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ނޑައަޅުއްވައި  ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ، ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުގެ  މަތިވެރިމަގަކީ  ހިތްމަތްތެރިންގެ ޙައްޤެއްކަމުގައި ކަ
ނިޒާމްގެތެރެއިން އިންސާނުންލައްވަވައި، ދިރިއުޅުން އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ  ފުރިހަމަބުއްދި އިންސާނާއަށް 

ށްދެއްވަވާ ކާމިޔާބާއި އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ. އަދިހަމަ މިނިޒާމު އެންމެ ހަރުދަނާކަން މަތީ ތަންފީޛުކޮ اهلل تبارك وتعاىلހިބަކޮށްދެއްވި 
ފަލާހުގެ މަތިވެރިމަގުން  އުއްމަތަށް މަގުދައްކަވައި ދެއްވި އުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަށާއި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު 

 ބައިތުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
 

 ،މިނިޒާމުގެ ޅަފަތުގެދުވަސްތައް ގުނަމުންދާހިނދު ،ލުން ހިންގާންފެށިއާދެ! ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫ
އަށް هللا ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ފެށި، ދެވަނަދައުރެއްގައި ވެސް ކައުންސިލްގަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވެވިކަމަށްޓކައި 

މަސް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި، ކައުންސިލްހިންގުމުގަ ދިމާވެފައިވާ  6ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ،ޝުކުރުކުރާ ޙާލު
ފެބުރުއަރީ  26ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ކުޑަނަމަވެސް ބަސްކޮޅެއް ހިމަނާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އާދެ! 

ކުގެ މަތީން އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޤާނޫނީހުވާ ކުރެވި، ޤާނޫނީ ހަމަތަ 2014
ގެ ވާގިފުޅާއެކު ފެށިގެންދިޔަކަން އުފަލާއިއެކު هللا މެމްބަރުންނާއި އެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް  8ދާއިރާގެ  4އަތޮޅުގެ  ،ތަމްސީލުކުރާ
 ފާހަގަކުރަމެވެ.

 

އަށް  2016 -2012ވަނައަހަރުގެ ޙަރަކާތުތާވަލް އެކުލަވާލުމުގަ މައިގަނޑު އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ  2014އާދެ!  
ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް އަދި ހަމައެހެންމެ  ވަނައަހައަރަށް 2014އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެވެ. 

ށް ބޭނުންވާ މާލީއެހީގެ ކުޑަމިންވަރެއް ފިޔަވައި މިކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ލިބިފައި ނުވާކަމީ މިކައުންސިލްގެ ކައުންސިލްއިދާރާ ހިންގުމަ
ިއ އުއްމީދުތަކަށް ހީނަރުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމެކެވެ. އިދާރީދާއިރާގެ ހަމަ ކޮންމެކައުންސިލަކީވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާ

ނުން ވެފައިވާ ކައުންސިލެއް ނަމަވެސް އެފަދަ އެހީތެރިކަމާކާއި މަދަދެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިކައުންސިލް މަދަދަށް ނިހާޔަތަށް ބޭ
ނުކުޅެދިފަވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި 

ތައް  މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މިއީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި  ރައްޔިތުންެގ މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގަރާމް
ވާ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭވި ހިންގާން ފެށުނުކަމީ މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރި

ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި،ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ  ކަމެއްމެއެވެ. މީހުންބިނާކުރުމާއި،
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ގިނަ ހޭދަތަކެއް  ކުރުމަށްރޭވި ގެން ދިޔަކަން މިފުރުޞަތުގަ ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަ މިއާއިއެކު 

ށްޓަކައި  ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އުޞޫލުތައް ރިވިއުކުރެވި ހިންގާންފެށި އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަ
ކަތްތައް މާލިއްޔަތަށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުވަމުން އައިސްފަވާކަން ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  މިއެންމެހާ މަސައް

ންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ރާވާ ހިންގާންފެށިފަ މިވަނީ ކައު
 ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. މިރިޕޯޓުގައި މި އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެން މެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަ
ލިބިގެންދިޔުމެވެ. މިނިޒާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރީވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެން ދިއުމެވެ.މިނިޒާމު 

ޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.  ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރި
 ކުރައްވާށި! މިންވަރުهللا ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތް

 

 1435ރަބީޢުލްއައްވަލް  15    
 2014   ޖުލައި    10    
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ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނަބރު 

މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2014 ނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުށއްދާގެ )ވަނަ މ109ާ

 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.

ގެ އިދާރީ ހިންގުން މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލް

ތެރޭގައި  މަހުގެ 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2014ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ 

ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު  ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންަތކާއި، މާލީ

 މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެިނފައިވާނެއެވެ.ކަންކަމުގެ 

 

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

 މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.
 

 

ދިމިޤްރާޠީ  އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި، ގިނަ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ

ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ  ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މާލީ މަދު މުޖުތަމަޢެއް ލޯބިކުރާ ކުށް ލްޙަމަސަލަސްކަމަށްޞުއުޞޫލުތަކާއި 

އުނގެުނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަަކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު  ހެދުމާއި، އަތޮޅަކަށް ނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ ތަ

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 .ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ
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 މިލަދުންމަޑުލު
، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ އުތުރުބުރި

އުތުރުން ތިން ވަނަ އަތޮޅެވެ. 
އިނގިރޭސި  ދެވިފައިވާ އަތޮޅަށް
އެވެ. އަތޮޅުގެ  C އަކުރަކީ

ދަރަޖަ  73ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 
އަތޮޅުގެ  ދަރަޖައެވެ.  6އުތުރުން

މޭލެވެ. މި  37ބޮޑުމިނަކީ 
 ރަށުގެ  50އަތޮޅުގައިވާ 

 14ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 
ނޑިތީމާއި  ރަށުގައެވެ. އެއީ، ކަ

 ފޭދޫ  ،އާއި ގޮއިދޫ ، އާއި ނޫމަރާ
ބިލެތްފައްސާިއ  ،ފީވަކާއި ،އާއި

، އާއި ނަރުދޫ ،ފޯކައިދޫއާއި

 މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ 
  ފުނަދޫ ،އާއި މާއުނގޫދޫ ،އާއި

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

  

އަންހެނުންނާއި،  8349އެވެ. އެއީ،  17135އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގ2014ެ 
ނޑިތީމުގައި ހުންަނ  ލީމުްނޑްރީ ތަޢުސެކަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  8786 ދެވެއެވެ. މީގެއިުތރުން ކަ

ހަޔަރ ން އި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުލީމީ މަރުކަޒާހުންނަ އަތޮޅު ަތޢު ކޮމަްނޑޫގައި، އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި
ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުްނެގ ، ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ލީމު ދެވެއެވެ. ސެކަންޑްރީ ތަޢު

  .ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލެވެ ލިބެމުންދެއެވެ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ނޑުވެރި، މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއިމިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ކުރާ  ކަމެވެ. ދަ

 ރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ިގނަ ފަތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި،މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް
ދަނީ ފަތުރުވެރިްނ ފަތުުރވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ދޮޅިޔަދޫ މިހާރު ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަީނ ަމސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

އެއީ، ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ.  ތިންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ  ތުރުވެރިކަންފަޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ. 
އާއި ކުނބުރުދޫގައި  އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ރިނބުދޫ މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ. ންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ އާއި ގާކޮށި ދޮޅިޔަދޫ

ނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ. އަދި ނަލަންދޫ ނޑާ  އާއި އެރިޔަދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަ އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަ
 ކުރެވިފައެވެ.ތަރައްޤީ ވަނީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި .އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ
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 ހިނގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް 

ގެ ދަށުން ލޯކަލް  )ޅ(ވަނަ މާއްދާެގ  61ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައި ވަނީ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނ  ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީްނ ށ.އަޮތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަ

ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ  ދާއިރާ ހިންގުމަށް، ންކޮށްފައިވާ އިދާރީއަސާސީގައި ބަޔާ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ސަރަހައްދު  ކަމަށް ކަ
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 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2014 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 ލްކުރެވުނު މިންވަރު ޞި ނަތީޖާ ޙާ  މުއްދަތު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން -
 ގުޅިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހިންގުން ންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނި -

 

20% 

  100% 2014އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  2

 100% އަތޮޅުކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެވޭ ދަތުރު 

3 
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން

ުމދައްރިސުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ބެލެނިވެރިންނާިއ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ   -
  ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން

    33% 

    100% ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅުން  4
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 8 

 އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުެގ ރަސްމިއްޔާތު  5
 ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ރިވައިޒްކުރުން އިނާމު  -
 އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް  ވުމާއި، ރަސްމިއްޔާތު ބޭޢްވުން  -

    33% 

6 
 މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިުނން ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް 

ނޑައެޅުން  -  އުޞޫލު ކަ
 ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ދޫކުރުން  -

    100% 

7 
 މާލީ އެހީދިނުން މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުަމށް 

ނޑައެޅުން  -  އުޞޫލު ކަ
 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެހީދިނުން  -

    100% 

8 

 ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 
 މުބާރާތުގެ ކަންކަން ނިންމާ ޯކޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާުލން -
 ސޮއިކުރުން އެފްއޭއެމް އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި  -
 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާިޢދު ަތއްޔާރުކުރުން  -
ނޑައެޅުން -  މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަ
 މުބާރާތް ބޭއްވުން  -

 

   25% 

10 
 ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުން

    ކައުންސިލްގެ ޓީމް ބައިވެރިކުރުން ފުޓްޝަލް މުބާރާތުގައި އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭއްވޭ  -
100% 
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11 

 މޮނިޓަރކުރުންރަށުކައުންސިލްތައް 
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި، ރިޕޯޓް އިޞްލާޙްކޮށް -
 މޮނިޓަރިންގ ޓޫލާ އެއްގޮތަށް ރަުށކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުން -

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

   30% 

12 

 ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުން
ނޑައަޅައި ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދައި - އެފަރާތާއި، ، އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކުން ތަމްރީނު ކުރާ ކުއްޖަކު ކަ

 ރަށުކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 
 ފައިސާ ދޫކުރުން ޕްލޭސްމެންޓަށް  -

    60% 

13 
 ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވުން 

ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށާއި، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު  -
 ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން 

 ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުންކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް  -

   

 

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން 14  އެއްގަމާއި، ކަ
ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ބޭއްވުން  -  އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްގަމާއި، ކަ

   
 

 މަރާމާތުކުރުން ވެހިކަލްތައް  15
 އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން  -

   30% 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން 16
 އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން  -

   
45% 
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 10 

 ސެމިނަރ ރޫމުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން 17
 ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން  ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސެމިނަރ -

   
 

 ލޯން މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރުން 18
 ލޯނު މެނޭޖުކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއަރ  އެއް ތައްޔާރުކުރުން  -

   
 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާހޯުދން  19
 ހޯދުން ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް  -

   
45% 

20 
 ބުރު ބޭއްވުން  2މަދަދު ލޯން 

 ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށ ލޯނުފޯމު ދޫކޮށް ބަލައިގަތުން  -
 ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން  -

   
 

 ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހެދުން 21
 ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ ބޭސްފިހާރަށް ހޯދުން  -

    
 

 ފުޓްސަލް ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން 22
 އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ދެމީހުން ތަމްރީނުކުރުން  -
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ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިނ2014ް  

 ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 ތަފްޞީލް ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  1435
 

ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުީމ ދުވަސް 1435 
 2)1435ރަބީުޢލްއައްވަލް  01ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 

ގައި 6:00ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ( ވަނ2014ަޖެނުއަރީ 
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  ަޤއުމީ ދިދަ ނެގުމުެގ 

 ރަސްމިއްޔާތުގައި ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ. ޚާއްޞަ 
ށ.އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ރައީސް ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި  ވެ.އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެ
ފުނަދޫގައި ހުރި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ 

ނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ވެރިން
 ތެރެއިން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

   

  
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2014އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  
އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ ލާމަރުކަޒީ 

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

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަެޖޓާއި، ޤާނޫނު ަނންބަުރ 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 97ގެ  (7/2010)

 ގޮތުގެމަތީން އެކުލަާވލެވިަފއިވާ ބަޖެޓް 
ސްޓޭޓްމަންޓާއި، ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަާކ 

ޖެނުއަރީ  2014ށް ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަ
ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކަުއންސިލްގެ ފުރަތަަމ 15

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެާޓ ބެހޭގޮތުން ެމންބަރުްނެގ 2014 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި 140ދައުރުގެ 
އި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެދުގަ

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 5
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 ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން 

 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

 ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ހުވަިއކުރުމުގެ ދަރުބާރު 

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

 އި ށ.އަތޮޅުދަރުބާރުގަމި ބަރަކާތުންފެުށނު
ސިލަރުންނަްށ ށ.ުފނަދޫ ކައުންކައުންސިލަރުންނާއި،

ހުވައި ލައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ެމޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ 
މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިްލ މުޙައްމަދު 
އިސްމާޢީލްފުޅެވެ. އެއަށްފަހު ކައުންސިލަރުން 

 .ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުން މި ދަރުބާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ 

ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ ަސރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން،  ގައިވައިކުރުމުގެ މިޚާއްޞަ ދަރުބާރުހު
  ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން 

 

 ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުން 

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮުޅކައުންސިލްގެ ދެވަނަ 
 26ފެބްރުއަރީ  2014ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ 

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

ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި، ނައިބުރައީސް ކަމުގެ 
މި ދެމަޤާމަްށ  ރެވުނެވެ.އައްޔަންކު ުރންމަޤާމަށް މެންބަ

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

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

 ރައްވަވާ ފައި ވެއެވެ. މިޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީްނ އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކު
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 އެކުލަވާލުން ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ 

ގައި ބޭއްވުުނ 2014މާޗް  11މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަްށ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ުވމާ ގުޅިގެން   
ން ހިންގަމުންދާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓާއި، ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭ 3ކައުންސިލްގެ 

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ދެވަަނ ދައުރަށް އަލުން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ.  މިކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ 
 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާުހރި ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

 އިސްވެދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  

 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 1

 މެންބަރ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާދަމް ސަޢީދު 5

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު  6

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  7

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު 8

 

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

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ޢާރިފް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢާބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 4

 މެންބަރު  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މުޙައްމަދު ޙަމީދު  5
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 ޕްރޮގްރާމު ފުނަފަތި 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު  ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢާއިޝަތު އާސިފާ 5

 

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

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ޢާރިފް  2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  4

 މެންބަރު  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ިއބްރާހީމް ޢަބްދުލްޖަލީލު  5
 

 

 ޕްރޮގްރާމު ނަފާވެހި 

 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #
 ކޯޑިނޭޓަރ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު  1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް  އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް 2

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢާތިފް هللا ޢަބްދު 3

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  4

 މެންބަރު  އެިސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  5

 
 
 
 



  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  4102
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 އެކުލަވާލުން  ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ 

ނޑައެޅުމުގައި ލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ޞޫމި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އު ކަ
 ފެްނނަ އުޞޫލެއްގެ ަދށުން ކަންަކން ގެންދިއުމުގެ މަްޤޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް

  މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 05މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ 
ގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަްނ 2014އޭޕްރީލް  7 ގައި އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެނ2014ްފެބްރުއަރީ  26 

ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން ކޮމިޓީގެ ގައި ބޭއްވުނު  2014އޭޕްރީލް  16ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވާލެވިަފއިވެއެވެ. އަދި 
ޭނ އިންތިޚާބުކުރެވިފަިއވެއެވެ. ކޮމިޓީގައި ހިމެهللا ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދު

 މެންބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
 ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު  މަޤާމު                 ނަން       #

 ޗެއަރ ޕާސަން  އަތޮޅުކައުންސިލަރ هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 1

 މެންބަރު  އަތޮޅުކައުންސިލަރ ނާހިދު هللا ޢަބްދު 2

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ  ޢަޒީމާ ޢަލީ 3

 މެންބަރު  އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން 4

 މެންބަރު  ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ޢާދިލް 5

 

 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ 

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

ިދވެިހ ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަްތ ، ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި
ނީ ކުރުމަްށ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީެތރިވުމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާ

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

 ހިމެނޭ ޕެނަލް  ދާއިރާ ސެކްޝަން  މަޤާމު  ނަން  #

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

 ރެއިނިންގ ޕެނަލް ޓް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް  2

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢަޒީމާ ޢަލީ  3

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޝާމިޔާ ޙަސަން  4
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން 2014
 

 ނިންމުން 2014ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 
 

 ޕާރސަނަލް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ هللاއިސްމާޢީލް ޢަބްދު 5

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

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް  ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް  7

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

 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަޙްމަދުއިބްރާހީމް  9

 ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް  ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަސްމާ އާދަމް 10

 ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ފަޒުލާ  11
ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން 

 ސަރވިސް ސެންޓަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން  2014

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

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުްނ 
ބޭއްިވ ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި 

 ހުޅުވާލައިގެން ރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ މުބާރާތެކެވެ. 
ނޑިތީމު،ފޭޫދ މި މުބާރާތުގައި  ބޭއްވި މިއަޮތޅު ކަ

ފީވައް، ބިލެތްަފހި، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، މަރޮށި، 
ދަރިވަރުން  117 ޅައިމަގު، ފުނަދޫން ޖުމްލަ 

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ 
ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ  77ގޮފީގައި 
ދަރިވަރުންނެވެ. ީމގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ  40ގޮފީގައި 

ފިރިެހްނ  42އި، އަންހެން ދަރިވަރުްނނާ 75
 ދަރިވަރުންނެވެ. 

 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަްށ ރަށެއް 
ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަުތ  ކަ

ކުރުމުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި އިޢްލާނު 
ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މިލަްނޫދ ބޭއްވުމަށް 

 މިލަންދޫ މިމުބާރާތް ބޭްއވިފައިވަނީ  ކަމަށްވުމާއެކު
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 މިލަންދޫގައެވެ.  މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކުކައުންސިލް އިދާރާއާއި، 
 ކީރިތިޤުރުއާނާއި ކަމާއެކު  ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީތެރި މި މުބާރާތް

 ހީތެރިކަމާއި، މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ފަންީނ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މާލީއެ، ބެހޭމަރުކަޒާއި
 )އެއްލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ،އަށްޑިހަތިންލާިރ( ރުފިޔ119,373/83ާ މިމުބާރާތަށް

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން
 

 
 

 
 

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

 
މަސްދުވަހުގެ  6ފުރަތަަމ  އަހަރުގެވަނަ  2014 

ނޑުގެ ލައިސަން  ތެރޭގައި ހެއްދުމަށް އެއްގަމާއި، ކަ
 ބޭނުންވެގެްނ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

ފުނަދޫ ކައުްނސިލާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް މިކައުންސިލާއި، 
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ މީގެއިތުުރން  ބުރެއް ބޭއްވުނެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލަިއސަންސް 
 51އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  އައުކުރުމަށާއި، ކެޓަގަރީ

ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް ލައިސަންސް ފޮތް 
ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި،  ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ފޮތް  16ވާފައިވާ ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއް
ސް އެއްގަމާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެއައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 

ނޑުގައި  ދިަޔ ންވެގެން މިކަުއންސިލަށް ހުށަހަޅަމުންދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުކަ
ދިނުމުގަިއ  މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުްނ މިޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނެތުާމއި،  ނަމަވެސް

 ދަތިތަކެއް ށްދިނުމަށް މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮ ތީސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންނުދާ 
އެއާއެކު އެއްގަމާއި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމުގެ  ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. ރިކަންހު

މަސްދުވުގެ  6މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
 ރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ. ތެ

 

 111މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަަހޅާފައިވާ 
މިއަތޮޅުގެ މި އާއި އެކު  ހަދައިދެވިފައިވެއެެވ.ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް  މަހުގެ 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އުޅަނދަކަށް 

ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްަގމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ޗެކްޮކށް ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު 
 މަހުގެ ތެރޭގައި ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. 6ވެހިކަލަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  108ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

 އެއްގަމުގެލައިސަންސް ޓެސްޓްބުރުގެ ތެރެއިން
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 ޕްރޮޖެކްޓުތައް  އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު 

 

ނޑިތީމާއި، ޅައިމަގާއި، ގޮއިދޫަގއި ކްލާސްރޫމު    ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން މިއަތޮޅު ކަ
 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 2014ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ކްލާސްރޫމު  4ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި   
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންިޖނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަްނ 

ގައި 2012ޑިސެމްބަރު  31އާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް 

އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ގެންދެވިފައި ވީނަމަވެސް 
އޮކްޯޓބަރ  13އެމަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާީތ  

ގައި ވަކިކުރެވި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފަިއ 2013
އޮންނަމަވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަްށ 

ގައި މުރީދު ކާޕެންޓްރީއާއި، 2014ޖެނުއަރީ  29
ވެއެވެ.  މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައި

 2014މެއި  14މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި 
ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން  1,424,196/76މިއީ ގައި ވަނީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި، ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

  ހިންގަވާފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
    
ކްލާސްރޫމު  4ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި   

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންިޖނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަްނ 
ޖެނުއަރީ  23ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި، އެގްރިމެންޓާ 2013
އޮކްޓޯބަރ  2އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ 

ތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ. ގައި އެފަރ2013ާ
އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަިކކުރެވުނުއިރު ރޭނުމުގެ 
މަސައްކަތް ނިމިފައިވުމާއެކު އެހިސާބުން ެފށިގެްނ 

ގައި 2014މާޗް  9ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓާިއ، މިއިދާރާއާ ދެމެދު 

ގައި ށ.ޅައިމަގު  2014ޖޫން  24ވިފައިވެއެވެ. މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެ
ރުފިޔާ  1,486,211/76 މުޅިން ނިންމާލުަމށް ދައުަލތުގެބަޖެުޓން މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްސްކޫލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
 

 ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތް  4ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ 
 

 ގެ ޢިމާރާތް ކްލާސްރޫމު 4ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ 
 



  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  4102

 19 

ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް  4ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި   
ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮިލއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، 

ގައި އެއްބަސްވުމުގައި 2013ޖެނުއަރީ  24މިއިދާރާއާ ދެމެދު 
ސޮއިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް 

އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވި، ނުނިމި   ކުރިޔަށްނުދާތީ 
ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ށ.ގޮއިދޫ ވަލުގެ ޖަުޢފަރު ޢަީލ 

ގައި 2014ޑިސެމްބަރު  25މިކައުންސިލާ ދެމެދު  
މަހުެގ  6އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިގެން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

ޓުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް މުޅިޕްރޮޖެކް
 އި ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.ކްލާސްރޫމު ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލާ 4ގައި މި 2014މެއި  14މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

 ފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި ރު 1,341,467/68މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ނިންމާލުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރު 

އޭޕްރީލް މަހުގެ  ވުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފް

 އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.ށް  24 -21

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، އިސް މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ 
މުވައްޒަފުންނާއި، އަންހެނުްނގެ ކޮމިޓީތަކާއި، ކުލަުބ 
ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތުން ަބއްދަލުވުމެއް ބާއްވައި އަލަށް 

ވުމުގެ ބައްދަލުވުމެްއ އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުްނ ތަޢާރަފް
ކައުންސިލް  ބޭއްވިފައިވއެވެ. މިބައްަދލުވުމުގައި

 ގެޒިންމާތަކު މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި 
އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއާއި އެކު އެވެ. ވެހިއްސާކުރެވިފައި

މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮްތތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވަިއ 
 ދާއިރާތަކާއި އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެީހތެރިވެވިދާނެ ނެވެ. އްދުހޯ މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު

އެއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ރަުށކައުންސިލާއި، ސްކޫލުތަކުން ޢަަމލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫާމތު ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ 
ހަމަޖެހިފައިާވ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ ރަށްރަށުން ބައިވެރިވުމަްށ  އިތުރުން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް

ބާރުއެޅުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮުތްނ 
 .ވާހަކަދެކެވުނެވެ

 ގެ ޢިމާރާތް ރޫމު ކްލާސް 4 ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ
 

 އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން
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ކޮށްގެްނ ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުިރހާ ރަށަކަށް އަމާޒު
ނާިހދު އާއި، هللا ޢާތިފް އާިއ، ޢަބްދުهللا އާއި، ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

، ރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއިޙްމަދު ފާއިޒު އަދި އާދަމް ސަޢީދުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެއާމިނަތު ނަޒްލާ އާއި، އަ

 .އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޒީމާ ޢަލީ އާއި، ޢާއިޝަތު އާސިފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

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

 
 ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އިޖްތިމާޢީ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫާމުތ އަމާޒުކޮށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ފުނަޫދ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ 
ނޑުމިބައްދަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.  2014އޭޕްރީލް  19ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް  މަޤްޞަދަކީ  ވުުމގެ މައިގަ

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، އެކަމާގުޅޭގޮތުން  
 މެވެ.މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން 
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވަނީ 
ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާއި،ޓްރެފިކް ވަިއލެންސްއާއި، އެންޓި ސޯޝަލް 
ބިހޭވިއަރ އާ ެބހޭގޮތުްނނެވެ. ައދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިން 

   ދެވުނެވެ.ވި ކަންކަން ސާފުކޮށްސުވާލު އުފެއްދެ

ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް 
ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް  އަޙްމަދު ޝިރާޖު   އާއި، 

 އެޓޮލްސް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޢީމު އެވެ. 
 

 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 
 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 

 

ައތޮޅުގެ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 
އިޖްތިމާީޢ  ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާދާއިރާ ވަކިން  4

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާބެޭހ 
ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށް ކަމުގައިވާ ފުނަދޫ،ޅައިމަގު  ދަށުން

ޕްރީ ށް 16އިން  7މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ މާއުނގޫދޫގައި 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 
 

 ރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެ
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އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންަންށ 
ބައްދަލުވުމަކާއި، ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު  ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

އާންޓީންނަށް ތަމްރީނު ސެޝަންތަކެއް ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ 
 ހިންގުނެވެ. 

 

ހިންގުމުގައި ށ.އަތޮޅު ޓީއާރުސީ  މި ޕްރޮގުރާމް ރާވައި
ގެ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު އާއި،ށ.

ވަރަށްފުރިހަމަ އެހީތެރިކާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފަވާަކން 
 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

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

 ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ 
ހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތަށް މާީލ ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާްނ މ1435ަ

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

 ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ިނޞްބަތުްނނެވެ.

 
 އެހީދިނުން މާލީ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 

ގައި ބޭއްވުނު 2014ޭއޕްރީލް  29ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާްނ މަހަށް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްަތއް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 1435
 20ރުފިޔާ  -/70,000ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ރަށްރަށަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 11މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ވަނަ ޢާްއމު ޖަލްސާއިން މެންބަރުްނ 11މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ވިފައިވެއެވެ.ށަށް ދޫކުރެރަށްރަ  ނިޔަލަށްގެ 2014ޖޫން 
 ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަވާގޮތުގެމަީތންނެވެ. 

 
މުބާރާތުގައި އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ބައިވެރިވުން 
 

އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ަބދަހިކޮށް ކުޅިވަރުގެ 
ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދުނިޔޭގެ ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ 

 7އިން  31މެއި  2014ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  
ސަްލ ގެ ނިޔަލަްށ ކުޅެވުނު އޮފީސްތަކުގެ ފުޓ2014ްޖޫން 

 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު މެޗެއްގައި ކުޅެނީމުބާރާތުގައި މިކައުންސިލް ތަްމސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން "ދުވެލި" 
 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން 
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ޓީމު ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި  8އަދި "މަދަދު"ގެ ނަމުގައި ދެޓީމު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ. ޖުމްލަ 
 މިކައުންސިލްގެ "މަދަދު"ޓީމު ކުޅެ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވެއެވެ.

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.  -/10,000ބަޖެޓުން ރާތުގައި ދެޓީމުބައިވެރިކުރުަމށް ކައުންސިލްގެ މިމުބާ

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން 2015

އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ށ.އަޮތޅުކައުންސިލާއި، ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު  ވަނ2015ަ
 ބޭއްވުނެވެ. ދުވަހު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި  2014އޭޕްރީލް  22އެމް.އޯ. ޔޫގައި ސޮއިކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ގޮއިދޫ މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ 
 .ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއެވެ

ނޑު ބޭނުމަކީ  މިއެމްއޯޔޫގަ ސޮއިކުރުމުގެ މައިގަ
ދުރާލާތައްޔާރު ބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަަމޖެއްސުމަށް މު

މުބާރާތްބާއްވާެނ ރަށެއްހަމަޖެއްސުމަށް  ވުމާއި،
ކޮންމެއަހަރަކުމެ ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ކުޑަކޮށް އެއްއަހަރުން 
  އަނެއްއަހަރަށް މުބާރާތުގެ އިންތިާޒމްތައް ފުރިހަމަކުރުމެވެ. 

މުބާރާތް ބާއްވާ މަޤްަޞުދތައް އެންމެމަތީ  އަދި
ހަމަހަމަ ، މުބާރާތުގެ ކަންކަންދަރަޖައަކަށް ޙާޞިލްކުރުމާއި، 

ކަމާއެކު ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްަގއި މުބާރާތް ބޭއްވުަމށް 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް  ކަ

 ގެންދިއުމެވެ. 

 ގައި ޙަރަކާތަކު ހުންގެ އަހަރީދުވަހު ކުޅިވަރު ލު ފު 
 ބައިވެރިވުން 

 
 އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންފުލުހުންގެ 

 2014އޭޕްރީލް  5 ށ.ފުނަދޫޕޮލިސްސްޓޭޝަން އިްނ 
ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި  ގައި

ކުޅިވަރު ސްޓޯލެއް  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިެވ،
  ހަދައި ހިންގުނެވެ.

 

މިކުޅިވަރު ސްޓޯލްގައި މަސްބޭނުމާއި، ހަންފެޅުމާއި، 
އަމާޒަށް ބޯޅައުކުން ފަދަ ޙަރަކާތްތައް 

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން 
 

 ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓޯލުގެ 
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ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. މިސްޓޯލަށް ކުޑަކުދިންގެ ަތރުޙީބު ވަރަށްބޮޑަށް ިލބިަފއިވާކަން މިފުރުޞަތުގަިއ 
މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމާއި، އޮފީސްތަކުގެ ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ  ގައިމިޙަރަކާތުފާހަގަކުރަމެވެ.

މިޙަރާކާތްރާވާކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ކައުންސިލްމުވައްޒަފުންގެ ވަރަށްފުރިހަަމ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމެވެ. 
ރުފިޔާ  -/2,500މިސްޓޯލް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިެގން ދި

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
 
 

 ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި 
މެއި  2014މުވައްޒަފުން ހުރިހާ މަސައްކަތްކުރާ 

ސްޓަރފްކާޑު  ވަނަދުވަހުން ެފށިގެްނ  11
 ވަނީ ެފށިފައެވެ. ބޭނުންކުރަން 

ބޭނުންކުރަން ފެށުމުެގ ސްޓަރފް ކާޑު 
ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވި 

ފުންނަްށ މިކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫާމުތ މުވައްޒަ
  ދެވިފައިވެއެވެ. 

ކާޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހަށް އަންަނ  ގެމުވައްޒަފުން
 ެމވެ.ޢުލޫމާތު އަންގައިދިނުފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މުވައްޒަފުގެ މަ

 ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން އް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަ 

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި އުޞޫލުތައް 
މާޗް މަހު ތެރޭގައި  2014ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ 5ވަނަ ޖަލްސާއިންނާއި،  4މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރައްވާފައެވެ. 
 ރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުނަފާވެހި ޕްރޮގް -

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު -

 ފުނަފަތި ޕްރޮގްރަމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު -

 މަދަދު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު -

 ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު -

 ސްޓަރފްކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 
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 ރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން މިނިސްޓަ 
 

މާޗް  17 ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެްއގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު އޮނަރަބްލް އަލްފާިޟލް ޢުމަުރ ނަޞީރު
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފުނަދުއަށް  ގައި  2014

 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ައތޮޅުގެތައް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަންތަްނ މަރާމާތުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު 

 ކެވެ.ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެ މުގެ ބޭނުމުގައި ބައްލަވައިލެއްވު
ށ.ފުނަދޫ  އެމަނިކުފާނު ފުނަދުއަށް ކުެރއްވި ޒިޔާރތުގަ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތުވެސް 
 ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ. 

 

މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި، ޅައިމަގުގެ 
ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުންާނ މިނިސްޓަރ ވަނީ 
ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެރޭ މިއަތޮޅު ފޯކައިދުއަށް 

ފޯކައިޫދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް   ވަޑައިގެން
ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ޙާލަތާއި، މަސައްކަތް ހިނގާ 

 ނުހިނގާގޮތް ބަްއލަވައިލެއްވިއެވެ. 
 

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ޅުން އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ އިސްބޭފު
 

 ވަޑައިގަތުން ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފުނަދުއަށް هللا ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު هللا އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ަޢބްދު

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފުނަދުއަށް ވަނަ ދުވަހު 20މާޗް  2014

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާ 

ޙަވާލުވުމަށްފަހު ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ދަ

 ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންެނވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ތުންނާ ޙިއްސާ ފުނަދޫގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި  ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުޫލމާތު ރައްޔި

 އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުންމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް 
 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 
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ކާއެކު މިއަހަރުގެ ކްާލސްރޫމުގެ ޢިމާރާތެއް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަ 16ކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން ފުނަދޫަގއި މިސްކިތަކާއި، 

އަިދ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ޢިމާރާތްކޮށްދިނުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި،  ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ

މިކަމަށް ގޮތެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މާއުނގޫދޫއާއި، ޅައިމަގުެގ މިސަރުކާރުން  އަރޕޯޓް ނޭޅެންޏާމިރަށުގައި އެ

ކަރަންޓުގެ ދަތިކަްނ ޙައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިްނ މިހާރު ގެނަުއމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ިއންޖީނުަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިެގްނ 

ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތާއި، އިންޖީނުގެ އެހެްނތަނަަކްށ  4ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި، ޅައިމަގު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، މާއުނގޫދޫ ގިރާސަރަހައްދު ރިވެޓްމެންޓްކޮށްެގން ހެދުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި 

ކުރުމަށް ތާނގީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ގައި ތެޔޮރައްކާވާކަމަށާއި، މާއުނގޫޫދ އިންޖީނުގޭހިމެނިފައި

 ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު އާއި، 

    އިގެންނެވިއެވެ. ސްޓަރ ފާރިޝް މައުމޫން ވަޑައިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނި

 
 ވަޑައިގަތުން ފުނަދުއަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ 

ވަނަ ދުވަުހ 21މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ސަކީލާ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
 ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 

 

 ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. "ފުނަދޫ އަމާން ހިޔާ"އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ 
 

މިކަމަށްޓަކައި ފުނަދޫ އަމާން ހިޔާ 
ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުުނ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެވެށި 

 މިމުޖުތަމަޢު  ތައްހުއްޓުވުމާއި،އަނިޔާ 
ރައްކާތެރިކަން ހޯދަދިނުމަށް  ،ސަލާމަތްކޮށް

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރގެ 
އިސްވެރިންނާއި، ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ 
މުއްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުން އަދި 

އެކަމަނާގެ  ޢާއްމުރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް މިދަތުރފުޅުގައި 

ބައްދަލުކުރައްވައި  އިޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަިތތައް ބައްަލވާލެއްވިއެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްއާ
 ޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ. ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުްއވައި ކައުންސިލްގެ ޚި އެކަމަނާގެ ދާއިރާ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
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 ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު 

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

 10ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކަށް ހުަށހެޅުމަށްޓަކައި 
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 2014ޖޫން 

ވަނަ ޢާްއމު ޖަލްސާއިން 18ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ސިލަރަކު ބައިވެރިކޮށްގެްނ ދާއިރާއަކުން ކައުން

ކުރުމަށާއި، ބައިވެރިވާން ބޭނުންާވ 
ކައުންސިލަރުންނަށް ބައިވެރިވުުމގެ ފުރުޞަުތ 

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

 

މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ރަްށރަށުްނ 
ހަރު ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޮރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ވަނަ އ2015ަހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމުތައް 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުރި ކަންކަްނ 2014މަގުފަހިކުރުމާއި، 
ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަްއ އަވަސް ކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ. އެއާއެކު ރަށްރަށުގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން 

  ރުމެވެ.އަވަހަށް ފެށުމަށް އެދާއިރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި، ބައްަދލުކު
 

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

 

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

 

 ޕްރޮގްރާމް ދުވެލި 

ގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަްށ ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށީ މި
އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

ޫފޓުެގ  36މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ތެރޭގަިއވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މަހުގެ  6މިއަަހރުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރުތައް ގިނަ ޢަދަދަަކށް 
 އަހަރުގެ މި ރުްނ މިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި މީގެ އިތުދެ ލޯންޗު މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. 

 ތެރޭގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލިލާންޗު

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ވަނަ އަަހރު ނިމުނުއިރު 2013މިދިޔަ 
ރުފިޔާ  347,000/60މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި 

 30ން 2014ޖެނުއަރީ  1ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއާއެކު 
ރ. )ހަތްލައްަކ 716,478/50ގެ ނިޔަލަށް  2014 ޖޫން

ސޯޅަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހައަށްރުފިޔާ، ފަންސާސްލާރި( 
ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަްށ މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 

ފަސްލައްކަ އަށްޑިހައެއްހާސް )ރ. 581,194/33
 އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަހަތަރުރުފިޔާ، ތިރީސްތިންލާރި(

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  2014ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 
ރ. )ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަހަތަރުރުފިޔާ، ހަތްދިހަހަތްލާިރ( 482,284/77މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 

ފިޔާ ރު-/522,080މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެިއން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތަކަށް ިލބެންވާ  އެވެ. 
-/121,588އޮީފސްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަަކށް ލިެބންވާ  އެހެން އާއި،  ފަސްލައްކަ ބާވީސްހާސް އަށްޑިހަރުފިޔާ()

ރުފިޔާ )ހަލައްކަ -/643,668އާއެކު ޖުމްލަ ސަތޭކަ އަށްޑިހައަށްރުފިޔާ( ސް ފަސްއެއްލައްކަ އެކާވީސްހާ ރުފިޔާ )
ހަތްލައްަކ ރ.)778,952/17ގޮތުގައި  ފައިދާގެލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ސާޅީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްއަށްރުފިޔާ( 

 ލިބޭނެއެވެ. ހަތްދިހައަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަްނސާސްދެރުފިޔާ،ސަތާރަލާރި( 
 

 ޕްރޮގްރާމް މަދަދު 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި ލުއިޯލުނ 
ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

-/517,602ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި 2013ނިމިދިޔަ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  ހިންގަންފެުށނު
 -/30,688ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް މަހުގެ ތެރޭގައި  6މިޕްރޮގްރާމު ދަށުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވެއެވެ. 

 2014ރުފިޔާ އާއެކު  527,475/73ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯން ރިޕޭމަންޓަށް  2014ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 
ރ.)އެއްމިލިއަން ސައުދަހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިަހރުފިޔާ، ސާޅީސްއެއްލާރި( 1,014,390/41ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 

 ޖަމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
 

 ޕްރޮގްރާމް ނަފާވެހި 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް 
ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުުރމުގެ މަޤްޞަދުގައި މި 
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫުލން ބޭުނންކުރާނެ ނިޒާމެްއ 
ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި" 

 ޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ. ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއް
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 ފުނަފަތި ފާމަސީ 

ރ. )ދެލައްކަ 221,557/45ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 2013މިގޮތުން 
މަހު  6ގެ ފުރަތަމަ ރުވަނަ އަހަ 2014 އެކާވީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ،ސާޅީސްފަސްލާރި(އެވެ. އެއާއެކު

ރުފިޔާ  -/115,350މްދަނީގެ ގޮތުގައި އާރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  52,922/66ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 
ރުފިޔާ  -/67,150ނިޔަލަށް ނަފާވެހި ޚިދުމަތަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިެބންޖެހޭ   ޖޫން މަހުގެ 2014ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 

 އަށްޑިހަދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( ލިބޭނެއެވެ.ރ. )އެއްލައްކަ -/182,500އާއެކު 
  

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަފާވެިހ  6ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްަޓކައި މި އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާވެރިކަން 
 ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވި ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 
 ޕްރޮގްރާމް ފުނަފަތި 

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

މަހުގެ  6އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މިރުފިޔާއެވެ. 
ރާމުގެ ނަފާވެރިކަްނ ތެރޭގައި މިޕްރޮގް

ބަދަލުގެނެިވ ގޮތުން އުޞޫލަށް  އިތުރުކުރުމުގެ 
މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ 

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް  2014ގޮތުން 
ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ 1,123,776/75

އަދި މިމުއްދަތުގައި  .ލިބިފައިވެއެވެ
 1,739,191/41މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 

މުއްދަތު ހަމަވެގެން  ޚަރަދުކުރެވި، ރުފިޔާ
ރުފިޔާގެ ބޭސް  23,607/23

ޖޫން މަހުގެ  2014  ނައްތާލެވިފައިވެއެވެ.  
  ރ.)އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް ނުވަދިހަހަރުފިޔާ، ހަތްލާރި( އެވެ. އަދި  1,600,096/07ބާކީއަކީ އެކައުންޓް ނިޔަލަށް 

އާސަންދައިްނ އާއި،  3,202/50ޑިޓަށް ދޫކޮްށފައިވާ ޭބހުގެ އަގަށް ިލބެންޖެހޭ އެކިފަރާްތތަކަށް ކުރެމީގެއިތުރުން ފާމަސީން 
ރުފިޔާ އާއި، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުްނ  103,053/53ރުފިޔާ އާއި، ރަށްރަށުން ިލބެްނޖެހޭ  -/1,166,768ލިބޭންޖެހޭ 
އެއްމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ އެއްހާސް ރުފިޔާ )1,401,024/03 ޖުމްލަ  ރުފިޔާ އާއެކު -/128,000ލިބެންޖެހޭ 

 ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ތިންލާރި( ސައުވީސްރުފިޔާ، 
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ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2014 
 ތައް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

 

  ްދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުުކރުންއޮފީހުގެ ބެލުމުގެ  :  1ޙަރަކާތ 
o  ްވަނަ އަހަރުގެ ޙަރަކާތު ތާވަލުގައި ހިމެނި، އަދި މިައހަރުެގ 2014 :ސަބަބު/ދަތިތައ

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ހިެމިނފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތުެގ ތެރެއިން ސައިކަލް މަރާމާތު 
ން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެމަތީްނ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ވޭ

 އިޢުލާންކުރެވި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނީ ނުލިިބފައެވެ. 
 

  ްށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް/ އެފް.އޭ.އެމްއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން/ބާއްވާނެ ރަށެއް  : 2ޙަރަކާތ
ނޑައެޅުން  ކަ

o  ްމިމުބާރާތް ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެފް.އޭ.އެމް އާއެކު ވެވޭ  :ސަބަބު/ދަތިތައ
އާއި، ފޯނުން މަޝްވަރާކުރެވިފައިާވ  ސޮއިނުކުރެވި ލަސްވެފައިވަނީ އެފްއޭއެމްއެއްބަސްވުމުގައި 

އަދި މުބާރާތުެގ ގޮތަށް އެއިދާރާއިން ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީއެވެ. 
ތައްޔާރު ކުރެވި އެފް.އޭ.އެމްގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ  ޤަވާޢިދު

ނޑައެޅުމުގެ  މަސައްކަތް ފޮނުވާލެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެްއ ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެންދެވިފައި ނުވަނީ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކުރުމުގެ  ކަ

ޓީ މަރުޙަލާގައި މަޑުޖެހި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވާންޖެހުމުގެ ސަބަބުންަކްނ މަސައްކަތް ކޮމި
ފާހަގަކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި މިމަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާ ކަމާއެީކ 

 ގެންދިއުމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެެވ. 
 



  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  4102

 30 

 

 

 

ގެ  2014
ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ 

ލިބުނު ގެ  2014
 ބަޖެޓް 

ގެ ފުރަތަމަ  2014
 ރަދު ޚަ  މަހުގެ 6

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 
 

 ަޚަރދުގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް 162,099.56 6,352,721.00 6,190,621.44
 

 ޖުމްލަ ޚަރަުދގެ  ކެޕިޓަލް - 71,760.00 71,760.00
 

  ރެވެިނުއއިން ހިްނގުނު ަޙރަކާތްަތއް  351,646.83 2,116,400.00 1,764,753.17
 ުމޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 513,746.39 8,540,881.00 8,027,134.61

 
  

 
  

  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 

5,085,531.00 5،415،24.311  210 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  119,892.00 

262,164.00 464،062311  - 
ުމސްކުޅިުކރަްއވާ ުމވަްއޒަުފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް  ޕެންޝަނާިއ،

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު 11,180.00 85,000.00 73,820.00

 222 ހިްނުގމުގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު  އޮފީސް 8,419.00 101,990.00 93,571.00

 223 ހިްނުގމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުަމތުގެ ޚަަރދު  އޮފީސް 19,913.56 659,144.00 639,230.44

 225 ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  ތަމްރީން - - -

 226 ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތު 2,695.00 39,000.00 36,305.00

 ޖުމްލަ  162,099.56 2,675,623.80 3,677,097.20
 

  

 ޚަރަދު  ކެޕިޓަލް  
 

 421 ހަުރުމދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ - 71,760.00 71,760.00

 ޖުމްލަ  - 71,760.00 71,760.00
 

  

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުާސރަާއއި އުޫޖރަ  - 3,62,260.00 3,862,260.00

 212 ދޭ އެަލވަްނސް  މުަވއްޒަފުްނނަށް 119,892.00 1,343,163.00 1,223,271.00

 ޖުމްލަ  119,892.00 5,205,423.00 3,070,795.49
 

  

 
  

  ތަމްރީާނއި، ޓްޭރނިންގ 17,418.00 214,300.00 196,882.00

  ޒުވާުނންނާިއ، ކުިޅވަރު  12,457.50 212,500.00 200,042.50

ޕްޮރގްާރމުތަކަށް ކައުްނސިލުްނ ދޭ ހިލޭ އެހީއިޖްިތމާޢީ  321,771.33 520,100.00 198,328.67   

  މަރާާމތާިއ، ބެލެހެއްޓުން  - 167,000.00 167,000.00

  ކައުންސިަލރށް ހޯދޭ ަހރުުމދާ  - 468,500.00 468,500.00

  އިާދރީ ހިންުގުމގެ ޚަަރދު  - 534,000.00 534,000.00

  ޖުމްލަ  351,646.83 2,116,400.00 1,764,753.17
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 ގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިން ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2014

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  މުއްދަތު

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާިބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް  -
 ހިންގުން 

 ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ސެޓްިފކެޓް ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހިންގުން  -

    76,000/- 

 ހިންގުންއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމު  2

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ  ބެލެނިވެރިންނާިއ، ުމދައްރިސުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ  -
 ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން

   20,882/- 

 އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުެގ ރަސްމިއްޔާތު  3
 -/  140,000   ބޭޢްވުން އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް  ވުމާއި، ރަސްމިއްޔާތު  -
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 ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  4
 އެފްއޭއެމް އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން  -
 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާިޢދު ަތއްޔާރުކުރުން  -
ނޑައެޅުން -  މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަ
 މުބާރާތް ބޭއްވުން  -

    200,000/- 

 މޮނިޓަރކުރުންށުކައުންސިލްތައް ރަ 5

 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި، ރިޕޯޓް އިޞްލާޙްކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ޓޫލާ އެއްގޮތަށް ރަުށކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުން -

 

   30,000/- 

6 
 ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުން

ނޑައަޅައި ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދައި، އެފަރާތާއި،  އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކުން - ތަމްރީނު ކުރާ ކުއްޖަކު ކަ
 ރަށުކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

 ޕްލޭސްމެންޓަށް ފައިސާ ދޫކުރުން -

   100,000/- 

7 
ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން  އެއްގަމާއި، ކަ

ނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ބޭއްވުންއަތޮޅުގެ ހުރިހާ  -  ރަށެއްގައި އެއްގަމާއި، ކަ
 )މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޮނިޓަރ ދަތުުރގައެވެ.(

    

 ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން  8
 ންއޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެިހކަލްތައް މަރާމާތުކުރު -

   101,000/- 

 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން 9
 އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން  -

   15,000/- 
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 ސެމިނަރ ރޫމުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން 10
 ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން -

  
 51,000/- 

 ތައްޔާރުކުރުންލޯން މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ  11
 ލޯނު މެނޭޖުކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއަރ  އެއް ތައްޔާރުކުރުން  -

  
 150,000/- 

 ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާހޯުދން  12
 ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ހޯދުން  -

  


318,500/- 

 ބުރު ބޭއްވުން  2މަދަދު ލޯން  13
 ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށ ލޯނުފޯމު ދޫކޮށް ބަލައިގަތުން  -
 ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން  -

   

14 
 ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހެދުން

 -/35,000   ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ ބޭސްފިހާރަށް ހޯދުން  -
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 އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިްނ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް، 
ޒިންމާއަކީ އެ  ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކުރައްވާފައިވާ އެންމެބޮޑު ޤާނޫނީ އެއް

އިދާރީދާއިރާއެއް ހިންގައި،އެ އިދާރީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް  ކައުންސިލްތަކަށް 
ނުވާކަމެވެ. އިއެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަަކށް ާލޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވިފަ އޮތް

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދުގެ ތެރެއިން ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާ ތްތައް ހިންގުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމަްށ ޤާނޫނުނުގައި  ކަ
ކަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް އިނުވާކުޑަފުރުޞަތެއްވެސް ފަހިވެފަ
 ނެތްކަމެވެ.އި ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފަ

އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކީ އާދެ!  
ތާވަލްގެ  ކީވެސް ޙަރަކާތުހަމަސްދުވަ 6ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2014ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިކައުންސިލުގެ 
މަސްކަން ފާހަގަުކރަމެވެ. މިމަސައްކަތްތައް  6ޙާޞިލްކުރެިވފައިވާ  ގިނަކަންކަން ފަށައިަގނެވި އެަކންކަމުގެ ނަތީޖާ

ބަރުންނާއި ުމވައްޒަފުންގެ ހީވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ.  ންކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެ
ގެ މަަސއްކަތުގެ ސްޕީޑްހަލުވިކޮށް މިއަަހރުގެ ފަހު ހަމަސްދުވަހު އިއެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ ތަޖުރިބާގެ ައލީގަ

ނޑައެޅިފައިވާ އަމާޒަށް ވާޞިލްވުމަށް އިތުުރ ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅެްނ ޖެހޭކަމުގައި ދެކެމެވެ.  މިއަހަރަށް ކަ
ނޑުގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެރި ަފރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނިހާަޔތަށް ބޭުނންވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. އަޅުގަ

ލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އިޚް
މަސައްކަތުގައި  އަޅަމެންގެهللا އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި
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