ފޯރުޮކށްދިނުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައިެވއެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅު ރަށްަރށުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަުތ އެކިއެކި ވަޞީ
އިމުކުރުމަށާއި، އަންހެނުްނނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ރަނގަޅުކުރުމަށާއި، ޑަކްޓަރީބޭސް ރަށްރަށުން ލިބޭނޭގޮތް ޤާ 

އަދިވެސް މިނޫން އެކިއެކި ޢިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެީހދެވި ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ، ގުޅޭކަންކަމަށާއި
 އެވެ.ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެ

ގުޅިގެން އަތޮޅުން ގެއްލުން ލިުބނު ރަށްތަުކގެ ރައްޔިތުންނަްށ އާ ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލުއިލޯނު ސްކީމަކީ ސުނާމީ
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ލުއިލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮްށ 

 ތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭގޮަތްށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްކީމެކެވެ.އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އަތޮޅު ރައްޔި
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަކީ އަތޮޅުގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި، އެހެނިހެްނ ފަރާތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮަލޖީއަށް އަހުލުވެިރ 

ކުލަވާލާ ހިންގަން ފެށި ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އ5446ެކުރުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެްނ 
 ސްކީމެކެވެ.

މަދަދު ލުއިލޯން  ގެ ދަށުން މިލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަށްވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު
ރުފިޔާ 3,600,000.00 މުގައި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުންޕްރޮގްރާމުގެ ނަ

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  )ތިންމިލިއަްނ ހަސަތޭކަހާސް ުރފިޔާ(ގެ ރައުސުލްމާލެއް ކަ
ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ތެރޭްނ މިއަހަރުގެ އަދި މަދަދު 

ގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލޯނަްށ މަހު 5ފުރަތަމަ 
ފަރާތަކުން ލޯނަްށ އެދި ފޯުމ  565އެދުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުަގއި 

ްށ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިފޯމްތަްއ އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދެފު
 އެކުލަވާލައްވާ ކައުންސިލުން  ކްރައިޓީރިއާއެއް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯޑިނޭޓިން ކޮމިޓީން ަމދަދު ފެންނާނެެހން ކުރުމަށްޓަކައި

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެކްރައިޓީރިއާގެ ތެރޭން ލޯނަށްޝަރުތުހަމަވާ ފަރާްތތަކާއި، ޝަރުތުހަމަނުވާ  ،ފާސްކުރެވި ފަރާްތތައް ކަ
ފަންސާސް ހާހާއި ދެމެދުގެ ކެޓަގަރީން ލޯނު ދޫކުރުމަްށ ، ށުގެ ކެޓަގަރީންނާއި، ފަނަރަހާހާއިމިގޮތުން ފަނަރަހާހުން ދަ 

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަވިހިހާސް 1,220,000.00 ފަރާތަކަްށ ޖުމްލަ 66 ފަާރތުގެ ތެެރއިން 005 ހަމެޖެހުނު
 ދޫކުރެވުނެވެ.  ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 5405ރުފިޔާ( 

 

 ޚިދުމަތް ބޭސްފިހާރައިގެ  ތުންގެ އަތޮޅު ރައްޔި 

ލަތްކަމަށްާވ އަޮތޅު ޞީވަ މިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ިލޭބ އެއް
ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަްށ ކުރެވިފައިވާ 

ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ 5ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 5405މަސައްކަތުގެ ދަށުން 
ސޭލްސްގެ  . މިގޮތުން ކަމެއް ލިބިފައިވެއެވެނަފާވެރި އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު

އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާދަހާސް ރުފިޔާ )1,314,014.00 ގޮތުގައި
 ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުެގ އަގަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރެޑިޓަށް މީގެއިތުރުން ފާަމސީން  ( ިލބިފައިވެއެވެ.ސާދަރުފިޔާ، ތިރީސްނުވަލާރި

 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަްށ ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް ސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ( އާއި، ރުފިޔާ )ހަހާ 6,842.00ލިބެންޖެހޭ 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   5604466ފެކްސް:   5604456  5604456ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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ެދނީ ފުނަފަިތ ފާމަީސން ޚިދުމަްތ   

 އަތޮޅުަކުއންސިލްގެ މާމުލިލާްނޗު 

 )އެއްލައްކަ ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްތިންރުފިޔާ، ފަންސާސްތިންލާރި( އާއި، ރުފިޔާ 102,153.53ލިބެންޖެހޭ 
ރުފިޔާ )ފަސްލައްކަ ފަންސާސްދެހާސް 552,265.00ލިބެންޖެހޭ  އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގަށް

ރުފިޔާ )ހަލަްއކަ ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް 661,260.53ޖުމަލް  ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްފަސްރުފިޔާ( އާއެކު
ުނލިިބ ހުރިކަމީ މިޚިދުމަތް ފުރިަހމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ދުއިސައްތަފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ، ފަންސާސްތިންލާރި( 

  ކަމެކެވެ.ގޮންޖެުހްނތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގިނަ
މިކައުންސިލާ ، ާއސަންދަ އާއިފާމަސީ ހިންގުމުގައި މިހާރު ެވސް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ދަތިކަމަީކ ބޭނުންާވ ބޭސް ުނލިބުމާއި، 

ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ 
   ލަސްވަމުްނ ދިއުމެވެ.  ބޭހަށް ފައިސާ ނުލިބި

ގޮތުގައި  މަޤާމުގެ 5ޢަދަދަކީ ދާއިމީ މަޤާމުތަކުގެ   ފާމަސީގެ 
މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ ވަޒީފާގައި  އިފާމަސީގަހަމަޖައްސައި، 

ޒަފުންެގ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ދެމިތިބޭނެ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މުވައް
ނޑު  0 ލެވިއެކުލަވާ އަލަށް އޮނިގަޑެއް މުރާޖަޢާކޮށް މުސާރައިގެ އޮނިގަ

ނޑުގެ ދަށުން މިއާފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި 5405އޭޕްރީލް  އެކު ފާމަސީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ައއު އޮނިގަ
 މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ދިވެހި  5މަސައްކަތްކުރާ  އިމިހާރު ފާމަސީގަ މިއާއެކު  ބޮޑުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ފުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.މުވައްޒަ
އިންތިޒާމް ލުން ބޭސްދޫކުރުމުގެ ޞޫހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ތެރެއިން އަތޮޅުތެރޭގެ ފާމަސީތަކަށް ކުރެޑިޓް އުއަދި  

 ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
   

 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 
 

ގެންވާ ނަާފވެރިކަން ހޯދުމަށް ށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށީމުގެ ދަދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލު
ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތަްއ ގިނަ  ލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަޞޫ ވިޔަފާރި އު އެގޮތުންކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާެމކެވެ. 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް  5ޢަދަދަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

މިޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ނަފާވެރިކަްނ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިތުރުކުރުމަށާއި، ޢާއްމުންނަށް ަފސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އިތުރު 

ދުމުގެ މަސައްކަތް ގަލްފްކްރާފްްޓ ފައިބަރު ލާންޗުގެ ހަލް އެއް ހެ ފޫޓުގެ 55
ގައި ވަީނ 5405ޖޫން  04ސަރވިސް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ 

ރުފިޔާ  1,047,793.04ލުކުރެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޙަވާ
)އެއްމިލިއަން ސާޅީސްހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިަހތިންރުފިޔާ، ހަތަރުލާރި( 

ފުރިހަަމ  ޤާނޫނީގޮުތންދޯނި ީނލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްަޓކައި  "ފަރުކޮޅު"ހިމެނޭ  ގްރާމުގައިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުްނ މިޕްރޮ
 ހޭ ކަންކަން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ކުރަންޖެ



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 އަތޮޅުަކުއންސިލްގެ އެަކމަޑޭަޝން ބްލޮކް 

 އެފީސް ެމނޭުޖމަްނޓް ކޯުހގެ ތެރެިއން 

ރުފިޔާ  430,142.42ގޮތުގަިއ  ނަފާގެ މި ޕްޮރގްރާމުގެގެ ނިޔަލަްށ 5405ޫޖން  54ން 5405ޖެނުއަރީ  0
މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  ލިބިފައިވެއެވެ.( ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ، ސާޅީސްދެލާރި)ހަތަރުލައްކަ 
މި ( ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. ނުވަލައްކަ ފަންސަވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ރުފިޔާ، ހަތާވީސްލާރި) ފިޔާރު 925,100.27

ފިޔާ ރު 102,980.00މިހާތަނަށް ކުރެވިފަިއވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ާއސަންދައިގެ ދަތުރުތަކަށް ިލބެްނވާ އަހަރުގެ 
ލިބެންާވ ކޮށްފަިއވާ ދަތުރުތަކަށް ހެނިހެން ފަރާތްތަުކން އާއި، އެ  (އެއްލައްކަ ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަރުފިޔާ)

އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ) 197,130.00ޖުމްލަ  އާއެކު (ފިޔާ )ނުވަދިހަަހތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާރު 94,150.00
ރުފިޔާ  630,142.42ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ނުވަދިހަހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްރުފިޔާ(

 ( ލިބޭނެއެވެ.ތިރީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ، ސާޅީސްދެލާރި )ހަލައްކަ 
 

 

 ޚިދުމަތް  ޢިމާރާތާއި ހިޔާވެހީގެ  -ނަފާވެހި 
 

ބޭނުންކުރުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި މި  ފައިދާުހރިގޮތެއްގައިމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް 
ފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭުނންކުރާނެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކޮށް ވަޞީލަތްތައް ވިޔަ

ކުއްޔަށް  ވަނައަހަރުން ފެށިގެން ަދނީ  5405"ނަފާވެހި"ގެ ނަމުގައި 
 މަސްދުވަހުގެ 5ފުރަތަމަ  ރުގެ ވަނަ އަހަ 5405 އެގޮތުންދޫކުރަމުންނެވެ. 

ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ  107,349.00އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  5405ނުވަރުފިޔާ( ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ސާޅީސް

ރުފިޔާ  23,000.00ނަފާވެހި ޚިދުމަތަްށ އެކިފަރާްތތަކުން ިލބެންޖެހޭ 
 )ތޭވީސްހާސް ރުފިޔާ( ނުލިބިވާަކން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

 ން ގެ ކޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރު  5އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް ލެވެލް 

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުްނ  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިއުމަްނ ރިސޯސް ޔުނިޓުން އިސްނަގައިގެން 
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއި، އެހީތެރިކަމާއެކު އެކަޑަމިކް ފޮރ 

 އިޓްރެއިނިންގ އެންޑް ރިސާޗް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ )އޭ.ޓީ.އާރު( އާ
 55ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކޯހެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  5 ގުޅިގެން

މިކޯހަކީ އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް ސެޓްފިކެްޓ  ގައި ފެށުނެވެ.5405ޑިސެމްބަރު 
މުވައްޒަފުން  06ގެ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކޯހެެކވެ. މިކޯހުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  5ލެވެލް 

ރުފިޔާގެ  34,000.00 ދައްކަންޖަހޭ ކޯސްފީގެ ތެރެއިން  ކޯހުގަިއ ބައިވެރިކުރެވުނު މުވައްޒަފުންއަދި ވުނެވެ. ބައިވެރިކުރެ
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  11މާލީއެހީއެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ 

  ފާސްކުރެވުނެވެ. 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 5405
 

 ރެއިން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެޖަލްސާގެ ތެ 
 

 

 ތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން ވަނަ އަހަރުގެ އަ  5405

 50 މާޗް 5405ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  5405
ޤުރުއާްނ މި މުާބރާތަކީ  ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ.  ފުނަދޫއަށް މިއަތޮޅު  55ން 

ވަރުން ހޮވުމަށްޓަކަިއ ތުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާ
ިމ މުބާރާތުގަިއ  ބޭއްވި ހުޅުވާލައިގެން ަރށްރަށަށް އަތޮޅުގެ  ކެވެ.ބޭއްވި މުބާރާތެ

ަދރިވަރުން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ބަލައިެގްނ  045ރަށަކުން  6އަތޮޅުގެ 
 55ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  65ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި 

 56ދަރިވަުރންނާއި،  އަންހެން 60ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 
 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނެވެ. 

ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިާހ  މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަ
ކުރުުމން ބޭއްވުމަްށ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ޮގތުން އަތޮޅުގައި އިޢްލާނު 

އެއްވެސް ރަށަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު 
ނަޫދ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، ޚާއްޞަކޮށް ފުނަޫދ ރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ފު މިމުބާ

 ސްކޫލުގެ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމާއެކު ފުނަދޫގައެވެ. 
ކުރިއަށް ގެންދެވިަފއިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި  މި މުބާރާތް

ރޒާކަމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެ މާލީއެހީތެރި ރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މާލީއެހީތެރިކަމާވެސް އި، ރަށްއާ
ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުން  އެކުގައެވެ. މި މުބާރާތް ބޭއްުވމުގައި ޤުރުއާނާއިބެހޭ މަރުކަޒާއި، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި 

 އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.
އަށްސަތޭކަ  އަށްޑިހަހަތަރުާހސް) ރުފިޔާ  84,859.00މުބާރާތުގެ އެކި ޚަރަދުތަކަށް މިކައުންސިލުން 

ފިޔާ ރ15,000.00ުމިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީކް އެފެއާރޒުން  މިއާއިއެކުޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  (ފަންސާސްނުވަރުފިޔާ
 ޔާ( ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.)ފަނަރަހާސް ރުފި

 

އުޅަނދުފަހަރު އްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި، އެ 
އްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި، ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދިނުމާއި، ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދު 

 ދޫކުރުން 
 

 5ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓުްނ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އައިޑީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުރެވިފައިވާ 
ޑިޕާރޓްމަންޓް ލޫމާތު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންާވ މަޢުމީހުންގެ  045ހުގެ ތެރޭގައި މަސްދުވަ

 އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަަނށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ނޑުގެ ލައިސަން ނެގުމަށް ބޭނުންމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި،  5ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 5405 ވެފަިއ އެއްގަމާއި، ކަ
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު 

ރަށްަރށަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެޚިދުމަްތ 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް އެދިަފއިވާ  ،ގޮސްގެން އެއްގަމާއި، ކަ

މިކައުންސިލާއި، އަޮތޅުގެ  ފަރާތްތަކަށް ޓެސްުޓ ދެވިފަިއވެއެވެ.
ލައިސަްނސް ބުރުތަކުން މިއަހަރުގެ ޖޫްނމަހުގެ  ބޭއްވުނު ށްރަށުގައިރަ

 ލައިަސންސް  ނިޔަލަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ނޑުގައި ދުއްވާ 16  ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަދި ކަ
މީގެއިތުރުން ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި، އިވެއެވެ. ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފަ 06ލައިސަންސް ދުއްުވމުގެ  ންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުއި

ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުޮކށް އަދި ލައިސަންސް ފޮތް  01ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެްނ އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
ވާ ސް އެއްގަމުގައި ދުއްތުން މިހާރުވެއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިއައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުންވެގެން މިކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
މަ ހަފުރި އެންމެދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން  ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް

 ކުރަމެވެ.ތާމަޔާއެކު ފާހަގަހުރަހެއްކަން ހި އެޅިފައިވާ ކޮށްދިނުމަށް ފޯރުކަމީ މިޚިދުމަތް އެހީތެރިކަން ލިބެމުްނނުދާ
 

 000މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 ހަދައިދެވިފައިވެެއވެ.ސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް މަ 5އުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި މިއަތޮޅުގެ 
ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5ވެހިކަލަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަަތމަ  54ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

 
 ޕްރޮޖެކްޓުތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު 

 

ނޑިތީމާއި،    ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން މިއަތޮޅު ކަ
 މާއުނގޫދުއާއި، ޅައިމަގާއި، ގޮއިދޫގައި ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ

ތެރޭގައި މަހުެގ  5ފުރަތަމަ އަހަރުގެ  ވަނަ 5405 މަސައްކަތް
 ކުރެވިފައިވެއެވެ.މިކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން 

ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން  0 އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ށ.  
ޑިސެމްބަރު  50އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން އާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

 ށުންމިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ. 5405

 މިލަންޫދގަިއ ޭބއްުވނު ަކނޑާިއ، އެްއގަުމގެ ތިއަީރޓެސްުޓގެ ތެެރިއން 
 

 ކްލާސްރޫމު ޢިާމޜާތްކުުރމުެގ މަސަްއކަތުެގ ތެެރިއން  0އަތޮޅުމަދަރުާސގެ 
 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

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

ނެވެ. ރޫމް ހިޔާކުރުުމގެ މަސައްކަތް ކުރެވުކްލާސް 5ކްލާސްރޫމުގެ ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތާއި،  5ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  5405
ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަހަރުފިޔާ،  1,424,196.76 މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ
 ހަތްދިހަހަލާރި( އެވެ.

ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް އޭ.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މިކައުންސިލާ ދެމެދު  5ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގައި   
 5ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  5405 މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 5405ޖެނުއަރީ  56

ިނމިފައެވެ.  ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތް ވަނީ މުޅިންކްލާސްރޫމުގެ 
ރުފިޔާ )ހަލައްކަ އަށްޑިަހހަތްހާސް  687,905.00މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

 ނުވަސަތޭކަ ފަސްރުފިޔާ( އެވެ. 
ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް  0ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި   

ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، 
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި 5405ޖެނުއަރީ  55މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

 0ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  5405 މިޕްރޮޖެޓުގެ ދަށުންސޮއިކުރެވުނެވެ. 
މަސައްކަތުގެ އަގަކީ މި  ވަނީ ރާނާ ނިމިފައެވެ.ކްލާސްރޫމް 

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިަހހަހާސް  1,486,211.79
 ދުއިސައްތަ އެގާރަރުފިޔާ، ހަތްދިހަނުވަލާރި( އެވެ.

ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން  0ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި   
އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެުދ 

ވިފައިވެއެވެ. ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރ5405ެޖެނުއަރީ  50
ވަނީ ކްލާސްރޫމު  0ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  5405ން މިޕްޖެކްޓުގެ ދަށު

ރުފިޔާ )އެއްމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްއެއްހާސް  1,341,467.68މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ  ނިންމާފައެވެ.ނާ ރާ
  ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްއަށްލާރި( އެވެ. 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން 
ންސިލް އިދާރާގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގަިއ މި ކައ5405ު

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

ފެނޭޯތ ގޮތެއް ލުއިކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތި ބެލެއްޓޭނެ 
 ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމަށްމަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 5405އޭޕްރީލް  06އެސްޓިމޭޓުކުރެވި 
 ޖަލްސާައށް އެޖެންޑާކުރެވި، ުހށަެހޅިފައިވާ ވަނަ ކުއްލި 00

ކުރުމަށް މިމަސައްކަތް އެސްޓިމޭޓްގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ގޮތަކަށް 
ގައި ށ.ފުނަޫދ 5405މެއި  54ެގނައުމަށް  ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި

 އެއްބަސްވެވިފައިވާ އަގަކީ  ތަކެތި ގެނައުަމށްވެނިސަން އާދަމް ވަޙީދުއާ މިއިާދރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. 

 ކްލާސްރޫުމ ޢިމާރާްތކުރުުމގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރެިއން  0ޅައިމަުގ ސްކޫުލގެ 
 

 ސަްއކަތްަތއް ޗެުކކުރަނީ ކްލާސްރޫުމ ޢިމާރާުތގެ މަ 5މާުއނޫގދޫ 
 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   5604466ފެކްސް:   5604456  5604456ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 
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ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 
 ސޮއިކުރުން

ަވނީ  ޓީމުން މިއިދާރާގެ ޓެކްނިކަލްއަދި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ތަކެތި ިލބުމާއެކު ރުފިޔާއެވެ.  18,780.00
  ހަރުކޮށްފައެވެ.ސަރަހައްދެއްގައި ކެމެރާ  6ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކެމެރާ ސިސްޓަމް ޤާއިމުކޮށް  5405
 

 ކައުންސިލަށް އަލަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލާންޗު ހަލް ހެދުން 
 

ފޫޓުގެ  55ނައުމަށް ހަމަޖެިހަފއިވާ ގެދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް 
-227(ILU)ފައިބަރު ލާންޗުގެ ހަލް ހެދުމަށާއި، އެއަށް ބޭނުންވާ ބައެްއ ސާމާނާއެކު ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު 

DS/227/2013/2013/10 (50  ްއިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ގަލްފު 5405އޭޕްރީލ )
ކުރުަމށްޓަކައި މިކައުންސިލާއި، މި މަސައްކަތް ޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުޮކށްގެން ކްރާފްޓް ސަރވިސް ސެން

ގައި 5405ޖޫން  04އެކުންފުންޏާ ދެމެދު ލާންޗުގެ ަހލް އާއި، ހަލްއަށް ބޭނުންވާ ބަެއއް ތަކެތި ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުުމގައި 
ދުވަހުގެ  06ުމގެ ދަށުން މަސައްކަތް ޙަވާލުުކރެވިފައިވަނީ ސޮއިކުރެވި އެމަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިއެއްބަސްވު

 ރ. އެވެ. 1,047,793/04މުއްދަތުގައި ނިންމާގޮތަށެވެ. މިަމސައްކަތުގެ އަގަކީ 
 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 
 

ގައި ހުރި ޤަދީމީ، ާއޘާރީ ތަްނަތނާއި، ތަކެތީެގ އުންތަކާއި، އަތޮޅުންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހާ ލިޔެކިށ.އަތޮޅުކައު
މަޢުލޫމާތާއި، ފޮޓޯތައް އެއްތަަނކުން ފެންނާގޮތެއް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
ނޑައެޅިފައިވާ ޢިމާރާތް  މިކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރުމަށް ކަ

އައި.އޭ.އާރު  ގައި  5405  ޖޫން  00 މަށްޓަކައި މަރާމާތުކުރު
މިއެއްބަސްވުމުގެ  މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ. ޙަވާލުކުރެވި އިންވެސްޓްމަންޓާ

ޢަރުޝީފް ޤާއިމުކުރާ ބައިގެ އެތެރެއާއި، ބޭރުގެ މަސައްކަތް ދަށުން 
ރ. )ފަސްދޮޅަސްފަސްހާސް ހަސަތޭކަ -/65,610ޙަވާލުރެވިފައިވަނީ 

  މުންދާ މަސައްކަތެކެވެ.މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވެ ދިހަރުފިޔާ( އެވެ.
ޢަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާ ޢިމާރާތަީކ އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާާރތުެގ ތިރީބައިގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ގުދަން ކަމުގައި 

ވަނަ ޢާއްމު 000ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުުނ މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ަދއުރުގެ 5405އޭޕްރީްލ  55ނިންމާފައިވަނީ 
 ޖަލްސާއިންނެވެ.
 

 ރަށަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭތަކެތި ހަދިޔާކުރުން ށ.އަތޮޅު ރަށް 
 

ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރު ކުޅޭ  ގެއަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅު
ވަނަ 5405ން ޖޫ 05 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ޙަވާލުކުރަންޒުވާނުންނަށް ހަދިޔާކުރުމަށްޓަކަިއ ގެނެވިފައިވާ ކު

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ށ.ަޅއިމަގު ޒުވާނުންނަްށ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.  ބޭއްވުނެވެ.ދުވަހު 
އެވެ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާ هللا މިތަކެތި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު

 އަތޮޅު ޑެންގީ ޓާސްކްފޯސްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ން ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި  

 ލޯން ދޫކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވެލެއްވީ ށ. ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިނާނުއެވެ. ޙަވާލު
މިތަކެއްޗަކީ ހިލޭ ލިބުނު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

މިއީ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ގަނެފައިާވ  ތަކެތި ކަމުގައި ުނބަލައި ޙަޤީޤަުތގައި
 އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަގުހުރި އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް 

އެއް ރަށް ފިޔަވައި ވަނައަހަރުގެ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ 5405 
 ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު 5405ލްގެ މިކަމަކީ އަތޮޅުކައުންސި 
ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ޒުވާުންނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ކުޅިވަރުކުޅޭ ކުދިންނަްށ 

މިކަމަށް ކައުންސިލްެގ އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޙަރަކާތެކެވެ. 
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.)ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ  250,000.00ބަޖެޓުން 

 
  

 އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިލޯން ދޫކުރުން 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ލޯްނ 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ފެށުމުެގ 

ސިލް ގައި އަތޮޅުކައުނ05:46ްވަނަ ދުވަހު 5405ޖޫން  05ރަސްމިއްޔާތު 
ލޯން ޗެކްތައް ިމރަސްމިއްޔާތުގައި  ވުނެވެ.އިދާރާގައި ބޭއް
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން މިބުރުގަިއ ލޯުނ ށ.ޅައިމަގު  ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ  ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކަށެވެ. ޗެކްތައް
އާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލަރ  ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް

  ހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.އިބްރާ
ރައްޔިތުންގެ  މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި 

ށް މީގެ މަންފާ ހެޔޮގޮތުގައި ހޯއްދެވުމައެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކު މިދެވުނު ކުޑަ މަދަދު ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރައްވައިގެން 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުއްމީދަކީ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ،  އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި
ިމއެކުލަވާލި މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފައިދާތަކެއް ިލބި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިޔަށް  ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުން

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

ހަކަްށ މީ 66މީުހންގެ ތެރެިއން  005މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ުފރަތަމަ ބުރުގައި ލޯުނ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު 
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.  5405 )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ރުފިޔާ 1,220,000.00

)ތިްނމިލިއަން ފަސްސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ  3,500,000.00މިޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަބުރުގައި ލޯނަށް އެދިފައިވާ ފަރާްތތަކަށް 
 ހިފައެވެ. ދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެރުފިޔާ( 

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 މަދިރި ނައްތާލުމާ ބެހޭ ފޯނު ކޮންފަރެންސް 

 ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 
 

ރަށް ވަނައަހ5405ަސާނީ ވަސީލަތްތަރައްޤީކުރުމަށް އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންގައި އަތޮޅުގެ އިން 6އަތޮޅުތަރައްޤީގެ  
ފެންވަރުގެ ފާމަސިސްޓަކު އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކަށް ޑަކްޓަރީބޭސްވިއްކޭ  އަމާޒުކޮށް އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން

އަތޮޅުގެ  މިއަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެދަށުން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހިންގޭ ޚާއްޞަޕްރޮގްރާމެއްތަމްރީނުކުރުމަށް 
 ދަރިވަރަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގ0ެކޮންމެރަށަކުންވެސް އެޑްވާންސްސެޓްފިކެޓް އިން ފާމަސީ ކޯހުންފުރުޞަތު ހޯދާ 

އަތޮޅުކައުންސިލާއި  ލަރޝިޕް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާ މިކަން މިއަހަރު މާރޗްމަހުތެރޭވަނީ ޢާއްމުކުރެވިފައެވެ.ސްކޮ
ޅުވާލެވުނު ުފރުޞަތުގައި މަދު ރަށަކުންމެނުީވ އެންމެއެކަށޭނަ ތަރުޙީބެއް ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ރަްށރަށުގަ ޢާއްމުކޮށް ހު

ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް ޤައުމީޔުނިވަރސިޓީ އާއި  މަޔާއެކުހިތާ ދެއްވަވާފަނުވާކަން
ފުރުޞަތުހޯދާ އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ބިލެއްަފހީކައުންސިލުން ހޯދިކަްނ ގުޅިގެން 

ނަްށ ދަރިވަރުން 5މިދެކައުންސިލްމެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަުތ ހޯދި މިއާއިއެކު މިފުރުޞަތުގައި ހިތްހަމަޖެހުމާއެުކ ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ނޑައެޅުނު ކޯސްފީ އާއ ޕޮކެޓްމަނީގެ ފައިސާ ވާލުކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމްތައް ޖޫންމަހުގެ މިދެކައުންސިލާއި ޙަ ދިނުމަށް ކަ

 ކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ނިޔަލަށް ވަނީކުރެވިފައެވެ. މިޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު

 

 މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ހިންގުން 
 

ރުޅި  -މަދިރި" މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް، ޑެންގީ ަބލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮުތން  ޖެހޭމަދިރީގެ ސަބަބުން 
އިން  55އޭޕްރީލް  5405ކެމްޕެއިންގެ ނަމުގައި  "5405ރުޅި 

-މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މަދިރި  ފުތާގެހަ 05ފެށިގެން 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި  އުފެއްދުމާއެކުއަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް ރުޅިރުޅި 

އެ ، އެކުލަވާލެވި ޓާސްކް ފޯހެއް  ރަށުފެންވަރުގެ ޙަރާކަތްތައް ހިންގުމަށް
 ފޯސްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ކްޓާސް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ މަޢު ވައިޒުކުރުމާއި،ސްޕަ

އަދި  ޓާސްކް ފޯސްމެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް އަތޮޅު
 ައތޮޅު އެހީތެރިކަންަފންނީ ބޭނުންވާ  ކަށްފޯސްތަ ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް
ޓާސްކް ފޯހުގައި  އަތޮޅު ކުރާވިލަރެސްކެމްޕެއިން  "5405ރުޅި ރުޅި  -މަދިރި"ދެމުން ގެންދެވުނެވެ.  ޓާސްކު ފޯސްއިން 

 -އެއީ: ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި، މިކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނެވެ. ފުނަދޫހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ށ.ުފނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއި، ށ.
 

 އަޮތޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ / ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުހީ އާދަމް -0
 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް/ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް -5
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް / ށ.ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް  -5
 އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ / ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ -0
 ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްސާ ޙަނީފް/ ށ.ފިސަރ އަލްފާޟިލް މޫކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮ -6



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަމާ/ -5

 ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު މަންސޫރު/ -6

 
 

، ތުތައް ރިވިއުކޮށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަ ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން 
 

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

 އިދާރީ އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
 

 

 އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  .0

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

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

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

 
 "އަރުޝީފު" އަރުޝީފުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު  .5

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިނ5400/05ް އުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރުވެހިރާއްޖޭގެ ޤަމިއީ، ދި
ލިޔެ ކިއުންތަކާއި،  ތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހާމަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި، ިލބިގަތުމުެގ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ށ. އަ

ވާލެވިފައިވާ ލޫމާތާއި ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަކެތީގެ މަޢުއާޘާރީ ތަންތަނާއި ތަ އަތޮޅުގައިހުރި ޤަދީމީ،
 ޤަވާޢިދެކެވެ.

 
 "މަދަދު" އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް  .5

މިއީ ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ 
މަންފާ ބޮޑުކުރުމުގެ  ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާއި، ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ، ޗަށާއިމައް

މައްޗަށާއި، ކަމުގެސަބަބުން ިލޭބފައިދާތައް އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެުކ ލިބިދިނުމުގެ މަގުަތނަވަސް 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ޤައުީމ ުދވަުހގެ ދިަދނެުގމުެގ ރަސްިމއްޔާުތެގ ތެެރއިން 

ނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ކުރުމުގެ މައްޗަ ށާއި، ކައުންސިލަށްލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށްފަހު ކަ
 ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ށ.އަތޮޅު ކަުއންސިލުން އެކުލަވާލާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ސިޔާސަތެވެ.

 
 

 ވަސްތައް ފާހަގަކުރުންދު 
 

 ހަގަކުރުން ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާ  0050
 

 40ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 0050 
ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ވަނަ( 5405ެޖނުއަރީ  05)0050ރަބީޢުލްއައްވަލް 

ޚާއްޞަ ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ 5:44
ފުނަދޫ އްވީ ދިދަ ނަންގަވައިދެ ރަސްމިއްޔާތުގައިރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 ންގެ ބޭކަލުންނެވެ.ހުޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފުލުހުންެގ ޚާއްޞަ ޑްރިލްގައި ފުލު
ފުނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މިރަސްމިއްޔާތުގައި 

  މުވައްޒަފުން އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން ބައިވެރިިވއެވެ. 
މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު  ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގައި  މުގެގޮތުންޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރު

ރައްޔިތުންެގ ހިތްތަކުގައި ޤައުމިއްޔަތު ފުނަދޫގައި، މީގެިއތުރުން ދުވަހާގުޅޭ ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކުރެވުނެވެ. މިސްކިތްތަކުގައި 
ގައި ބަނދަރު 6:54ހަވީރު އެދުވަހުގެ އަތުގުޅާލުމެއް  ުއމީއަށަެގންނެވުމުގެ މަޤްޞަދުގަިއ ޤަދިރުވައި، ޤައުމީ ރޫޙް 
 ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނެވެ. 

 

 ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން ކެމްޕޭން ހިންގުން 
 

ވަން ބިލިއަން ރައިޒިން ކެމްޕޭންގެ ނަމުގައި އަންހެނުންަންށ ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ  
ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރާވައި ހިންގާފައިވެއެވެ.  މިކެމްޕެއިންގެ މަޤްޞަދަކީ 5405ފެބްރުއަރީ  00ޙަރަކާތްތަކެއް 

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

 

 ދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން މާ ބައިނަލް އަޤުވާމީ 
 
 

 0:54ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 5405ފެބްރުއަރީ  06ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  
ޚާއްޞަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައި، ދިވެހި ބަހުގެ ޝުޢޫރު އި ކައާ ދެމެދު ދިވެހި ބަހައްޓަ 5:44އާއި، 
ރުމާއި، ޝިއާރު ފާޅުކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ރަށްރަށުގައި ިހންގުނެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުުމގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެިހބަހަށް ފާޅުކު

ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި، ބަހައް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުްނތައް ހާމަކުރުމާއި، ބަހާމެދު ުޝޢޫރުފާޅުކުރުމާއި، ޝިޢާރު 
  ފާޅުކުރުމެވެ.



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީޖަލްސާގެ ތެރެއިން 

 ނުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ފެ ދުނިޔޭގެ 
 

ވަނަ ދުވަހު މިއަތޮޅުެގ ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާުތ 5405މާޗް  55ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ާފހަަގކުރުމުގެ ގޮތުން  
އަރ އޮފް ވޯޓަރ މިދުވަހުެގ ޝިޢާރަކީ " އިންޓަރނޭޝަނަލް އި ރާވައި ހިންގިފައިވެއެވެ.ދިނުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް 

ފާހަގަކުރުމުގެ ުމހިންމު އެއް ޭބނުމަކީ ފެާނބެހޭ ޮގތުން ޢާއްމު ރައްޔިތުްނނަށް  " 5405ނުގެ ދުަވސް ކޯޕަރޭޝަން"އެވެ. "ފެ
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާިއ، ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައިވެސް ފެނާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަްނ 

 އިތުރުކުރުމެވެ.

 
 " ފާހަގަކުރުން 5405"އާރތް އަވަރ 

 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ  5405މާޗް  55 ފާހަގަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައްއިނަލް އަޤްވާމީ އާރތް އަވަރ ބަ 
މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. އާރތް އަވަރ ފާގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، ށް  1:54ން  6:54

 ންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމެވެ.ތިމާވެއްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމެުދ މީހު

 
 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން "ކާބޯތަކެތި އިސްރާފު ނުކުރުމަށް 5405 
ވީ ބުދަދުވަހު 5405ޖޫން  6މުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިސްނަމާ" މިޝިޢާރާ ގުޅޭގޮތުން ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި، ގަސް އިންދު

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިޝިޢާރުގެ ދަށުން މިދުވަސް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގިފައިވެއެވެ. ތިމާވެށީގެ  ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކަ
ފުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުކުރެވިގެންދާ މިންވަރު މަދުކޮށް، ކާބޯތަކެތި އިސްރާ
 ތިމާވެއްޓަށް ލިބެުމންދާ ތަފާތު ެގއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އެއްބާރުލެއްވުމެވެ. 

 
 ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 5405 
ނޑިތީމުގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ގައި މިއ5405ަޖޫން  50 ތޮޅު ކަ

ގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ 05:54ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެދުަވހުގެ 
ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 54:54ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ. އަދި އެރޭ 

ނޑިތީމު ރައްޔިތުން ދޭ ޖާފަތެއް މިއުޒިކް ޝޯވއަކާއެކު  ޝަރަފުގައި ކަ
އެވެ.  މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެ

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ދެކަނބަލުްނނާއި، ިމނިސްޓަރ އޮްފ 
ނޑިތީމު ދާއިރާގެ  ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަ

އިނާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެޑްވައިޒަރ ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މެންބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސަ



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ކަުއންސިލް އިދާާރގެ ުމަވއްޒަުފން 

ތެެރއިްނ _ަފއިލްޮފޓޯ ކަުއންސިލް އިދާާރގެ ީޓމުެގ ކުޅުުމގެ   

ތައުފީޤާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިނާއި، 
ޢަލީ ޙާސިމް އާއި، މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިީލ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް 

މުޙައްމަދު  ސުނީތާއެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ 
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

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

 އަންހެނުންގެ ތަާފތުކުޅިވަރުތައް ކުޅެވިފައިވެއެވެ.

 
 

 ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ދުނިޔޭގެ 
 

ލޭ ހަިދޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް ނިޔޭގެ މިއަހަރުގެ ދު
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުެގ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި 
 ޙަރަކާތައް ރާވާ ހިންގާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލް 

ބޭއްވި  ށ06ްން 00ޖޫން މަހުގެ  ގެންއިންތިޒާމްކޮށް އިދާރާއިން
ރާތުގައި މިކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މުބާ އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސެލް

އަދި މިމުބާރާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު  ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
 އޮފީސްތަކުންނާއި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗުން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 
 ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

 ސިވިލްސާރވިސް ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ގޮަތށް 5405މެއި  0ވަސް ވިލް ސަރވިސް ދުވަނަ އަހަރުގެ ސ5405ި 
ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން، އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ކޮމިޝަނުން 
ޙަރަކާތްތައް  އުންސިލްގެ ފަރާުތންވެސް އެކިއެކިގޮތުން މިކަ
ކައުްނސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ . މިގޮތުން ހިންގުނެވެ

އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ބެޑްމިްނޓަން ުމބާރާތެްއ  މެދުގައި އެކުވެރިކަން
ބޭއްވުމާއި، ޖެހިގެން އައި ރަސްމީ ދުވަހު ޤައުމީ ކުލަތަކުގެ 

އޮފީހުެގ  ޙާޟިރުވެހެދުމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނ އޮފީހަށް 
އި، ފުނަދޫގެ ސަރުކާރުގެ ގޮތަށް ފޮޯޓނެުގމާމާޙައުލުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ބެޖު ބޭނުންކުރުމާއި، ހުރިހާ ުމވައްޒަފުން ހިމެނޭ

 ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތުން ެވހިކަލް ބުރެއް ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ.ހުރިހާ 
 
 

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، ޓީމްތައް 
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން 
 

ޖެނުއަރީ  5405ދު ވަޙީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަ 
ށް މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަުތރުފުޅެއްގައި  55 -50
ގައި ފުނަދުއަށް 06:06ވަނަ ދުވަހުގެ 5405ޖެނުއަރީ  50

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ުފނަޫދ ސްކޫލަށް 
ލްޓިޕާޕަސް ހޯލުެގ ބިންގާ ކްލާސްރޫމާއި، މަ 04އިތުރުކުރެވޭ 

ވަނަ ދުވަހު ފޭދޫ ނޫމަރާއަށް 5405ޖެނުއަރީ  56އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. 
ވަޑައިގެން ފޭދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ މިސްކިތާއި، ސްކޫލުގެ ބިންގައު 

ލުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ނޫމަރާގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރީސްކޫ
ނޑިތީމަށް ވަޑައިގެން ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ 5405ޖެނުއަރީ  55އަދި  ކްލާސްރޫމު  0ގައި ބިލެތްފައްސާއި، ގޮއިދޫއާއި، ކަ

ނޑިތީމުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެިހފައިވާ މިސްކިތުގެ ބިންގައު އަޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.  އަދި   ޢިމާރާތާއި، ކަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިދަތުރުފުޅުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި،އެރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންިސލް މެންބަރުންނާިއ، ރަށުގެ 

 ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
އަދި މީގެއިތުރުން ބައިނަްލ އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

ތަކުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުުނ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލު
ގައި 06:54ވަނަ ދުވަހުެގ 5405ޖޫން  50ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި 

ނޑިތީމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މިއަތޮޅު ކަ
ގައި ށ.އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ބޭއްވުނު 05:54މިގޮތުން އެދުވަހުގެ ހަވީރު 

އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގަ
ނޑިތީމު ރައްޔިތުން  ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަަކފުޅުދެއްކެވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝަރަފުގައި ކަ

 ދިން ޖާފަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން 

 މިދަތރުރުގެ  ގެ ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިޓީމ5405ުމާޗް  6ވިސް ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ސިވިލް ސަރ 
ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް 

ތުން ގަ" ބޭނުންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ ޕްރޮގްރާމު "ސީ.އެސް ވިއު
ފުނަދޫގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އެޗް.އާރު ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު 

މާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުމެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި، ރިސޯސަސް މެނޭޖުމަންޓް ސެކްޝަނުގެ އިސް މުވައްޒަފާއި، ޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށް އަ
ފުނަދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރަްއވައި ކައުންސިލަރުންނާއި، މީގެއިތުރުން މިބޭފުޅުންވަނީ އަޮތޅުކައުންސިލަރުންނާއި، 
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މިނިސްޓަރ ޮއފް ެޖންޑަރ، ފެމިީލ ެއންޑް ިހއުަމންރަިއްޓސް ފުަނދުއަްށ 
 ވަޑަިއގަުތން 

ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ  ކުރެވޭސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ކަންތައްތައް 
 ފައެވެ.ހިއްސާކުރައްވާ

 
 

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

ށް 0ން 5މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާޒިމާ ޝަކޫރު މެއި 
ނޑިތީމު، ފުނަދޫ،  މިދަތުރުފުޅުގެ ބޭނުމަކީ މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ކުރެއްވިއެވެ.  ފޭދުއަށް ދަތުރުފުޅެއްއަދި މިއަތޮޅު ކަ

ނޑިތީމުގައި ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ހަަމޖެހިފައިވުމާއެކު އެކަމާބެހޭ   އިންިތޒާމްތައް ހަމަޖެއްސެވުމާއި،ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކަ
ވިސް ސެންޓަރ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރ

ގެއިތުރުން މީ ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުްނ މަޝްވަރާކުރުމެވެ.
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޮތުން ކުރާ އަނިޔާތަކާއި، ޚާއްޞައެހީއަށް 

ކާއި، ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަޢުލޫާމުތ މިރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަ 
  ހޯއްދެވިއެވެ.އްވައި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައަތޮޅު

މިދަތުރުފުޅުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ 
ފާޠިމަތު ޝީރީން އާއި، ސްޓޭްޓ މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢާއިޝަތު ރަމީލާ 
އާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު 

 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
 

 

 ޑައިގަތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ވަ 
 

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  5405މެއި  56އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް 
ބޭނުމަކީ ެއންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުްނ ބަލަމުްނދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަން ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތާިއ، ތަކެިތ  ގެމިޓީމު
ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އެކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ފާސްކުރުމެވެ. މިޓީމު ހޯދައި،

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

 
 

 މާލީ ޚުލާޞާ 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިުލގެ އިދާރީ ހިނ5405ް ރުފިޔާ  646114064.44ގުމަށް ސަރުާކރުން ކަ

ރުފިޔާ  544604161.44 ގެ ތެރެއިން )ފަސްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ނުަވދިހަނުވަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ަފންސާސްރުފިޔާ(

ރޭގައި މަސްދުވަހުގެ ތެ 5ވަނީ ފުރަތަމަ  )ތިންމިލިއަން އަށްޑިހަަހތަރުާހސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްނުވަރުފިޔާ(



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  ތަކަށާއި، ކައުންސިލުންރާމުތަފާތު ޕްރޮގް ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގާ

ރުފިޔާ )ތިންމިލިއަން  546564644.44ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށާއި، ެބލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދަށް ކައުންސިުލން ފާސްކޮށްފައިވާ 

ރުފިޔާ  644,270.30ގެ ތެރެއިން ޖޫން  މަހުގެ ނިޔަލަށް ޅަސްހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮ

 5405ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ. އެހެންކަމުން  )ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަރުފިޔާ، ިތރީސްލާރި(

ފިޔާ )ނުވަމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަހާސް ރު 140554164.44ވަނަ އަހަރަށް މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ 

ރުފިޔާ  3,729,229.30މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަަމ ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(

 ވަނީ ޚަރަދު ކުރެވިފައެވެ. )ތިންމިލިއަން ަހތްސަތޭކަ ނަވާީވސްހާސް ދުއިސައްތަ ނަވާވީސްރުފިޔާ، ތިރީސްލާރި(

 
 
 

   ިނޑިތަކާއި  ންވަނަ ތ ރަކާތްތައް ޙަ ބައި: ލަނޑުދަ

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފަިއވާ ގޮތުގެމަތީން ދިވެ
ފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަިހ މިކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މިހިނުދން ިމހިނދަށް ކުރަންޖެހި 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން  ކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ކަ
ކަތްތައް ދީިމޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައުްނސިލްތަކުގެ މަސައް ،ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް

މިއަހަރު ހިންގުމަށް ޕްރޮގްާރމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.  ކޮށްބައްޓަން ކުރުމަްށޓަކައި ކުރެވެްނހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަމާޒު
 ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހުށަހަޅާފައިވާ  ރާވައި، ށް މިކައުންސިލުން ހިންގުަމށްވަނަ އަހަރ5405ަ ނަމަވެސް

ހިމެނިފައިނުވާކަން ފައިސާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި  އަހަރަށްވަނަ 5405 ރުފިޔ3,567,500.00ާ
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ކައުންސިލް  ގައި 5400ފެބްރުއަރި  55ފެދި ީޒ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ނިޒާމު އުއަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަ
ޤާނޫނުގައިވާ  ވެސް ން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަންކަން މިހާތަނަްށ އައިއިރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާތަކު

ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ކައުންސިްލތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީެގ 
ނޑައަޅާފައިވާ ިމލިއަން ރު 544މަޝްރޫޢުތަކަށް  ދެއްވުމަށް ަމޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި  ފިޔާއިން އެކި ކައުްނސިލްތަކަށް ކަ
ލިެބންޖެހޭ ފަިއސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް  ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއިްނ މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި

ތުވެދިޔަ މަސް ދުވަސް ފާއި 5 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމ5405ައަހަރު ނިމި ވަނަ 5405އަހަރާއި، ވަނަ  5400 މިންވަރެއް 
ވާކަން އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ފައިސާ ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުންނަމަވެސް އެދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިރުވެސް 

 މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ތޮޅުަކއުންސިްލގެ އިދާރާ މިލަދުންމަޑުުލއުތުރުބުީރ އަ   

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައ5405ްމިކައުންސިލުން   ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާފައިސާގެ ކުޑަ  ވަނަ އަަހރު ހިންގުމަށް ކަ
އެކިއެކި ޚަރަދުކޮށްގެން މިގެންދަނީ  ންކައުްނސިލުގެ މާލިއްޔަތު މިންވަރެއްވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިނުވި ނަމަވެސް

 ހިންގަމުންނެވެ.ޕްރޮގްރާމްތައް 
 
 

  

  ަލަތުގެ ވަޞީ މުދަލާއި އެހެނިހެން  ކައުންސިލުގެ ބައި:  ހަތަރުވަނ
ބޭނުންހިފުން  

 ޚުލާޞާ  ތުގެ ޞީލަ ހެން ވަ މުދަލާއި އެހެނިކައުންސިލުގައި ހުރި 

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

އިތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލުން  ތަކާއި، އާމްދަނީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްމި ޢިމާރާތްތަކަކީ 
މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ރާތްތަކެކެވެ.ގެންދާ ޢިމާކުރަމުން ބޭނުން މަތް ދިނުމަށްޚިދުޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްކަމަޑޭއެ

މި ޢިމާރާތުެގ ުހރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި  އަކަފޫޓެވެ. 5056ބޮޑުމިނަކީ  އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުާރ ޢިމާރާތުގެ
 ކީ އަގަޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ  ގައެވެ. މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް 0116 މާރޗް 00ބޭނުންކުރަން ަފށާފައިވަނީ 

އެވެ. )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 1,243,125.00
 އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކިއަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ 

ނާއި، އަތޮޅަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށްޙަރަކާތްތަކަށް 
ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.  ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ  ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްުބމަށް ބޭނުންކުރުމަށް

މިނަކީ ޑުމި ޢިމާރާތުގެ ބޮގައި ހިމެނޭ 40މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްޮލކް 
ރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަްނ އަކަފޫޓެވެ. މި ޢިމާ  5566

މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ ގައެވެ.  0116މާރޗް  05ފެށިފައިވަނީ 
ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން  ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ުނންތަކުގަިއ ބޭއްވޭ ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްަދލުވުންތަކާއި އެކިބޭ
އެކަމަޑޭޝަން  މާލަމެކެވެ.ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ 

ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ  އެކަކާއި، ބްލޮކް
)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް،  ރުފިޔާ 1,118,800.00 އަގަކީ 

ބޮޑުމިނަކީ ގައި ހިމެޭނ ޢިމާރާތްތަކުގެ ދޭއްކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެއަދި  އެވެ.އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ( 
އިވާ ޢިމާރާތެކެވެ. މި ޢިމާރާތަްށ ގައި ޢިމާރާތްކޮްށ ނިމި ބޭުނންކުރަން ފެށިފ0116ަޮއކްޓޯބަރ  50އަކަފޫޓެވެ. މިއީ،  5466

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

 ފޫޓެވެ. 200×215މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮުޑމިނަކީ 
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 މިލައުތުރު ކީސާ )ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް(

 އަތޮޅުެވިހ ޢިމާރާތް 

 މިލައުތުރު ކީސާ 

 މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ  
ރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢިާމރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ ގައި ޢިމ0116ާއޯގަސްޓް  45 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

ގެ މި ޢިމާާރތު އެވެ.)ތިންަލއްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ަފންސާސްތިންރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި(  ރުފިޔާ 309,553/40
 އަކަފޫޓެވެ. 5554ބޮޑުމިނަކީ 

ތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މިލައު
ގަތްފައިާވ  ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީން  0115އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 

މި ޢިމާރާތް ހުރި ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ. ބިމެއްގައި 
ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް  މި ބިމުގައިފޫޓެވެ.  50×100ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

ތި ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަާވ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި، ފުނަފަކުރެވުނީ 
ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެްސ 5445 މި ޢިމާރާތަށް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ.

އަށް ކުއްޔަށް  ރުފިޔާ )ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ(6,500.00ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މަހަކު  މިހާރު މިތަން
ންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންަގމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާާރތުގައެވެ. މި ޢިމާރާތަކީ، އަތޮޅުެގ ދީފައެވެ. މިހާރު ބޭ

  ވަޞީލަތެކެވެ.ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެުމްނދާ 

 

 އަތޮޅުވެހި 

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

ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު  ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް
އަކަފޫޓެވެ.  5064.56މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  .ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ

އޮކްޓޯބަރ   50ފޫޓެވެ.  044×044ބޮޑުމިނަކީ  ހުރި ބިމުގެ މިއިމާރާތް
ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ 0116

)ހަތްލައްކަ ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ  ރުފިޔާ 705,363.00
 އެވެ.ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ( 

ހު ކުއްޔަށާއި، މަހުފީގެ މާތު ކުރުމަށްފަހު ދުވަޙަވާލުވިއިރު މިޢިމާރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުްނތައް މަރާ މިކައުންސިލް 
ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް  ކުއްޔަށް ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ޢިމާރާތް

 ކޮޓަރި، ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ. 6އިސްކަން ދީގެންނެވެ. މި ޢިމާރާތުގައި 

 

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ށ. އަތޮޅުދޯނި " ފަރުކޮޅު" ފުނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި 

 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

 "ފަތި ފާމަސީ ފުނަ "އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ 

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

ބޭސްފިާހރައެކެވެ. މި  ޅު ކުރިއަުރވާ ކޮމިޓީން ިހންގެވިއަތޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
ގައި 5440ޖެނުއަީރ  04އަކަފޫޓެވެ.  541.66ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 

އަގަކީ  ރަން ފެށި މި ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާމަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކު
 .އެވެ)އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ(  ރުފިޔާ 134,000.00

 

 އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"

ވަނަ އަހަރު 0116ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް  އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށްމި އުޅަނދަކީ  
 އެވެ.G4577A-07-15-Cރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީއުޅަނދެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ 

އަތޮޅުދޯންޏަކީ، އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް 
ނޑަކަށް   0.6ފަސޭހަގޮތެއްގައި ޚިދުމަތްދިނުމަްށ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ގާތްގަ

މިއުޅަނދުން ވެ. މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެ
މުންދާތީ ދޯނީގެ ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަލުގައި ގެއްލުން ވަ

ނޑު ކުޑަ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިކައުްނސިލްގެ  ގެންމަރާމާތެއްކޮށް ގެގަ
 6ވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވި 006ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

ޖަލްސާއިން މެންބަރުންގެ އިންިތފާޤުން ަވނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. މި
ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއުޅަނދުގެ ނީލަން ފެށޭ ައގެއްގެ 
ގޮތުގައި އުޅަނދުގެ ޢުމުރަށް ބަލައި ކޮމިޓީން ނިންާމަފއިވަނީ 

އެވެ. މިއުޅަނދު ނީލަން ކިއުމަްށޓަކައި )ހަތްލައްަކ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ( ރުފިޔާ 767,637.00
 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. ފިނޭންސް 
 

 
 

 "މާމުލި" އަތޮޅުލޯންޗް 

ކީ ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިޯލންޗ5440ަފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ.  55ރާްފްޓ މިއީ، ފައިބަރ ގަލްފް ކް 
 ސް ރަސްމީ ބޭނުންތައް ކުރެއްވުމަށް އެހެނިހެންވެ ދިއުމާއި، ތެރެއަށްވާލުވެހުންނަވާ ބޭފުޅުން އަތޮޅުޙަ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގެވުމާ



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ށ. އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި، ވޭން

ބޭނުން ކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ. މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ 
މި ލޯންޗަށް އެވެ.  G7432A-02-15-Cނަންބަރަކީ: 

މިލިއަން  0.0ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  
 ރުފިޔާއެވެ.

އިރު ލޯންޗް ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ިހންގުމާއި ޙަވާލުވިމި 
ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާުތކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަނީ މިކައުންސިލުން 
ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރުތައް ކުރަުމންނެވެ. އަދި  ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ 

ނުންވާ އަދި މިކަމަށް ބޭ ދަތުރުތައް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުެގ ތެރެއިން ދަީނ ކުރެވެމުންނެެވ.ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭުނންވާ 
 ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަީނ ފާސްކުރެވިފައެވެ.

 
 ވެހިކަލްސް 

މިކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރު ފެުށނުއިރު 5405
  އެގޮތުން ސައިކަލެވެ. 5ވޭނާއި 0ކާރާއި،  0ބެލުމުގެދަށުގައިވަނީ 

ރަޖިސްޓްރީ ކާރާއި،    B1AG1768ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު 
 A0B6609ރުސްޓްރީ ނަްނބަރަޖި ވޭނާއި، B2A1032ނަންބަރު: 

ދަނީ  ސައިކަލް   A0A6916ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުސައިކަލާއި، 
ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫްނ މަހުގެ 5405ވުމާއެުކ  ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ. 

 5ކާރަކާއި، ވޭނަކާއި  ވަނީމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނިޔަލަށް 
 ސައިކަލެވެ.

 

 ގޮތް  ހިފުނު ބޭނުން  ވަޞީލަތުގެ ން ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެ 

ތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮަތށް ަވޞީލަމިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަިއހުރި ހަރުމުދަލާއި، އެހެނިހެން 
ލުން މިކައުންސި( އާއި، 5404/46ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާީރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުްނ ހިންގުމުގެ ޤާޫނނު )ހުރި ތަކެތި 

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

 
 
 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   5604466ފެކްސް:   5604456  5604456ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

28 

  ްކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ފަސ 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

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

ދައުރާއި ޢަމަލީ  ޛީނުމުގެ ދައުރެވެ. ސިވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދި ދައުރާއި،
 މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.



 

 ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

(ކައުންސިލްގެ ރައީސް ) 

 ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން

 )ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް(

 ޘަޤާފަތާއި ޢަރުޝީފް

ޢާތިފް(هللا )ޢަބްދު  

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން

ފިރާޤް އިބްރާހީމް()  

 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

 )އިބްރާހީމް ރަޝީދު(

ތުންގެ ވިޔަފާރިރައްޔި  

هللا()އަޙްމަދު ޢަބްދު  

 ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް

(މުޙައްމަދު ޙަމީދު)  

 ހަރުމުދަލާއި މާލިއްޔަތު

 )މުޙައްމަދު ޢަރީފް(

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ސްސާވިސަރވި  
 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

 ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

 ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، އެޗް 

ންޑް އިންފޮމޭޝަންއާރު، އެ  

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް 

 އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ާސީ
ސިޔ

 
ންތި 

ފަ
 

ނީ 
މަދަ

ަންތި 
ފ

 



 މެމްބަރުން  ގެ ކައުންސިލް 

ގުމާިއބެޭހ އުތުރުބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންމިލަދުންމަޑުލު 
 ލްގަިއ ކެވެ. ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިވާ ކައުންސިލެ( ދަށުން އުފެދިފައ5404ިމެއި  46 ) 5404/6ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 
ކޮންމެ ދާއިރާއިންކުރެ  0ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  00އެއީ، އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ  ކައުސިލަރުންނެވެ.  46ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 

 ންނެވެ. މެމްބަރު 5ދާއިރާއަކުން 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރައީސް މޫސާފަތުހީ އާދަމް 
 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ނައިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފު
ނޑިތީމު ދާއިރާ   ށ. ކަ

 ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު 
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

هللا ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު  
 ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާ

އުންސިލަރ އިބްރާޙީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ކަ  
 ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

ޢާިތފު هللا ކައުންސިލަރ ޢަބްދޫ  
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 
 ށ. މިލަންދޫ ދާއިރާ 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ލިއްޔަތު ޢޫ ޒިންމާތަކާއި މަސް  ކައުންސިލަރުންގެ 

 00ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 005ގެ  6/5404ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު 
ނޑައެޅި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބ5400ުޖޫން   46ރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުން މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު ގައި ކަ

ނޑައެޅ5405ިއޯގަސްޓް   ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގައި ކައުންސިލުން ކަ

 މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  0
 ރައީސް

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ކައުންސިލް އާއި، އިދާރީ ހިންގުން 
 ިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢ

ސްޢޫލިއްޔަތުތައް އުފުލައި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަ
 .ހިންގުން އިދާރާ

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުނ06ްޤާނޫނުގ. 

 މުޙައްމަދު ޢާރިފް  5
 ނާއިބުރައީސް

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 ންގ އާއި، މޮނިޓަރިންގޕްލޭނި
  ްނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީނ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދުގައި ކަ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް 
 .އުފުލުން

  ެވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން 01ޤާނޫނުގ 
 ްސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ރަށުކައުނ

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
  ްބެލެހެއްޓުން.ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓ 
  ެކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޑޯނަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގ

 މަސައްކަތްކުރުން 

 މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް  5
 ކައުންސިލަރ

ނޑިތީމު ދާއިރާ   ކަ

 ހަރުމުދަލާއި، ބިމާއި، ދަތުރުފަތުރު 
 ްދުވެލި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ. 
 ަމިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި، ދ 
 .ްބިމާއި، ގޯތިގެދޮރާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްއަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް  0
 ކައުންސިލަރ
 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ 

 ޙަތާއި، ހޭލުންތެރިކަން ތަޢުލީމާއި، ޢާއްމު ޞިއް 
 .ްމިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭކަންކަމާއި، ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން ހިންގުނ 
 .ްތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޢިމާރާތާއި، ހިޔާވަހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
 ާތައް ފާހަގަކުރުމާއި، ޤައުމީ ކެމްޕެއިންތައް ވިލަރެސްކުރުން.މުނާޞިބ 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ފިރާޤު އިބްރާހީމް  6
 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

 އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 
 .ްއިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 .ްޢާއިލީ އަދި ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 
 ުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ވެލްފެއަރ އާއި ގ 
 ާދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.ޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިއިޖްތިމ 
 .ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 ޢާތިފް هللا ޢަބްދު  5
 ކައުންސިލަރ
 މިލަންދޫ ދާއިރާ 

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

 ވިލަރެސްކުރުން.
 .ްކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 هللاޢަބްދު  އަޙްމަދު  6
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

 ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް 
 .ްފުނަފަތި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
  ެޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުން. އައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގ 
 .ްލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުނ 
 ިސްޓްރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއި، ރަޖ 
 .ްޓެކްސް އާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުނ 

 މުޙައްމަދު ޙަމީދު  6
 ކައުންސިލަރ
 ފުނަދޫ ދާއިރާ 

 އިޤްތިޞާދީ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް 
 .ްމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ބެލެހެއްޓުނ 
 ްހުރި ކަންކަން މަސްވެރިކަމާއި، ދަނޑުވެރިކަމާއި، ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުނ

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

 

 

 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލް

 ޓީ ކޮމި  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން 

ނޑައެޅުމުގައި  ފަރާތެއްލުން ކުރަންޖެޭހ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ޞޫމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އު ކަ
ފެްނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަށުްނ ކަންކަްނ ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ުއފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި  އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

 އެއީ:  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 46 ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 އަރޕާސަން ޗެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  0

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 5

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ޝާމިޔާ ޙަސަން  5

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢީސާ  0

 މެންބަރު  ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޙުސައިން ޢަލީ 6
 

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

( ސާރކިއުލާރއިން 5400ޖޫން  40) 06/5400ގެ ނަންބަރު: މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނު
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު 

ންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް އެހީތެރިވުމާއި، ދިެވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް ކުރުމު
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ. 
ވަނަ އަހަރު މިކޮމިީޓ 5405މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައި ވުމާއެކު 

ށް 00އެމުއައްސަސާއިން ދެ މެންބަރުން ކޮމިޓީގައި ހިމަނައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އެކުލަވާލިއިރު  އަލުން
 އިތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ދާއިރާ ސެކްޝަން  މަޤާމު  ނަން  #

  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ ލު އިބްރާހީމް)ޗެއަރ(ޢަބްދުލްޖަލީ 0

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  5

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން 5

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރސ.އެޑް ޝާމިޔާ ޙަސަން  0

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللا އިސްމާޢީލް ޢަބްދު 6

 ޕެނަލް ކޮމްޕްލަޔަންސް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒިޔާދު  5

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  6

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްޞަމަދު  6



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް އަޙްމަދު 1

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އާދަމް 04

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން  ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ޝާމިލާ  00
 ސަރވިސް ސެންޓަރ

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް 

 

 އް ތަ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ ކައުންސިލުން 

ގައި 5405ސެޕްޓެމްބަރު  06މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކަކީ  
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީތަކެކެވެ. މިކޮމިޓީަތއް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ  65ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 
 ރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގް

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ އާއި، މެންބަރަކު  5ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 5405 
ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި އެކޮމިޓީއަށް  05ލްގެ ގައި ބޭއްވުނު ިމކައުންސ5405ިޖޫން  01އިސްތިޢުފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން 

 އި، ކޯޑިނޭޓަރ އައްޔަންކުރުމަށްފަހު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީެގ ލިސްޓް އިޞްލާޙްކުރެވުނު ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މެންބަރަކާ

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 މެންބަރު  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  0

 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 5

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރއަތޮޅު މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް 5

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރއަތޮޅު ފިރާޤު އިބްރާހީމް 0

 މެންބަރު  ކައުންސިލަރ އަތޮޅު ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 6

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު  5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 6

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  6

 

 މަދަދު )ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް(
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  0

 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް 5



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  0

 ރު މެންބަ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ  ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  6

 

 ފުނަފަތި )ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމް(
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 0

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއިބްރާ 0

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަޒީމާ ޢަލީ 6

 

 ފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމް( ދުވެލި )ދަތުރު 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ނޭޓަރކޯޑި އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢަރީފް އިބްރާހީމް 0

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ފިރާޤު އިބްރާހީމް  5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  0

 މެންބަރު  ޑިރެކްޓަރ އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލްގެ  ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ 6
 

 ޕްރޮގްރާމް( ނަފާވެހި )ހިޔާވެހި ޚިދުމަތުގެ 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 0

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް  5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 0

 މެންބަރު  ކައުންސިްލގެ ެއސިސްޓެންޓް ެމއިންޓަަނންސް އޮިފސަރ އަޙްމަދު މުޖުތަބާ 6

 .ކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަިއވެއެވެވަގުތީ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތުމިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ މީގެ އިތުރުން 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 މުވައްޒަފުން  ގެ އިދާރީ ކައުންސިލު 

 # ނަން       މަޤާމް             

 1 ިއބުރާހީމް  ޢަބްދުލްޖަލީލު ޑިރެކްޓަރ
 5 ޢަޒީމާ ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 5 ޢާއިޝަތު އާސިފާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

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

 5 އަޙްމަދު ޢީސާ  ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި
 6 ޢަބްދުއްޞަމަދު  ޢަޤްލީމާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 6 ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ޢާމިރާ އޮފިސަރޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 

 1 ޙަސަން މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 04 ސަޢީދު ހީމްއިބުރާ އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ 
 00 އިބުރާހީމް ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 05 މުޖުތަބާ އަޙުމަދު އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
 05 ނަސީމް މަމްދޫހް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 00 ސިޔާމް  ޙުސައިން އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 06 ރިފާޢު ޢަލީ އޮފިސަރވެލޮޕްމަންޓް ޑިއެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް 
 05 އިބުރާހީމް  ޢަބްދުލްމަޖީދު އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 06 هللاޢަބްދު ސާލިމް އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 06 އިބުރާހީމް  ޙަބީބާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 01 މުބީނު މުޙައްމަދު ޓިވް އޮފިސަރއެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭ
 54 ފަރީޝާމުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 50 މުޙައްމަދު  ޢަޒީމާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 55 މޫސާ އާމިނަތު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 55 ޝަރީފް އިސްމާޢީލް މަސައްކަތު
 50 މް އާދަ އަޙުމަދު މަސައްކަތު
 56 އިބްރާހީމް އާމިނަތު  މަސައްކަތު
 55 ފާޠިމަތު އަޙްމަދު މަސައްކަތު
 56 ޙަސަން ޢަލީ ޑްރައިވަރ

 56 މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯންޗް ޑްރައިވަރު 
 51 ފުޅުޙަސަން މުޙައްމަދު ޑްރައިވަރ



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122
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 54 ސުލައިމާނު  މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި
 50 ފަހީމް އާދަމް ފަޅުވެރި

 

 ން ހިންގު  ކައުންސިލް 

 ގޮތް ހިންގާ  ކައުންސިލް 

އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާނީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ ރައީސްގެ  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަޮތޅުކައުންސިލްގެ
ބެއްލެވުމުގެ ދަށުްނނެވެ. ކައުްނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަިއ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި 

ރައީސްގެ ދަށުްނ ކައުންސިލްގެ ގެ ބެއްލެވުމުގެރައީސްންސިލްގެ ަނއިބުންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަ
އާއި،  5404/46ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  މަޝްވަރާގެ މަތިން،

 ދުގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢި

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

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

ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ  މަހަށް ބަލާއިރު  5ގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2013ިމގޮތުން އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ. 
 ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ސުލޫކުމުވައްޒަފުންގެ 

 ރީ ޙާޟި ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަްށ 5405އަިދ . ވެއެ 46ޢަދަދަކީ ާޤނޫނީ މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ 
 މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް  މެންބަރުްނ ތިއްބެވިއެވެ. 6މިކައުންސިލްގައި 
 ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ނއަތޮޅު  މަޤާމް  04ޑުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަ
މުވައްޒަފުންނެވެ.  50ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  ވަނަ އަހަރ5405ުހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 

ކޮމިޝަނުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވިސް  5މިދިޔަ 
އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުްނ  ގެމަތިންވުމާއެކު ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުމު އުފައްދަވާފައިއެކައުންޓްސް އޮފިސަރުގެ މަޤާ 

މަސް ނިމުނުއިރުވެސް  5ފުރަތަަމ ވަނަ އަހަރުގެ 5405 އަދިހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 އެވެ.  50ގެ ޢަދަދަކީ މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން
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ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު  055މުވައްޒަފުން ދުވަހު މަސް 5 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމ5405ަ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން  ވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް މު އިންސައްތަ 16.65އެވްރެޖްކޮށް 

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 5405ތޮޅުކައުންސިލްގެ އަ 

ވަނަ މާއްދާއިވާ  15( ގެ 5404/6ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު )
ނޫނު ނަންބަރު: ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ޤ5405ާ ގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލްގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެަމތިން އެކުލަާވލެވިފައިވާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓް ަމްނޓްތައްވެސް މިކައުންސިލްގެ 16ގެ 5404/6
ވަނަ 5405ގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ 5405ޖެނުއަރީ  06ޖަލްސާއިން ޢާއްމު ވަނަ 16ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  5ކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސް
 
 

 ގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް މާލީއެހީތެރިކަން ދިނުން  5އޮފީސް މެނޭޖުމަންޓް ލެވެލް 

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

ގައި 5405ޑިސެމްބަރ  55މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގުމަށް  5ގުޅިގެން  އިޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ )އޭ.ޓީ.އާރު( އާ
ރުފިޔާގެ  34,000.00މުވައްޒަފުންގެ ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއަށް  06ފެށިފައިވާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވެފަިއވާ 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނ  5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  11މާލީއެހީއެއް ދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުން އަތޮ  

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ބަޖެޓެްއ 5405ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ 
ޓަމެއް ހަރުކުރުމުގެ ދެއްވާފައި ނުވާތީ ކުޑަޚަރަދެއް ޮކށްގެން  ކައުންސިްލ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަްށ ކެމެރާ ސިސް

އޭޕްރީލް  06ކުރުމަށް  ވަނަ އަހަރަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 5400،5405ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މަސައްކަތް 
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެެވ.  6ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން، ޙާޟިރުވި 00މިކައުންސިލްގެ ގައި ބޭއްވުނު 5405

ރުފިޔާއަށްވުރެ  28,576/50ސްޓަމް ހަރުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ އެސްޓިމޭޓް ކުރެވިފައިވާ ހަމައެއާއެކު  މިސި
 ވީހާެވސް ޚަރަދުކުޑަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރުމަށެވެ.އިތުރުނުވާނެ ގޮތުގެމަިތން 
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 މިލަންދޫގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމަކާއި،ސްކޭނަރެއް ހޯދުން 

ހަލާކުވުމުގެ މިލަންދޫގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިަޔ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި، ސްކޭނަރ ށ. 
މެްނބަރުްނެގ  6ވަނަ ކުއްލި ބައްަދލުވުމަށް ހުށަހެޅި 00ގައި ބޭއްވުނު 5405އޭޕްރީލް  06މިކައުންސިލްގެ  މައްސަލަ

ކުރަމުން ދިޔަ ސިސްޓަމަކީ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަްނެގ އިއްތިފާޤުން ނިމިފައިވަނީ އެރަުށގައި ބޭނުން
ސިސްޓަމަކަށްވުމާއެކު މިމައްސަލަ އެޑިޕާރޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމަެށވެ. އަދި އެތަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ލިބޭގޮތް ނުވެއްޖެަނަމ 

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

 ނިންމިފައިވެއެވެ.

 ލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ފާސްކުރުން 

އިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހުށަހެޅުނު ފޯމްަތްއ މިލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިީޓރިއާއަކީ ލު
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއެކެވެ.   އިވެލުއޭޓްކޮށް ލޯްނ ލިޭބ ފަާރތްތަކާއި، ުނލިބޭ ފަރާތްތައް ކަ

ހަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ފަރާތަކުން ފޯމް ހުށަ 565ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި 00ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 5405އޭޕްރީލް  06ކްރައިޓީރިއާ ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  6ޙާޟިރުވި 

 އްސުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާނެ ޢިމާރާތެއް ހަމަޖެ 

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަރުޝީފު ޤާއިމުކުރާނެ ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ިތރީގައި ގުދަނަްށ 
ގައި 5405އޭޕްރީލް  55ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 000ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ހުޅަނގުދެކުނު ގޮޅި ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ 

 މެންބަރުންެގ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 5ނީ އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިުރވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމިފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ިނންިމފައިވަ

 

 ލޯން އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ އަލުން އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން 

އިވެލުއޭޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައިރު  ފޯުމތައް ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހުށަހެޅިފައިވާ 
ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރައްވާަފއިވާ ލޯން ކްރައިޓީރިއާއަށް 00މިކައުންސިލްގެ ޙައްލުކުރުމަށް  މައްސަލަތައް ދިމާވި

ވަނަ ޢާއްުމ 005ގައި މިކައުްނސިލްގެ 5405މެއި  6މަދަދު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިީޓން ުހށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު 
މެންބަރުންެގ  5އިޓީރިއާ ފާސްވެފައިވަނީ އެބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. ކްރަ

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

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

ފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ހިންގިފައިވާ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ނަގާއަތޮޅުކޮމިޓީއާއި، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން 
ގައި 5405މެއި  6ަކމުގައި  ޅާނީ ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށްނުދައްކާ ފަރާްތތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަލޯނު  ތެރެއިން

މިމައްސަލަ މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން ާފސްކުރެވުނެވެ.  5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން، 005ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 
އްސަލާގައި ަދޢުވާ ލިބޭފަރާތާއި، ހުށަހަޅާ ފަާރތަށް އެންމެ ފަސޭހަ އެންމެ ޚަރަދުކުޑަ ގޮތަކަށް މެންބަރުންެގ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މަ

 މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

 

 ލޯން ދޫކުރުމަށް ނިންމި ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން 

ނު ފުރުޞަތުގައި ޯލނަށް އެދި ފޯްމ މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުަމށް ހުޅުވާލެވު
 00ފޯމް މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން އިވެލުއޭޓްކޮްށ އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓް  565ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ދަުށްނ  ގެވަނަ ޢާއްމު ޖަްލސާއިން ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިރިޕޯޓ005ުގައި ބޭއްވުނު މިކަުއންސިލްގެ 5405މެއި 
 6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5ލޯނު ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ފަރާތްތަަކށް ލޯނު ދޫކުރުމަށްވެސް މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 

 މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 ލޯނު ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބައެއް މާއްދާ އިތުރުކުރުން 

ލޯުނ ދޫކުރުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ލޯނުެގ އެގްރިމެންޓުގަިއ  މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ގައި ބޭއްވުުނ 5405މެއި  00ސްޓޭމްޕް ޖެހުމާއި، ލޯން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ލޯނާ ޙަވާލުވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ އުޞޫލު 

ންގެ އިްއތިފާުޤން ފާސްކުރެވުނެވެ. މަދަދު މެންބަރު 5ވަނަ ޢާއްުމ ޖަލްސާއިން،ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 005މިކައުންސިލްގެ 
ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނުތައް ދޫކުރުމުގައިވެސް މިއުޞޫލުތަކަށް ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދޫކުރުމަށް 

 ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ކުޅިވަރުތަކެތި ގަތުމަށް ހޯދިފައިވާ އެސްޓިމޭޓުތައް ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ 
 

ފަހަރު އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް ބަޖެޓަްށ  5ށަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރުކުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަ
ފެތޭވަރުގެ އެސްޓިމޭޓެއް ިލބިފަިއނުވާތީ އެއްމެ ކުޑައަގު ހުަށހަޅާަފއިވާ ފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށްގެްނ ާމލީ ހިސާބުތަކާ އެއްޮގތަށް 

ބަޖެޓަށް ފެތޭވަރަށް އަުގ ތިރިނުކުރެވޭނަމަ ގަންނަ ތަކެތީގެ ޢަދަދު މަދުކޮށްގެން  އަގުތިރިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށާއި،
ނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ ޮބޑުނުވާގޮތަށް ކުޅިވަރު ތަކެތި ގަތުމަށް މިކައުންސިލްގެ   6ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން 006ކަ

ވަނަ އަހަރުގެ 5405މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެިނގެން  މިކަމަކީ  މިކައުންސިލްގެމެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްުކރެވުނެވެ. 
 މަހުގެ ތެރޭގައި ތާވަލްކުރެވިގެން ކޮށްނިންމާގޮަތށް ަހމަޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ.  5ފުރަތަމަ 

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

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

ލޯން ދޫކުރެވޭ ދާއިރާތަކާއި،  0މިމާއްދާ އާއި،  5.0ސުލްމާލުގެ ރައު 5މަދަދު ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 
މިމާއްދާ އަށް ހުށަހެޅިފައިާވ  6.0ލޯނަށް އެދި ުހށަހެޅުން މިސުރުޙީގެ  6މިމާއްދާއާއި،  0.5ފަރާތްތައް މިސުރުޙީގެ 

ޖުލައި  0ރެވިފައިވަނީ ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިއިޞްލާޙްތައް ފާސްކ006ުއިޞްލާޙް މިކައުންސިލްގެ 
ޤަވާޢިދުގެ ަސބަބުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ދޫކުެރވުނު އެއްވެސް ލޯނަކާމެުދ ވަނަ ދުވަހުން ެފށިގެން ަޢމަލުކުރުމަށާއި، މ5405ި

 ނިންމާފައިވާ އެއްވެސް ނިންމުމަކަށް ބަދަލު ނާްނނާނެ ގޮތުގެމަީތްނނެވެ. 
 

 ނިންމުން  "ފަރުކޮޅު" ދޯންޏާމެދު ގޮތެއް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިކައުންސިލްގެ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި  G4577A-07-15-Cނަންބަރު  ރަޖިސްޓްރީއަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މިދޯނި ީނލަންކިޔަން ނިންމާފައިވަނީ މިއުޅަނުދން ވަނީ ިނންާމފައެވެ.   ގައ5405ިމެއި  56ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 006

ލުަގއި ގެއްލުންވަމުންދާތީއެވެ. އަިދ މިއުޅަނދު ނީލަންކިއުމުގެ ަކްނތައް މާލީ ޤާވާޢިުދތަކާއި، ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަ
ހަމަތަކުގެ މަތީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ދޯިނއަގުކޮށް ނީލަން ފެށޭ އަުގ 

ނ  ފާސްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާަފއިވެއެވެ.  ޑައަޅައިގެން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައިކަ

 

 އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން ށ. އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު 

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

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

ކުްނ ދާއިރާއަ 5ވާދަކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އެފަދަ ތަނަވަސް މާޙައުލެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުމެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  
އަށް ގެނެވިފަިއާވ  5ގެ )ށ( އިތުރުޮކށް ނަްނބަރު 5.5، ގެ )ށ(5.5މިސިޔާސަތުގެ އިނާމްދިނުމަށް ހަމަޖެިހފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. ބަޖެޓު ކުރެވިފައިވާ 006އިޞްލާޙް ހިމެނޭގޮތަށް މިކަރުާދސް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ 
 ވެއެވެ.ގޮތުގެމަތީން މިއަހަރުން ފެށިެގން މިއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް ފާސްކުރެވިފައި

 

 މިލަންދޫއާއި، މަރޮށީގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ތަކެތިހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ފާސްކުރުން 

މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ސްކޭނަރަކާއި، ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް 
ގައި 5405އޭޕްރީލް  06މުކުރުމަށް ސައިންޕެޑެއް ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ހޯދުމާއި، މަރޮށީގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތް ޤާއި

ވަނަ ކުއްލިބައްދަލުވުުމްނ ފާސްކުރައްވާފައިވާތީ މިދެރަށަްށ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުްނވާ 00މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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ރީ ބަޖެޓެއްެގ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިގެން ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ނަަގއިގެން ސަޕްލިމެންޓްރުފިޔާ -/15,500ޖުމްލަ ޚަރަދު 
 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްކުރެވުނެވެ.  6ލްސާއިން ޙާޟިރުވެލެއްވި ވަނަ ޢާއްމު ޖ006ަކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 

 

 ހަމަޖެއްސުން  ކޯޑިނޭޓަރ ޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއަށް މެންބަރަކާއި މަދަދު ކޯ 

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

ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިްނ 05އުންސިލްގެ މިކަގައި ބޭއްވުނު 5405ޖޫން  01ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް،  ކައުންސިލްގެ
 ވެސް ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ތަމްޞީލްކުރާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގައި ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން އަދި މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ހޮވިފަިއވެއެވެ. 5

މެނޭ ބޭފުޅުން ތިރީގައި ގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީގައި ހިމަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮ  މިބަދަުލ އައުމުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 އެވަނީއެވެ.

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު      ނަން      #
 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް  0

 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޙަމީދު  5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ފިރާޤު 0

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް  6

 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

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

މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި، "ފުނަފަތި" "ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި، "ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި، "
 ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރެވެމުންދެއެވެ. މަހަކުން 0ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ 

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
 secretariat@shaviyani.gov.mvއީމެއިލް:   5604466ފެކްސް:   5604456  5604456ޓެލެފޯން: 

 www.shaviyani.gov.mvވެބްސައިޓް: 

43 

 ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން 

 މާލީ އޯޑިޓް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަީތްނ ކައުންސިލް އޯޑިޓްކުރުމަށް އެދި މިކައުންސިލްގެ ނަންބަުރ 041ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 
556-CB/7/2011/1000 (1  ުސިޓީން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ 5400ޑިސެމްބަރ ) އަށް ކޮޕީކޮްށ

( ސިޓީްނ 5405ޖުލައި  17) AF/2012/67-550ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންަބރު 
ނޑައަޅައި، އަންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ   1އޯޑިޓް ކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކެއް ކަ

ރޖެނެރަްލގެ އޮފީހުން ިލބުނު "އޮޑިޓަށް ޭބނުންވާ ޑޮކިއުމެންޓަށް އެޭދ ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް އެލިއުމާއެކު ވަނަ ދުވަހުވެސް އޮޑިޓަ
 ވަނަ އަހަރުގެ ޕީވީ ރަޖިސްޓްރީގެ ސޮފްޓް، ހާޑުކޮޕީ ފޮނުވިފައިވެއެވެ.5441

 

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

މުގައި އުޞޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވި "ހިންގުމުގެ އުޞޫލުގެ" ނަ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 
 ކުރިޔަށްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރެވެމުން ދެއެވެ.އެއުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.އެކްސްޓާރނަލް 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

މަސް ދުވަހުގެ  5ފުރަތަަމ އަހަރުގެ ވަނަ 5405
އްޔިތުންގެ ންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަކައުމިތެރޭގައި 

އަޑުއެހުމަށާއި، ރަށުކައުންސިލްެގ ކަންކަން ހުރިނެތްޮގތް ެބލުމުގެ 
ނަމަވެސް  ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަްށ ރޭވިފައިވެއެވެ. ގޮތުން

އެދަތުރުތައް ވަނީ  ޖެޓުގެ ދަތިކަމާއެކު އަދިބަކައުންސިލްގެ އިދާރީ 
ވެސް ދަޢުލަތުން ކުރައްވާ ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ. ނަމަ

މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ނުިހނގާގޮތް ބެލުމަްށޓަކައި ބަެއއް 
ރަށްރަށަށް ކުރެވުނު ދަތުރުތަކުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކާ 

 . ބައްދަލުކޮށް އެރަށްރަށުގެ ހުރި ދަތިކަންތައްތަކުގެ މަުޢލޫމާތު ޮއޅުންފިލުވައި، އެކަންކަމާބެހޭޮގތުްނ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންާވ ނަމަވެސް އެހެން 
 ކަށް އެފުރުޞަތު ދެވިފަިއވާނެއެވެ.ފަރާތްތަ
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 ރިވިއު މީޓިންގގެ ތެރެއިން

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް

، ސްކޫލްތަކާއި، ދަތުރުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި  ރާވާފައިވާ މި ކުރުމަށްއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 
އެ ދާއިރާތަކުގައި ބައްދަލުކޮށް  ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާ

 ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެަކންކަން
ބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރކޮށް ކައުންސިލުން ދެވެންހުރި ކަންކަމާ 

  .ހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެއެ
އްދާގެ ވަނަ މ006ާލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނގެ މީގެއިތުރުން 

އަިދ ޤަާރރުތަކާއި، ނިންމުްނތައް، ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ ދަށުން 
މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައްިޓ  ޤަވާޢިދުތަކާއި، އިޢުލާްނތައް
www.shaviyani.gov.mv  ިގުޅޭ ޚަބަރާއި، ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ  އަތޮޅުކައުންސިލްގައިގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ. އަދ

 ދުވަހުންދުވަަހށް ވެބްސައިަޓށް އަޕްލޯޑްކުރެވެއެވެ.ފޮޓޯ 
 

 ކަންތައްތައް  ކުރެވުނު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް 

 ގރިވިއު މީޓިން 
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުްނ ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުްނ 

ގެ މެމްބަރުންނާިއ، ކައުންސިލް  ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުަވހު
ިރވިއު  ގައ04.44ިޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުްނ ހެނދުނު 

ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުެމއް ބޭއްވެއެވެ. ރިވިއު މީޓިންގެގ މީޓިންގ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ހަފްތާގެނަމުގައި ބޭއްވޭ މި ބައްދަލުވުަމކީ 

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

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

 
 

 

 މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
އަށް މެނޭޖްމަންްޓ  00:44ން  04:44މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ 
އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ސެކްޝަންތަކުެގ  އީ އެވެ. މިވެމީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއް

މި  ރައީސްއެވެ. ގެޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަުލވުން
 ވެރިންނާއި ސީނިއަރ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނުވަތަ ޔުނިޓްތަުކގެ

http://www.shaviyani.gov.mv/
http://www.shaviyani.gov.mv/
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ވެ މަޝްވަާރ ބައިވެރި ޙައިޞިއްޔަތުންތަކުގައި ކައުންސިލަރުންނަްށވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ މި ބައްދަުލވުން މުވައްޒަފުންނެވެ. 
 އެރުވޭނެއެވެ.

 

ތަކުގައި ދާއިރާތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމު ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި 
 ބައިވެރިކުރުވުން.

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

މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުކައުންސިްލ ތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެިރ  ފުރުޞަތު ލިބުނު ކޯސްތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި
ނޑޮސްއިންސްިޓޓިކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން   ރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުންއައިލެްނޑުއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ިއްނ މާލެ އަތޮޅު ބަ

އިވެިރ ބަ ކައުންސިލަރުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޯހުގައި   ޖްމަންޓުމެނޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިން ސެޓްފިކެޓް ،ގެފުތާއަންނަ ދެހަ
ސިލަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާިއ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ކައުންމީގެ ކުރެވުނެވެ.

 އިވާނެއެވެ.ިއވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭުނން ހިފާފަ ރުކުރުމަށް ިލބިފަތުޤާބިލުކަން އި
 

 ބޭސްޑް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް  -ޑޭޓާ ޔޫޓިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިސަލްޓް 
 

އަށް ބޭއްވުނު "ޑޭޓާ  06އިން  00ޖެނުއަރީ  5405ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅު އަދި ސިޓީކައުންސިލް  
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭސްޑް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ" ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި  -ޔޫޓިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިސަލްޓް

 .ކައުންސިލަރ އަލްފާިޟލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިކުރެވުނެވެފަރާތުން 
 
 

 "ފާރސްޓް ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގް އޮން ދަ ޖެފް" ނަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 
 

ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ަމޝްރޫޢުަތއް ހިންގުމަށް ހިލޭއެހީ ޭދ ބައިަނލްއަޤްވާމީ އެންމެ ބޮޑު ޖަމާޢަތްަކމަށްވާ ގްލޯަބްލ   
ޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ގުޅިގެން އެޖަމާޢަތާ ބެހޭ އެންވަޔަރަންމަންޓް ފެސިލިޓީ )ޖެފް( އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ

ނޑޮްސ 06އިން  05މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް "ފަސްޓް ނޭޝަނަލް ޑައިލޮގް އޮން ދަ ޖެފް" ގެ ނަމުގައި ޖެނުއަރީ  ށް ބަ
އިވެރިކުރެވުނެވެ. އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ބަ

 އެކުކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާމިބައްދަލުވުމުގެ މަޤްޞަދަީކ ޖެްފގެ ފަރާތުން އެހީދެއްާވ ދާއިރާަތކާއި، އުޞޫލުތަކާެބހޭ މަޢުލޫާމުތ ދީ 
 މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ ސެމިނަރ
 

ނޑުދަތުރު ފަތުރުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭ    ރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސްޓޭކްމެގެ ކަ
ގައި މާލޭގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 5405ފެބްރުއަރީ  06ހޯލްޑަރުންނަށް 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

ފުނަދޫ / ދިވެހިރާއްޖެ،  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅު  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ   
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 މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީނުޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ބައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ކޯހުގެ ތެރެއިންސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް   

ނު މިކަމާބެހޭ ދެވަނަ ސެމިނަރއެއްގައިވެސް އަތޮޅުކައުންސިލަރ ގައި ބޭއްވ5405ުޖޫން  5ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. އަދި هللا ޢަބްދު
 ަބއިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ. هللا އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު

 

 މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
 

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ ، އަތޮޅުކައުންސިލާއި
ށުކައުންސިލްތަކާއި، ސްޓިޓިއުޓާ ގުޅިގެްނ ރައިން

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަްނނީ 
ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުެގ މަޤްޞަދުގައި ޕްރޮޖެކްޓް 
މެނޭޖްމަންޓާއި، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ޓީމު ބިލްޑިންގ ތަމްރީުނ 

ށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ. ސިވިްލ 54ން 56އޭޕްރީލް  ޕްރޮގްރާމެއް
ސްޓިޓިއުޓްގެ ޗީްފ މިޝަންގެ ޓްރޭނިންގ އިންރވިސް ކޮސަ

ނާޒިމް އިބްރާހީމް هللا އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
އާއި، އެކޮމިޝަންގެ އެކްސްޓަރނަލް ޓްރެއިނަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާހިދު ކިޔަވައިދެއްވި މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގައި 

އިދާރީ މުވައްޒަފުން  55ކައުންސިލަރުންނާއި،  05ންސިލް އިދާރާއިން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި، ރަށުކައު
 ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ އަހަރަްށ 5405އަހަރުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި،  6މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
 ގެންދެވުނު ތަމްރީުނ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. އަމާޒުކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިގެން ކުރިޔަށް

 

 ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ބައި ލޯކަލްގަވަރމަންޓް ކޯސް 
 

ޖަޕާނުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ  
ށް ޖަޕާނުގައި  5ން ޖުލައި  04ޖޫން  5405)ޖައިކާ( އިން 

ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭްޖމަންޓް ބައި ލޯކަލް ގަވަރަމންޓް  ނުހިންގު
ހުގައި މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ކޯ

މިކޯހުގެ ކުދި ޤައުމުތަކުގައި ޢާއިޝަތު ޢާސިފާ ބައިވެރިވިެއވެ. 
ވޭސްޓް މެނޭޖުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބައިކަން 

ވޭސްޓް  ފުޅާދާއިރާގައި މަޝްވަރާކޮށް،ފާހަގަކޮށް އެކަމާމެދު 
ރީ އާރު "ރެޑިއުސް، ރިއޫސް އަދި މެނޭޖްމަންޓުގައި ނިއު ތް
ކުނި މަދުކުރުމާއި، ބޭނުންކުރާ ބައެއްތަކެިތ އަލުން ބޭނުންކުރުމުގެ  ބައިކަން ދަސްކޮށްދީ،ރިސައިކަލް(ގެ ބޭނުމަކީ ކޮ

ދީ ޢަމަީލ ގޮތުން އެމަސައްކަތްތައް ބުން ކުރާނެ ފައިދާ ދެނެގަުތމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މުހިއްމުކަމާއި، އެކަމުގެ ސަބަ
 ފައިވެއެވެ.ކުރެވި
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 ސީ.އެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް 
 

ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، މަޢުލޫމާުތ ބެލެހެއްޓުމަްށ  
ގެ ގޮތުން ތަމްރީުނ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ "ސީ.އެސް ވިއުގަ" ބޭނުްނކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެިރކުރުމު

ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 5405މާޗް  5ޕްރޮގްރާމެއް 
ޢަބްދުލްޖަލީލު ިއބްރާހީމް އާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ އާއި، ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ލްފާޟިލާ ޝާމިޔާ ޙަސަން އާއި، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ޙަބީބާ އިބްރާހީމް އޮފިސަރ އަ
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ  ގެންގޮސް ދެއްވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވީބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް 

 އާމިރުއެވެ.  ސީނިޔަރ ޕަރސެނަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ
 
 

  ަވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު ހ 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

 ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު 

ނޑު ެދ ގެ ދުވަހުމަސް 5ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ  5045ފާއިތުވި  ެތރޭގައި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ މައިގަ
 -އީ:ގޮތަކަށެވެ.  އެ

 ދެއްވި ހިލޭ އެހީ  ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން .0
 ތަކުން ލިބޭފައިސާ ވަތި ޓްރަސްޓްގެ ތެރޭން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުކައުންސިލުގެ ވިޔަ .5

 

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ 
)ފަސްމިލިއަން  ރުފިޔާ  5,899,450.00ވަނަ އަހަރަށް 5405ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތު

ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ަހތަރުސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ( 
ސް ހަސަތޭކަ )ފަސްމިލިއަން ހަސަތޭކައެއްހާ ރުފިޔާ  5,601,652.00އެލަވާންސްގެ ގޮތުގައި  ،މުސާރަ އާއި

)ދެލައްކަ ހަތްދިހަހާސް އެއްސަތޭަކ  ރުފިޔާ 270,198.00އާއި، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ފަންސާސްދެރުފިޔާ(
އެވެ. އޭގެ  )ހަތާވީސްހާސް ަހސަތޭކަ ރުފިޔާ( ރުފިޔާ  27,600.00ކެޕިަޓލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ،އާއި ނުވަދިހައަށްރުފިޔާ(

އާއި އުޖޫރަ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ 5ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރަގ5405ުތެރެއިން 
)ދެމިލިއަން ހަސަތޭކަ ތިރީސްއަށްހާސް ސާޅީސްތިންރުފިޔާ،  ރުފިޔާ 2,638,043.82އަދި އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

ހަތަރުލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ ) 446,915.27ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ،އާއިއަށްޑިހަދެލާރި( 
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)ތިންމިލިއަން އަްށޑިހަހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭަކ  ރުފިޔާ 3,084,959.09ޖުމްލަ  އާއެކުފަނަރަރުފިޔާ، ހަތާވީސްލާރި( 
 ވަނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ. ފަންސާސްނުވަރުފިޔާ، ނުވަލާރި( 

 

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
ނޑު ްނ ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަ ފެށިގެ ވަނަ އަހަރުނ5405ް ރާމެއް ކައުންސިލުން ޕްރޮގް 0ސްޓްގެ ތެރޭން މައިގަ

ތަކުގެ މި ޕްރޮގްރާމު ވަނަ އަހަރ5405ުޕްރޮގްރާމެވެ.  ދުލި، ނަފާވެހި، ފުނަަފތި އަދި މަދަދުވެ  -ހިންގަމުންގެންދެއެވެ. އެއީ:
ހާ ފައިސާެގ ތަކުގެ ހުރިއުންޓެއް ހުޅުވައި، މި ޕްރޮގްރާމުކަގެ ނަމުގައި އެކިކުރެވި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑުކެޕިޓަލް ވަ

 މުންަދނީ މިެދންނެވި އެކައުންޓުންނެވެ. މުޢާމަލާތެއް ހިންގަ
 

 ކައުންސިލުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  –ދުވެލި 
އުޅަނދުފަހަރަށް ކައުންސިލުގެ ދަތުރު ފަތުރު ޚިދުމަތް )ދުވެލި( ޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 

ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގާރާމްގެ 5405ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑުޚަރަދެއް ކުރުމަށްފަހު 
އިން ފެށިގެންނެވެ. 5405ޖެނުއަރީ  0ކެޕިޓަލްވަކިކުރެވި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެރެއިން ޚަރަތުތައް ކުރެވެންފެށީ 

ނޑަމިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމް )ދުއިސައްތަހާސް ރުފިޔާ( އެވެ.  ރުފިޔާ 200,000.00އަޅާފައިވަނީ ގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކަ
)ހަތަރުލައްކަ ފަންސާސްހަހާސް  ރުފިޔާ  456,128.00ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމަށް  ވަނަ އަހަރުގ5405ެ

)ދެލައްކަ ރުފިޔާ  223,115.58ރަދުތަކަށް ލިބި، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ އޮޕަރޭޝަން ޚަ އެއްސަތޭކައަށާވީސް ރުފިޔާ(
މަހުގެ ނިޔަލަށް ިމ  ޖޫން 5405ވަނީ ޚަރަދުވެފައެވެ. އަދި ތޭވީސްހާސް އެއްސަތޭކަފަނަރަރުފިޔާ، ފަންސާސްއަށްލާރި( 

 ޫޖން  5405 އެވެ.)ހަތަރުލައްކަ ތިރީސްތިންހާސް ބާރަރުފިޔާ، ސާޅީސްދެލާރި(  ރުފިޔާ 433.012.42ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 
ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ދެހާސް ނުވަސަތޭކައަށްޑިހަރުފިޔާ( އާއި،  102,980.00މަހުގެ ނިޔަލަށް އާސަންދައިން ލިބެންޖެހޭ 

ރުފިޔާ )ނުވަދިހަހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ( އާއެކު،  94,150.00އެހެނިހެން އޮފީސްތަކުްނ ލިެބްނޖެހޭ 
 ހަތްހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސްރުފިޔާ( ނުލިބިވާކަން ފާަހގަކުރަމެވެ.ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ 197,130.00

 
 
 

 ބޯހިޔާވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތް  -ނަފާވެހި 
ަވނަ އަހަރު ހިންގަން ެފށުުނ 5405ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބެލުމުެގދަށުގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކުން ާއމްދަނީ އިތުރުކުރަމަށް 

ޖެނުއަރީ  0ތައް ކުރެވެންފެށީ ދުވި ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެރެއިން ޚަރަނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ކެޕިޓަލް ވަކިކުރެ
ނޑއަޅާފައިވަނީ 5405 )އެއްލައްކަ  ރުފިޔާ 100,837.10އިން ފެށިގެންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ރުފިޔާ 104,065.00ގްރާމަށް ޫޖްނ މަހުގެ ނިޔަލަްށ މިޕްރޮ 5405އެވެ. އަށްސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ، ދިހަލާރި( 
ރުފިޔާ  19,715.90ލިބި، ނަފާެވިހ ޕްރޮގްރާމުގެ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކަށް  )އެއްލައްކަ ހަތަރުހާސް ފަސްޮދޅަސްފަސްލާރި(

މަހުގެ ނިޔަަލްށ  ވަނަ އަަހރުގެ ޖޫނ5405ްަވނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ. އަދި )ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަނަރަުރފިޔާ، ނުވަދިހަލާރި( 
 އެވެ.ރުފިޔާ )އެއްލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަހަރުފިޔާ، ވިހިލާރި(  066،065.54ގެ ބާކީއަކީ ޕްރޮގްރާމު މި
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ވާކަން  )ތޭވީސްހާސްރުފިޔާ( ރުފިޔާ  23,000.00 ލިބޭންޖެހޭ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން 5405
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 
 

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

ވަނަ އަހަރު މި ވިޔަފާިރ ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް 5405ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަުމްނއައި ފުނަފަތި ބޭސްފިހާރައެވެ. 
އިން ފެށިގެން 5405ޖެނުއަރީ  40ވާނީ ނުހަނު ބޮެޑތި ހޭދަތައްކޮށްފައެވެ. ފުނަަފިތ ޕްރޮގްރާމު ވެސް މިކައުންސިލުން

)އެއްމިލިއަްނ ރުފިޔާ  1,099,162.90ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓްފަންޑްގެ ތެެރއިން ހިންގަްނ ފަށާފައިަވނީ ެކޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރު މި ވިޔަފާރި  5405އިންނެވެ. އަދި ވަދިހަލާރި( ނުވަދިހަނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްދެރުފިޔާ، ނު

)ހަތަރުަލއްކަ ފަންސާސްހަތަރުހާސް  ރުފިޔާ 454,198.42އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދު ތަކަށާއި، މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދުތަކަށް 
ރުފިޔާ  772,876.16 ހުގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެންޚަރަދު ކުރެވިފައިވާއިރު ބޭ އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހައަށްރުފިޔާ،ސާޅީސްދެލާރި(

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަްށ  5405ވަނީ ލިބިފައެވެ. )ހަތްލައްކަ ހަތްިދހަދެހާސް އަްށސަތޭކަ ހަތްދިހަހަރުފިޔާ،ސޯޅަލާރި( 
ރުފިޔާ )ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސްއެއްހާސް ދުއިސައްތަފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ، 661,260.53އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންެޖހޭ 

ހަަގކުރަމެވެ.ފަންސާސްތިންލާރި( ވާކަށް ފާ 
 

 ކައުންސިލުގެ ލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް  -މަދަދު 
ތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑްގެ ދަށުން އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔި 

ފަންޑުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓ5405ްހިންގަންފެށި ޯލނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތަޖުރިބާއަށްބަލަިއ، 
އެކު މަދަދު ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުގައި )ތިންމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް ރުފިޔާ( ގެ ކެޕިޓަލަކާ ރުފިޔާ  3,600,000.00

ފަރާތަކަށް ވަނީ ލޯނުދޫކުރެވިފައެވެ.  66ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް  5405މުޅިން އައު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަންފެށުނެވެ. އަދި 
)އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ  ރުފިޔާ  1,246,557.20ގްރާމްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޚަރަދުތަކަށާއި، ލޯނުދޫުކރުމަށް އެގޮތުން މި ޕްރޮ

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ިމ  5405ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.  ސާޅީސްހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ، ވިހިލާރި(
އަން ިތންސަތޭކަފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސްދެރުފިޔާ، )ދެމިލި ރުފިޔާ 2,350,442.80ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

 އެވެ. އަށްޑިހަލާރި( 
 

 ނިންމުން 
ނޑައަޅަފައިވ5405ާ )ފަސްމިލިއަްނ  ރުފިޔާ  5,899,450.00ވަނަ އަހަރަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކަ

ާޤނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށާއި،  ބަޖެޓަކީ ކައުންސިލުގެ ގެއަށްސަތޭކަނުވަދިހަނުވަހާސް ަހަތރުސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ(
ދުވަހުން ދުވަހަށް ރައްޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުަމތްތައް ފޯރުކޮށް ނުދެވޭވަރުެގ ބަޖެޓަކަށްވާީތ، އެކަމުެގ 

 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައިވާނީ ޤަރާރެއ16ްގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލުގެ 5405ޖެނުއަރީ  46ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށް 
ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ފައިސާ ޯހދުމަށް ދައުލަތުގެ އެިކ 5405ފައެވެ. އަދި ފާސްކޮށް

 މަހުގެ ނިޔަަލށް ކައުްނސިލުގެ ބަޖެޓަްށ އިތުރަކަށް  ޖޫން 5405ވަނީ ދެްނނެވިފައެވެ. ނަމަވަސް  މުއައްސަސާތަކުގައި
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ފަދަ އަސާސި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލުތަކަށް ފައިާސ އާއި، ފޯނު ބިލު ޓްފީނެތެވެ. އެހެންކަމުން އިދާރާގެ ކަރަން ފައިސާލިބިފައެއް
ފައިސާގެ އައިޓަމްތަކުން މިދެންެނވި އައިޓަމްތަކަށް ފައިސާ  އުޖޫރަ ،އާއި ދައްކާފައިވާނީ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރަ

 ބަދަލުކޮށްގެްނނެވެ. 

 
 
 

 މުޙައްމަދު ޙަސަން           މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް      
 އޮފިސަރ  ފައިނޭންސްސްޓެންޓް އެސި    ކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ ޛުޓް ތަްނފީބަޖެ     

 ވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފުޙަފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި      އީސް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަ

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލް 
ވަނަ 5405

 އަހަރުގެ ޚަރަދު 
ނަ އަހަރު ވަ 5405

 ލިބުނު 
 5ފުރަތަމަ  5405

 މަހުގެ ޚަރަދު 
 544604161.44 646114064.44 6,703,262.37 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

 644,270.30 3,567,500.00 1,573,895.67 މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު  ކައުންސިލުން
 3,729,229.30 9,466,950.00 8,277,158.04 ބަޖެޓުގެ މުޅިޖުމްލަ 

 

 އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

 2,638,044.00 5,601,652.00 5,180,797.96 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  504
 47,738.00 14,700.00 137,050.34 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު  550
 43,682.00 40,750.00 179,667.90 އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު  555
 330,869.00 176,050.00 999,102.53 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ޚިދުމަތުގެ އަގު  555
 12,800.00 18,900.00 0.00 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  556
 11,826.00 7,600.00 168,377.64 މަރާމާތުކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  555
 0.00 12,198.00 0.00 ދި ސަބްސިޑީޒްސަރުކާރުން ދޭ އެހީ، އިސްތިރާކާއި،އަ 556
 18,232.00 27,600.00 38,377.64 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  050

 3,084,959.00 5,899,450.00 6,703,262.37 ޖުމްލަ

 



 ޅުކައުންސިލްމަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް              މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ 6ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  1122

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

ނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށާއި، ކައުންސިލުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބޭ 
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

1,257,807.75 2,090,000.00 24,900.00 

 488,151.30 580,000.00 0.00 ކައުންސިލުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިލޭ އެހީ 
 80,259.00 447,500.00 175,648.02 ކައުންސިލުން ހިންގާ އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޚަރަދު 

 0.00 0.00 140,439.90 ށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަރައްޤީގެ ތަ
 50,960.00 450,000.00 0.00 ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 

 644,270.30 3,567,500.00 1,573.895.67 ޖުމްލަ

 

 ނިންމުން ރިޕޯޓް 

ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ  މަސްދުވަހު 5ތަމަ ގެ ފުރަވަނަ އަހަރު 5405މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 

 ޝުކުރު  އަށް ޙަމްދާއި، اهلل سبحانه وتعاىلކައި ގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމު

 ށް ހިތުގެކަދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތައެހީތެރިވެ އިދާރީގޮތުން ،ފަންނީގޮތުންނާއި އިއެކުލަވާލުމުގަރިޕޯރޓް އަދި ރަމެވެ. ކު
ހިންގުމުގައި  ވިލަރެސްކޮށް ޙަރަކާތްތައް ހާގެ އެންމެކައުންސިލު އެކުހަމަ މިއާ އަރިސްކުރަމެވެ.ޝުކުރު  ތެރިޞްލާއިޚް

 ށްތޮޅައަ ،އިމި ލޮބުވެތި ޤައުމާތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ. ތްފަރާހުރިހާ އެހީތެރިކަން ދެއްވި 
ކުިރއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ށ.އަތޮޅަށް އަމާންކަން މަތީ ލަހައްޓަވާށިއެވެ.  އްވައި،ދެލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ޞު

ــــــآمـ ކުރައްވާށިއެވެ. ــ   ينـ

 


