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`
މަތިވެރިމަގަކީ

ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުގެ

ހިތްމަތްތެރިންގެ ޙައްޤެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި  ،ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ

ނިޒާމްގެތެރެއިން އިންސާނުންލައްވަވައި ،ދިރިއުޅުން އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ
ހިބަކޮށްދެއްވި

اهلل تبارك وتعاىل

ފަލާހުގެ މަތިވެރިމަގުން

ފުރިހަމަބުއްދި އިންސާނާއަށް

އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ .އަދިހަމަ މިނިޒާމު އެންމެ ހަރުދަނާކަން މަތީ ތަންފީޛުކޮށްދެއްވަވާ ކާމިޔާބާއި

އުއްމަތަށް މަގުދައްކަވައި ދެއްވި އުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަށާއި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު

ބައިތުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
އާދެ! ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާންފެށި ،މިނިޒާމުގެ ޅަފަތުގެދުވަސްތައް ގުނަމުންދާހިނދު،
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ފެށި ،ދެވަނަދައުރެއްގައި ވެސް ކައުންސިލްގަ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވެވިކަމަށްޓކައި ﷲ އަށް
ޝުކުރުކުރާ ޙާލު ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި ،ކައުންސިލްހިންގުމުގަ ދިމާވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައި ކުޑަނަމަވެސް ބަސްކޮޅެއް ހިމަނާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .އާދެ!  26ފެބުރުއަރީ
 2014ގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޤާނޫނީހުވާ ކުރެވި ،ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
ތަމްސީލުކުރާ ،އަތޮޅުގެ  4ދާއިރާގެ  8މެމްބަރުންނާއި އެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ފެށިގެންދިޔަކަން އުފަލާއިއެކު
ފާހަގަކުރަމެވެ.
އާދެ!  2014ވަނައަހަރުގެ ޙަރަކާތުތާވަލް އެކުލަވާލުމުގަ މައިގަނޑު އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ  2016 -2012އަށް
އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެވެ 2014 .ވަނައަހައަރަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް އަދި ހަމައެހެންމެ
ކައުންސިލްއިދާރާ ހިންގުމަ ށް ބޭނުންވާ މާލީއެހީގެ ކުޑަމިންވަރެއް ފިޔަވައި މިކައުންސިލަށް ސަރުކާރުން ލިބިފައި ނުވާކަމީ މިކައުންސިލްގެ
އ
އުއްމީދުތަކަށް ހީނަރުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަކަމެކެވެ .އިދާރީދާއިރާގެ ހަމަ ކޮންމެކައުންސިލަކީވެސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާ ި
މަދަދަށް ނިހާޔަތަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ކައުންސިލެއް ނަމަވެސް އެފަދަ އެހީތެރިކަމާކާއި މަދަދެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިކައުންސިލް
ނުކުޅެދިފަވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގަރާމް ތައް

ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީ އާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި

މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މިއީ ކައުންސިލުގެ އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި

ގ
ރައްޔިތުން ެ

މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ރޭވި ހިންގާން ފެށުނުކަމީ މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ
ކަމެއްމެއެވެ .މީހުންބިނާކުރުމާއި ،ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ޒުވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި،ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ގިނަ ހޭދަތަކެއް
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

ކުރުމަށްރޭވި ގެން ދިޔަކަން މިފުރުޞަތުގަ ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަމަ މިއާއިއެކު

ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އުޞޫލުތައް ރިވިއުކުރެވި ހިންގާންފެށި އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔަތަށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުވަމުން އައިސްފަވާކަން ހިތްހަމަ ޖެހުމާއި ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ރާވާ ހިންގާންފެށިފަ މިވަނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި
ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މިރިޕޯޓުގައި މި އެންމެހާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ
ލިބިގެންދިޔުމެވެ.

މިނިޒާމުގެ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް

ދަށުން

ރައްޔިތުން

ބަލައިގަންނަ

ފަދަ

ދުސްތޫރީވެރިކަމެއް

ހިންގާންފެށިގެން

ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.

ދިއުމެވެ.މިނިޒާމު

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް

ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި!
 15ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435
 10ޖުލައި

2014
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
3
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`
ބރު  7/2010ގެ
ނ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
ނ ލިޔެވުނު 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ކައުންސިލްގެ

އިދާރީ

ހިންގުން

ނ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ތކާއި ،މާލީ ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު
ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ަ
ނފައިވާނެއެވެ.
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެ ި


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


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ
އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ
ކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
ނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަ ަ
ވ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެ ު
ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައި ާ
ކން އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ
ނމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލު ަ
އެންމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދި ު
ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު


މިލަދުންމަޑުލު
އުތުރުބުރި ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ،
އުތުރުން ތިން ވަނަ އަތޮޅެވެ.
އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި
C

އަކުރަކީ

އެވެ.

އަތޮޅުގެ

ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން  73ދަރަޖަ
އުތުރުން  6ދަރަޖައެވެ .އަތޮޅުގެ
37

ބޮޑުމިނަކީ
އަތޮޅުގައިވާ

މޭލެވެ.
50

މި

ރަށުގެ

ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14
ރަށުގައެވެ .އެއީ ،ކަނޑިތީމާއި
ނޫމަރާ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި ،ފޭދޫ
އ
އާއި ،ފީވަކާއި ،ބިލެތްފައްސާ ި
ފޯކައިދޫއާއި،

ނަރުދޫ

އާއި،

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑޫ
އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

އަތޮޅުގެ

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17135އެވެ .އެއީ 8349 ،އަންހެނުންނާއި،
ނ
ތރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުން ަ
ނޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއި ު
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަ ް
 8786ފިރިހެނުންނެ ެ
ތޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުން ހަޔަރ
ނޑޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ަ
އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަ ް
ގ
ނ ެ
ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހު ް
ހސްޕިޓަލެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ޮ
ހދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ޯ
ނ
ގ ަ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ި
ނ
ރވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ދޮޅިޔަދޫ މިހާރު ދަނީ ފަތުރުވެރި ް
މސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ފަތު ު
ނ ަ
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަ ީ
ޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ .ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ،
ވ .މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނބުދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި ކުނބުރުދޫގައި
ދޮޅިޔަދޫ އާއި ގާކޮށިންބާއި ކަނބާލިފަރެ ެ
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި ނަލަންދޫ އާއި އެރިޔަދޫގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ
އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ގ (ޅ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް
މގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާ ެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނ
އޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫ ު
ތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހިރާ ް
ނ ށ.އަ ޮ
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ް
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ
ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.

6

ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

Q1

Q2

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު

Q3

Q4

ބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާ ި
1

2

3

-

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

-

ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހިންގުން







20%

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2014









100%

އަތޮޅުކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރެވޭ ދަތުރު









100%

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
-



މދައްރިސުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއިު ،





33%

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
4

ނ
ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅު ް





100%

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

5

6

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ގ ރަސްމިއްޔާތު
އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމު ެ
-

އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ރިވައިޒްކުރުން

-

އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ވުމާއި ،ރަސްމިއްޔާތު ބޭޢްވުން







ނ
ނ ް
ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދި ު
-

އުޞޫލު ކަނޑައެޅުން

-

ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ދޫކުރުން

33%

100%



ނ
މށް މާލީ އެހީދިނު ް
މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވު ަ
7

-

އުޞޫލު ކަނޑައެޅުން

-

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެހީދިނުން

100%



ތ
ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާ ް
ލން
ކޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާ ު
 މުބާރާތުގެ ކަންކަން ނިންމާ ޯ8

 -އެފްއޭއެމް އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުން



ތއްޔާރުކުރުން
ޢދު ަ
 -ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާ ި





25%

 މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުންނ
 މުބާރާތް ބޭއްވު ް10

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުން
-

އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ބޭއްވޭ ފުޓްޝަލް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ޓީމް ބައިވެރިކުރުން



100%

8

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
11

-

ނ
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި ،ރިޕޯޓް އިޞްލާޙްކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް

-

ށކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުން
މޮނިޓަރިންގ ޓޫލާ އެއްގޮތަށް ރަ ު



30%



ނ
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުން
12

-

އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކުން ތަމްރީނު ކުރާ ކުއްޖަކު ކަނޑައަޅައި ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދައި ،އެފަރާތާއި،
ނ
ރަށުކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް

-





60%



ޕްލޭސްމެންޓަށް ފައިސާ ދޫކުރުން

ނ
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ޢާއްމު ރައްޔިތުން އަހުލުވެރިކުރުވު ް
13

-

ސްކޫލު ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު





ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން
-

14

15

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
-

30%



އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން
-





އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ބޭއްވުން

ނ
ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރު ް
-

16

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން





45%

އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުން

9

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

17

18

19

20

21

22

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ސެމިނަރ ރޫމުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން
-



ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން

ލޯން މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރުން
-

ލޯނު މެނޭޖުކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުން

ނ
ދ ް
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާހޯ ު
-

-

ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށ ލޯނުފޯމު ދޫކޮށް ބަލައިގަތުން

-

ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން

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

ފުޓްސަލް ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން
-



45%



ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ހޯދުން

ނ
މަދަދު ލޯން  2ބުރު ބޭއްވު ް

-





އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ދެމީހުން ތަމްރީނުކުރުން











10

ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 1435ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އަހަރުގެ

1435ވަނަ

މ
ޤައު ީ

ދުވަސް

ޢލްއައްވަލް 2(1435
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  01ރަބީ ު
ޖެނުއަރީ  )2014ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ގައި
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

ގ
ޤއުމީ ދިދަ ނެގުމު ެ
ަ

ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ .ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޅކައުންސިލްގެ ރައީސް
ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮ ު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި
ހުރި

ފުނަދޫގައި

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ތެރެއިން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލާމަރުކަޒީ

އުޞޫލުން

އިދާރީ
ހންގުމުގެ
ި

ދާއިރާތައް
ނ
ޤާނޫ ު

ނ
( )2010/7ގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
ކއުންސިލްގެ 2013
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަ
ރ
ނންބަ ު
ޖޓާއި ،ޤާނޫނު ަ
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަ ެ
ވ
( )2010/7ގެ 97ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގޮތުގެމަތީން

ފއިވާ
ވލެވި ަ
އެކުލަ ާ

ޓ
ބަޖެ ް

ކ
ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަ ާ
ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2014ޖެނުއަރީ

2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މ
އންސިލްގެ ފުރަތަ ަ
15ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކަ ު
ދައުރުގެ 140ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

ގ
ނ ެ
މންބަރު ް
ޓ ބެހޭގޮތުން ެ
2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ާ

މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި
ނނެވެ.
 5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
ށ.ފުނަދޫ

ކައުންސިލްގެ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ދަރުބާރު

އކުރުމުގެ
ހުވަ ި

 2014ފެބްރުއަރީ  26ވަނަދުވަހުގެ ރޭ 9:00ގައި
ވއެވެ .ޞަލަވާތުގެ
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވިފަ ެ
ށނު
ބަރަކާތުންފެ ު

މިދަރުބާރުގައި

ފނަދޫ
ކައުންސިލަރުންނާއި،ށު .

ށ.އަތޮޅު

ށ
ކައުންސިލަރުންނަ ް

މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
ހުވައި ލައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް

ލ
އަލްފާޟި ް

އިސްމާޢީލްފުޅެވެ.

އެއަށްފަހު

މުޙައްމަދު
ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

ވ.
ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުން މި ދަރުބާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ ެ
ސރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން،
ަ
ހުވައިކުރުމުގެ މިޚާއްޞަ ދަރުބާރުގައި ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ
ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

ޅކައުންސިލްގެ
އަތޮ ު

ދެވަނަ

ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  2014ފެބްރުއަރީ 26
ވަނަދުވަހުގެ ރޭ  10:30ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާގައި
ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސް

ރައީސްއާއި،

ކަމުގެ

ށ
ރން އައްޔަންކުރެވުނެވެ .މި ދެމަޤާމަ ް
މަޤާމަށް މެންބަ ު
ގނު ސިއްރުވޯޓުން ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުން ހޮވުމަށްނެ ު
ރައީސްކަމަށް

މެންބަރުންގެ

ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ

މ
ކަނޑިތީ ު

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އިއްތިފާގުން
ދާއިރާ

ޢާރިފެވެ.

އަދި

މެންބަރު

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނައިބު

ލ
ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް  5މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟި ް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.
ނ އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރައްވަވާ ފައި ވެއެވެ.
މިޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ ް

12

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
ވމާ ގުޅިގެން
ށ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ު
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަ ް

ނ
 11މާޗް 2014ގައި ބޭއްވު ު

ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭން ހިންގަމުންދާ
ނ ދައުރަށް އަލުން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ދެވަ ަ

މިކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުމަކީ

ހރި ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ު
އިސްވެދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

މެންބަރ

ލ
 3އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ފ
 4ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ދ
 6ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 7އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 8އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މަދަދު ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރ
މެންބަ ު

ދ
 3ޢާބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 4އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ރ
މެންބަ ު

13

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ރ
މެންބަ ު

 3އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ލ
 4އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5ޢާއިޝަތު އާސިފާ

ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ރ
މެންބަ ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

ދ
 1ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ފ
 3ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 4އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މ
އބްރާހީ ް
 5ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ރ
މެންބަ ު

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ރ
މެންބަ ު

ފ
 3ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ލ
 4އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5ޢަޒީމާ ޢަލީ

ސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެ ި

ރ
މެންބަ ު

14

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
މި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ޤޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ކން ގެންދިއުމުގެ މަ ް
ދށުން ކަން ަ
ނނަ އުޞޫލެއްގެ ަ
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް ފެ ް
މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  05މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ނ
 26ފެބްރުއަރީ 2014ގައި އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން  7އޭޕްރީލް 2014ގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަ ް
ފއިވެއެވެ .އަދި  16އޭޕްރީލް  2014ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން
ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވާލެވި ަ
ނ
އވެއެވެ .ކޮމިޓީގައި ހިމެ ޭ
ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އިންތިޚާބުކުރެވިފަ ި
މެންބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
#

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

މަޤާމު

 1އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ޗެއަރ ޕާސަން

ދ
 2ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 3ޢަޒީމާ ޢަލީ

ރ
މެންބަ ު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 4މުޙައްމަދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ރ
މެންބަ ު

 5މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ރ
މެންބަ ު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 01( 2011/15 :ޖޫން  )2011ސާރކިއުލާރއިން
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު
ތ
ހ ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަ ް
ދވެ ި
ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއިި ،
ތރިވުމެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ށ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީ ެ
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަ ް
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި

މިކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލައި

ތރީގައި އެވަނީއެވެ.
މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ި
#

މަޤާމު

ނަން

ދާއިރާ ސެކްޝަން

ހިމެނޭ ޕެނަލް

1

މުޙައްމަދު ޙަމީދު(ޗެއަރ)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

3

ޢަޒީމާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

4

ޝާމިޔާ ޙަސަން

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

15

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

5

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

6

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

7

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

8

ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްޞަމަދު

ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

9

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ

ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

10

އަސްމާ އާދަމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

11

ފާތިމަތު ފަޒުލާ

ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން
ސަރވިސް ސެންޓަރ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން
ޅ
މުބާރާތް  2014އޭޕްރީލް  10ން  12އަށް މިއަތޮ ު
ކ
މި މުބާރާތަ ީ

ނވެ.
މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވު ެ

ނ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ް
ވާދަކުރާނެ

ދަރިވަރުން

މުބާރާތެކެވެ.

އަތޮޅުގެ

ހޮވުމަށްޓަކައި
ރަށްރަށަށް

ވ
ބޭއް ި

ނ
ހުޅުވާލައިގެ ް

ދ
ތޅު ކަނޑިތީމު،ފޭ ޫ
ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި މިއަ ޮ
ފހި،
ބިލެތް ަ

ފީވައް،

ފުނަދޫން

ޅައިމަގު،

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޯކައިދޫ،
ލ
ޖުމް ަ
އެއީ،

ނަރުދޫ،

މަރޮށި،

117

ދަރިވަރުން

ބލައިގެން
ަ

ކިޔެވުމުގެ

ނ
2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއި ް

ގޮފީގައި  77ދަރިވަރުންނާއި ،ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ
ނ
މގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ގޮފީގައި  40ދަރިވަރުންނެވެީ .
75

ނނާއި،
ދަރިވަރު ް

އަންހެން

42

ނ
ހ ް
ފިރި ެ

ދަރިވަރުންނެވެ.
މި

ށ
ބޭއްވުމަ ް

މުބާރާތް

ރަށެއް

ތ
ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަ ު
ދިނުމުގެ

ގޮތުން

އަތޮޅުގައި

އިޢްލާނު

ކުރުމުން

ދ
ނ ޫ
ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ މިލަ ް
ކަމަށްވުމާއެކު

މިމުބާރާތް

އވިފައިވަނީ
ބޭ ް

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  2014ނިންމުން

ދ
މިލަން ޫ
16

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު މިލަންދޫގައެވެ.
އ
މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީތެރި ކަމާއެކު ކީރިތިޤުރުއާނާ ި
ނ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
ބެހޭމަރުކަޒާއި ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ފަން ީ
މިމުބާރާތަށް 119,373/83ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ،އަށްޑިހަތިންލާރި)
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
ހަދައިދިނުމާއި ،ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން
މ  6މަސްދުވަހުގެ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ތެރޭގައި

ކަނޑުގެ

އެއްގަމާއި،

ލައިސަން

ހެއްދުމަށް

ނ
ނ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ބޭނުންވެގެ ް
ނސިލާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް
މިކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައު ް
ބުރެއް

ބޭއްވުނެވެ.

ރން
މީގެއިތު ު

އެއްގަމުގައި

ދުއްވާ

އސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލަ ި
އައުކުރުމަށާއި ،ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 51
ކެޓަގަރީ

ފަރާތަކަށް

އިތުރުކޮށް

ލައިސަންސް

ފޮތް

އެއްގަމުގެލައިސަންސް ޓެސްޓްބުރުގެ ތެރެއިން

އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި،
ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  16ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ފޮތް
އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އެއްގަމާއި،
ޔ
އންސިލަށް ހުށަހަޅަމުންދި ަ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހައްދަން ބޭނުންވެގެން މިކަ ު
އ
ތ ދިނުމުގަ ި
މއި ،މި ޚިދުމަ ް
ށގެންވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައި ނެތު ާ
ނ މިޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަ ީ
ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާއި ގާތު ް
އ
ދތީ މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަތިތަކެ ް
ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެންމެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންނު ާ
ހުރިކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއާއެކު އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމުގެ
މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހޅާފައިވާ 111
މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަ ަ
އުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ .މި އާއި އެކު މިއަތޮޅުގެ
ރަށްރަށުގައި

ރަޖިސްޓްރީ

ކުރެވިފައިހުރި

ގަރާޖުތަކުން

ގމުގައި
އެއް ަ

ދުއްވާ

ތަކެތި

ކށް
ޗެކް ޮ

ރޯޑުވާދިނަސް

ފޯމު

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  108ވެހިކަލަކަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

17

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓުތައް
ސަރުކާރުގެ

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

ބަޖެޓުން

މިއަތޮޅު

ކަނޑިތީމާއި،

ޅައިމަގާއި،

ގއި
ގޮއިދޫ ަ

ކްލާސްރޫމު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަތޮޅު

ށ.

މަދަރުސާގައި

4

ކްލާސްރޫމު

ނ
ޖނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަ ް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިން ި
އާއި ،މިއިދާރާއާ ދެމެދު  31ޑިސެމްބަރު 2012ގައި
އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެވި

ގެންދެވިފައި

ވީނަމަވެސް

އެމަސައްކަތް

ކުރިޔަށް

2013ގައި

ވަކިކުރެވި

މަސައްކަތް

ކުރިޔަށް

އެއްބަސްވުމާ

އެއްގޮތަށް

13

ޓބަރ
އޮކް ޯ

މަސައްކަތްތައް

އ
ހުއްޓިފަ ި

ތ
ނުދާ ީ

ށ
އޮންނަމަވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަ ް
29

ޖެނުއަރީ

2014ގައި

ކާޕެންޓްރީއާއި،

މުރީދު

މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  4ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތް

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

ސްކޫލުގައި

4

ކްލާސްރޫމު

ނ
ޖނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަ ް
ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިން ި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ،މިއިދާރާއާ ދެމެދު  23ޖެނުއަރީ
2013ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި ،އެގްރިމެންޓާ
އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ  2އޮކްޓޯބަރ
2013ގައި އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކކުރެވުނުއިރު
ވަ ި

ރޭނުމުގެ

އެފަރާތުން

މަސައްކަތް

އެހިސާބުން

ނ
ފށިގެ ް
ެ

މަސައްކަތް

ނިމިފައިވުމާއެކު

ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  9މާޗް 2014ގައި
ވިލެޖް

އިންވެސްޓްމަންޓާއި،

މިއިދާރާއާ

ދެމެދު

ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ  4ކްލާސްރޫމުގެ ޢިމާރާތް

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމައި  24ޖޫން  2014ގައި ށ.ޅައިމަގު
ޓން 1,486,211/76ރުފިޔާ
ލތުގެބަޖެ ު
މށް ދައު ަ
ސްކޫލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލު ަ
ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި  4ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ލއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި،
ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮ ި
މިއިދާރާއާ ދެމެދު  24ޖެނުއަރީ 2013ގައި އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް
އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވި ،ނުނިމި

ކުރިޔަށްނުދާތީ

ލ
ޢފަރު ޢަ ީ
ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ށ.ގޮއިދޫ ވަލުގެ ޖަ ު
މިކައުންސިލާ

25

ދެމެދު

2014ގައި

ޑިސެމްބަރު

ގ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިގެން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހު ެ
ތެރޭގައި

ކުރިޔަށްގެންގޮސް

މަސައްކަތް

މުޅިޕްރޮޖެކްޓުގެ

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ  4ކްލާސްރޫމުގެ ޢިމާރާތް

މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި  14މެއި 2014ގައި މި  4ކްލާސްރޫމު ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ނިންމާލުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  1,341,467/68ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރައްވާފައި

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރު
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ
 24 -21ށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ،އިސް
މުވައްޒަފުންނާއި،
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ނގެ
އަންހެނު ް

ހިމެނޭގޮތުން

ކޮމިޓީތަކާއި،

ބއްދަލުވުމެއް
ަ

ބ
ކުލަ ު

ބާއްވައި

އަލަށް

އ
ނ ތަޢާރަފްވުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ް
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރު ް
ބޭއްވިފައިވއެވެ.
މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ
ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދލުވުމުގައި
މިބައް ަ

ކައުންސިލް

ދާއިރާތަކާއި

ޒިންމާތަކުގެ

މިއާއި

އެކު

އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އ
ތތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބައްލަވަ ި
މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮ ް
މުއައްސަސާތަކުގެ

ޚިޔާލު

ހޯއްދުނެވެ.

އަދި

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް

ހތެރިވެވިދާނެ
އެ ީ

އ
ދާއިރާތަކާ ި

މތު ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މީގެ
މލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ށކައުންސިލާއި ،ސްކޫލުތަކުން ޢަ ަ
އެއެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި ރަ ު
ށ
ވ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ ރަށްރަށުން ބައިވެރިވުމަ ް
އިތުރުން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ނ
ތ ް
ބާރުއެޅުމާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮ ު
ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

ނ ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ރހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހު ި
ހދު އާއި،
އާއި ،ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް އާއި ،ޢަބްދުﷲ ނާ ި
އާމިނަތު ނަޒްލާ އާއި ،އަޙްމަދު ފާއިޒު އަދި އާދަމް ސަޢީދުގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި،
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޒީމާ ޢަލީ އާއި ،ޢާއިޝަތު އާސިފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިދަތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 23,320/-ރ( .ތޭވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން
ތ
މ ު
ށ އަމާޒުކޮށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫ ާ
ދ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ފުނަ ޫ
މގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް  19އޭޕްރީލް  2014ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވު ު
އިޖްތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަން

ދެމެހެއްޓުމާއި،

އެކަމާގުޅޭގޮތުން

މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.
ދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ގުޅިގެން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ށ.ފުނަ ޫ
ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވަނީ
އލެންސްއާއި ،އެންޓި ސޯޝަލް
ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާއި،ޓްރެފިކް ވަ ި
އދި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިން
ނނެވެަ .
ބހޭގޮތު ް
ބިހޭވިއަރ އާ ެ
ސުވާލު އުފެއްދެވި ކަންކަން ސާފުކޮށްދެވުނެވެ.
ބައްދަލުވުމުގައި

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވީ

ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް

ށ.ފުނަދޫ

ޕޮލިސް

އަޙްމަދު ޝިރާޖު

އާއި،

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އެޓޮލްސް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޢީމު އެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އތޮޅުގެ
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޕްރީ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ަ
4

ދާއިރާ

ވަކިން

ހިންގުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ޢ
އިޖްތިމާ ީ

ހ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާބެ ޭ
ދަށުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށް ކަމުގައިވާ ފުނަދޫ،ޅައިމަގު
މާއުނގޫދޫގައި މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  7އިން 16ށް ޕްރީ

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން
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ށ
ނ ް
ބެލެނިވެރިން ަ

ސްކޫލުގެ

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

އިޖްތިމާޢީ

ރައްކާތެރިކަން

ނތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކާއި،
ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ހޭލު ް
ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ

ތަމްރީނު

އާންޓީންނަށް

ސެޝަންތަކެއް

ހިންގުނެވެ.
މި

ޕްރޮގުރާމް

ރާވައި

ހިންގުމުގައި

އާއި،ށ.ފެމިލީ

ޗިލްޑްރަންސް

ވަރަށްފުރިހަމަ

އެހީތެރިކާއި

ށ.އަތޮޅު

ސަރވިސް
އެއްބާރުލުން

ޓީއާރުސީ

ސެންޓަރު

ގެ

ކން
ލިބިފަވާ ަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

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

ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
ލ
މންދާ މަސައްކަތަށް މާ ީ
ނ މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަ ު
1435ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާ ް
އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  29އޭޕްރީލް 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 11ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ
ނ
 140,000/ރުފިޔާ  2014ޖޫންމަހުގެ ތެރޭ ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ އިސްވެ ދެންނެވު ުނނެވެ.
ނޞްބަތު ް
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ި

މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް މާލީ އެހީދިނުން
އޕްރީލް 2014ގައި ބޭއްވުނު
ތއް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޭ 29
ނ މަހަށް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތް ަ
1435ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާ ް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ރަށްރަށަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު  70,000/-ރުފިޔާ 20
ނ
އމު ޖަލްސާއިން މެންބަރު ް
ރށަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ 11ވަނަ ޢާ ް
ޖޫން 2014ގެ ނިޔަލަށް ރަށް ަ
ތންނެވެ.
ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަވާގޮތުގެމަ ީ

އޮފީސްތަކުގެ

ފުޓްސަލް

މުބާރާތުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ބައިވެރިވުން
ބދަހިކޮށް ކުޅިވަރުގެ
އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ަ
ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދުނިޔޭގެ ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

 2014މެއި  31އިން 7

ލ
ށ ކުޅެވުނު އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަ ް
ޖޫން 2014ގެ ނިޔަލަ ް
މސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން "ދުވެލި"
މުބާރާތުގައި މިކައުންސިލް ތަ ް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު މެޗެއްގައި ކުޅެނީ
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އަދި "މަދަދު"ގެ ނަމުގައި ދެޓީމު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ .ޖުމްލަ  8ޓީމު ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި
މިކައުންސިލްގެ "މަދަދު"ޓީމު ކުޅެ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވެއެވެ.
މށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  10,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.
މިމުބާރާތުގައި ދެޓީމުބައިވެރިކުރު ަ

2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން
ތޅުކައުންސިލާއި ،ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލާ ދެމެދު
2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ށ.އަ ޮ
އެމް.އޯ .ޔޫގައި ސޮއިކުރުން  22އޭޕްރީލް  2014ދުވަހު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .ގޮއިދޫ
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއެވެ.
މިއެމްއޯޔޫގަ ސޮއިކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ
މޖެއްސުމަށް ދުރާލާތައްޔާރު
މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަ ަ
ވުމާއި،

ރަށެއްހަމަޖެއްސުމަށް

ނ
މުބާރާތްބާއްވާ ެ

ކޮންމެއަހަރަކުމެ ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ކުޑަކޮށް އެއްއަހަރުން
ޒމްތައް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.
އަނެއްއަހަރަށް މުބާރާތުގެ އިންތި ާ
ދތައް އެންމެމަތީ
ޞ ު
އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ މަޤް ަ
ދަރަޖައަކަށް ޙާޞިލްކުރުމާއި ،މުބާރާތުގެ ކަންކަން ،ހަމަހަމަ
ކަމާއެކު

ހާމަކަންބޮޑު

މުބާރާތް

ގއި
ގޮތެއް ަ

މށް
ބޭއްވު ަ

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން

ގެންދިއުމެވެ.

ފުލުހުންގެ އަހަރީދުވަހު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތަކުގައި
ބައިވެރިވުން
ފުލުހުންގެ

އަހަރީ

ދުވަސް

ނ
ށ.ފުނަދޫޕޮލިސްސްޓޭޝަން އި ް
ގައި

ބޭއްވުނު

ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮތުން

 5އޭޕްރީލް 2014

ކުޑަކުދިންގެ

ހަވީރުގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ،ކުޅިވަރު ސްޓޯލެއް
ހަދައި ހިންގުނެވެ.
މިކުޅިވަރު
އަމާޒަށް

ސްޓޯލްގައި
ބޯޅައުކުން

މަސްބޭނުމާއި،
ފަދަ

ހަންފެޅުމާއި،
ޙަރަކާތްތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓޯލުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ
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ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ކުޑަކުދިންގެ

މިސްޓޯލަށް

ތރުޙީބު
ަ

ވަރަށްބޮޑަށް

ފއިވާކަން
ލބި ަ
ި

އ
މިފުރުޞަތުގަ ި

ފާހަގަކުރަމެވެ.މިޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމާއި ،އޮފީސްތަކުގެ
މ
މެދުގައި އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމެވެ .މިޙަރާކާތްރާވާކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ކައުންސިލްމުވައްޒަފުންގެ ވަރަށްފުރިހަ ަ
ގން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިސްޓޯލް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  2,500/-ރުފިޔާ
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބި ެ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ށ.އަތޮޅު

އިދާރާގައި

ކައުންސިލް

މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން  2014މެއި
ވަނަދުވަހުން

11

ނ
ފށިގެ ް
ެ

ސްޓަރފްކާޑު

ފށިފައެވެ.
ބޭނުންކުރަން ވަނީ ެ
ގ
ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމު ެ
ގޮތުން
މިކަމާއި

މުވައްޒަފުންގެ
ބެހޭ

ބައްދަލުވުމެއް

ތ
މ ު
މަޢުލޫ ާ

ބޭއްވި

ށ
މުވައްޒަފުންނަ ް

ދެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓަރފްކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނ
މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް އޮފީހަށް އަން ަ
މވެ.
ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދިނު ެ

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި އުޞޫލުތައް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  4ވަނަ ޖަލްސާއިންނާއި5 ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ  2014މާޗް މަހު ތެރޭގައި
ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
-

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

-

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

-

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރަމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

-

މަދަދު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު

-

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު
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މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
އގައި  17މާޗް
ރ ނަޞީރު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެ ް
ޟލް ޢުމަ ު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު އޮނަރަބްލް އަލްފާ ި
 2014ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ނ މަރާމާތުކުރުމުގެ
އތޮޅުގެތައް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެތަންތަ ް
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ަ
މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު
ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި
ފުނަދުއަށް

އެމަނިކުފާނު

ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރއްވި
ކު ެ

ށ.ފުނަދޫ

ޒިޔާރތުގަ

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތުވެސް
ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.
މިދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ރައްޔިތުންނާއި ،ޅައިމަގުގެ
ނ
މީހުން ާ

ކަމުވޮށިވެގެންވާ
ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.
ވަޑައިގެން

އަދި

މިނިސްޓަރ
އެރޭ

ދ
ފޯކައި ޫ

މިއަތޮޅު

ޕޮލިސް

ވަނީ
ފޯކައިދުއަށް

ސްޓޭޝަނަށް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ ޙާލަތާއި ،މަސައްކަތް ހިނގާ
އލަވައިލެއްވިއެވެ.
ނުހިނގާގޮތް ބަ ް
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ އިސްބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޢބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ަ
 2014މާޗް 20ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ

މިދަތުރުފުޅަކީ

ރައީސް

ކަމުގެ

މަޤާމާ

ޙަވާލުވުމަށްފަހު ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދަތުރުފުޅުގެ

ތެރެއިން

ފުނަދޫ

ދާއިރާގެ

ރައްޔިތުންނާ

ނވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި
ފުނަދޫގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި

ލމާތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ
ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢު ޫ
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ލސްރޫމުގެ ޢިމާރާތެއް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއެކު މިއަހަރުގެ
ގއި މިސްކިތަކާއި 16 ،ކް ާ
ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފުނަދޫ ަ
ދ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަ ި
ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ޢިމާރާތްކޮށްދިނު ަ
ގ
މިރަށުގައި އެއަރޕޯޓް ނޭޅެންޏާ މިސަރުކާރުން މިކަމަށް ގޮތެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މާއުނގޫދޫއާއި ،ޅައިމަގު ެ
ނ
ގ ް
ތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ެ
އންޖީނު ަ
އމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ި
ނ މިހާރު ގެނަ ު
ނ ޙައްލުކުރުމަށް ފެނަކައި ް
ކަރަންޓުގެ ދަތިކަ ް
މަސައްކަތް

ގެނައުމުގެ

ޅައިމަގު 4

ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި،

ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތާއި،

ށ
ކ ް
ނތަނަ ަ
އިންޖީނުގެ އެހެ ް

ގން ހެދުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،މާއުނގޫދޫ ގިރާސަރަހައްދު ރިވެޓްމެންޓްކޮށް ެ
ދ
މާއުނގޫ ޫ

ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި،

އިންޖީނުގޭގައި

ތެޔޮރައްކާކުރުމަށް

ތާނގީއެއް

ހެދުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރާގޮތަށް

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

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
ހ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ސަކީލާ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަ ު
ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެކަމަނާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ "ފުނަދޫ އަމާން ހިޔާ" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
މިކަމަށްޓަކައި

ފުނަދޫ

ގޯތިތެރޭގައި

ނ
ބޭއްވު ު

އަނިޔާ

ތައްހުއްޓުވުމާއި،

ސަލާމަތްކޮށް،

ރަސްމިއްޔާތުގައި

އޮފް

އިސްވެރިންނާއި،

ގެވެށި

މިމުޖުތަމަޢު

ރައްކާތެރިކަން

އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިނިސްޓްރީ

އަމާން

ހިޔާ

ހޯދަދިނުމަށް
މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ހެލްތު

އެންޑް

ޖެންޑަރގެ

ފުނަދޫގައި

ހުރި

ސަރުކާރުގެ

މުއްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން އަދި
ޢާއްމުރައްޔިތުން
މިދަތުރފުޅުގައި

ބައިވެރިވިއެވެ.

އެކަމަނާގެ

ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ލވާލެއްވިއެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައި
ތތައް ބައް ަ
ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުރި ދަ ި
އވައި ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ.
އެކަމަނާގެ ދާއިރާ ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލު ް
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ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
2015ވަނަ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކަމާބެހޭ
ޖޫން

އަހަރުގެބަޖެޓުގެ
ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ވުޒާރާތަކަށް
2014ގައި

ޕީއެސް

ގ
ދައުލަތު ެ

ށހެޅުމަށްޓަކައި
ހު ަ
ބޭއްވުނު

އައިޕީ

ޕްރޮގްރާމުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނުމަށް

ނ
ށކައުންސިލްތަކު ް
ރ ު
ަ
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މިކައުންސިލްގެ

އމު ޖަލްސާއިން
ދެވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާ ް
ދާއިރާއަކުން

ކައުންސިލަރަކު

ކުރުމަށާއި،

ނ
ބައިވެރިކޮށްގެ ް

ބައިވެރިވާން

ކައުންސިލަރުންނަށް

ވ
ބޭނުން ާ
ތ
ފުރުޞަ ު

މގެ
ބައިވެރިވު ު

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

ބޭނުމަކީ

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނ
ށރަށު ް
ރަ ް

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމުތައް 2015ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޮރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް
ނ
މަގުފަހިކުރުމާއި2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުރި ކަންކަ ް
އ
އަވަސް ކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ .އެއާއެކު ރަށްރަށުގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތަ ް
ދލުކުރުމެވެ.
އަވަހަށް ފެށުމަށް އެދާއިރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ،ބައް ަ
މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ،މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  21,238/-ރ(.އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ)
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ށ
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަ ް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
ގ
ފޓު ެ
އވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޫ 36
ހރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގަ ި
ކށް މިއަ ަ
ދަތުރުތައް ގިނަ ޢަދަދަ ަ
ނ މިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި މި އަހަރުގެ
ދެ ލޯންޗު މިހާރުވެސް ދަނީ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ތެރޭގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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މިދިޔަ
މިޕްރޮގްރާމުގެ

2013ވަނަ
ބާކީގެގޮތުގައި

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ނިމުނުއިރު

ހރު
އަ ަ

ރުފިޔާ

347,000/60

ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއާއެކު  1ޖެނުއަރީ 2014ން 30
ކ
ޖޫން  2014ގެ ނިޔަލަށް 716,478/50ރ( .ހަތްލައް ަ
ސޯޅަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހައަށްރުފިޔާ ،ފަންސާސްލާރި)
ށ
ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަ ް
581,194/33ރ.
އެއްސަތޭކަ

(ފަސްލައްކަ

އަށްޑިހައެއްހާސް

ނުވަދިހަހަތަރުރުފިޔާ،

ތިރީސްތިންލާރި)

ޖޫން

ނިޔަލަށް

ޚަރަދުވެފައިވާއިރު

2014

މަހުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލިލާންޗު

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 482,284/77ރ( .ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަހަތަރުރުފިޔާ ،ހަތްދިހަހަތްލާރި)
އެވެ.

ލބެންވާ 522,080/-ރުފިޔާ
އން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތަކަށް ި
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެ ި

(ފަސްލައްކަ ބާވީސްހާސް އަށްޑިހަރުފިޔާ) އާއި ،އެހެން
ރުފިޔާ

(އެއްލައްކަ

އެކާވީސްހާސް

ފަސްސަތޭކަ

ބންވާ 121,588/-
ކށް ލި ެ
ފސްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަ ަ
އޮ ީ

އަށްޑިހައަށްރުފިޔާ)

އާއެކު

ޖުމްލަ

643,668/-ރުފިޔާ

(ހަލައްކަ

ކ
ސާޅީސްތިންހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްއަށްރުފިޔާ) ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 778,952/17ރ(.ހަތްލައް ަ
ނސާސްދެރުފިޔާ،ސަތާރަލާރި) ލިބޭނެއެވެ.
ހަތްދިހައަށްހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަ ް

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
ނ
ލ ު
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި ލުއި ޯ
ނ
ތރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އި ު
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ނިމިދިޔަ 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި 517,602/-
ހިންގަންފެ ު
ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ދަށުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 30,688/-
ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2014ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލޯން ރިޕޭމަންޓަށް  527,475/73ރުފިޔާ އާއެކު 2014
ހރުފިޔާ ،ސާޅީސްއެއްލާރި)
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް 1,014,390/41ރ(.އެއްމިލިއަން ސައުދަހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދި ަ
ޖަމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް
ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި

ރމުގެ
ބޭނުންކު ު

މަޤްޞަދުގައި

މި

އ
ނންކުރާނެ ނިޒާމެ ް
ލން ބޭ ު
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫ ު
ޤާއިމުކޮށް

ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓުގެ

ދަށުން

"ނަފާވެހި"

ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު

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

ހިންގުމުގެ

52,922/66

ގޮތުގައި

ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި  2014ޖޫން މަހުގެ

ރުފިޔާ

އާމްދަނީގެ

ޚަރަދުވެފައިވާއިރު

ގޮތުގައި

115,350/-ރުފިޔާ

ބންޖެހޭ  67,150/-ރުފިޔާ
ނިޔަލަށް ނަފާވެހި ޚިދުމަތަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލި ެ

އާއެކު 182,500/-ރ( .އެއްލައްކަ އަށްޑިހަދެހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ލިބޭނެއެވެ.
ހ
ޓކައި މި  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަފާވެ ި
އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާވެރިކަން ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ަ
ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވި ޢަމަލުކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ 2013ވަނަ
އަހަރުގެ

2,215,510/73

ބާކީއަކީ

ރުފިޔާއެވެ .މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ތެރޭގައި

މިޕްރޮގްރާމުގެ

އިތުރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް
ގޮތުން

ނ
ނަފާވެރިކަ ް

ވ
ގޮތުން އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނެ ި
ހަރުދަނާކުރުމުގެ

2014

ޖޫން

ނަތީޖާއެއްގެ

މަހުގެ

ނިޔަލަށް

 1,123,776/75ރުފިޔާ ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި
ލިބިފައިވެއެވެ.
މިޕްރޮގްރާމު
ރުފިޔާ

އަދި

މިމުއްދަތުގައި

ހިންގުމަށް

1,739,191/41

ޚަރަދުކުރެވި،

23,607/23

މުއްދަތު
ރުފިޔާގެ

ނައްތާލެވިފައިވެއެވެ.

ހަމަވެގެން
ބޭސް
ސ
ފުނަފަތި ފާމަ ީ

 2014ޖޫން މަހުގެ

ނިޔަލަށް އެކައުންޓް ބާކީއަކީ  1,600,096/07ރ(.އެއްމިލިއަން ހަސަތޭކަހާސް ނުވަދިހަހަރުފިޔާ ،ހަތްލާރި) އެވެ .އަދި
ނ
ލބެންޖެހޭ  3,202/50އާއި ،އާސަންދައި ް
ބހުގެ އަގަށް ި
ށފައިވާ ޭ
ތތަކަށް ކުރެޑިޓަށް ދޫކޮ ް
މީގެއިތުރުން ފާމަސީން އެކިފަރާ ް
ނ
ނޖެހޭ  103,053/53ރުފިޔާ އާއި ،ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު ް
ލބެ ް
ލިބޭންޖެހޭ  1,166,768/-ރުފިޔާ އާއި ،ރަށްރަށުން ި
ލިބެންޖެހޭ

128,000/-

ރުފިޔާ

އާއެކު

ޖުމްލަ

1,401,024/03ރުފިޔާ

(އެއްމިލިއަން

ހަތަރުސަތޭކަ

އެއްހާސް

ސައުވީސްރުފިޔާ ،ތިންލާރި) ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ކރުން
ޙަރަކާތް  : 1އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

2014ވަނަ

އަހަރުގެ

ޙަރަކާތު

ތާވަލުގައި

ހިމެނި،

އަދި

ގ
އހަރު ެ
މި ަ

ގ ތެރެއިން ސައިކަލް މަރާމާތު
ނފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ މަރާމާތު ެ
މ ި
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ހި ެ
ނ
ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ވޭން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ދެފަހަރެއްގެމަތީ ް
ބފައެވެ.
އިޢުލާންކުރެވި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ވަނީ ނުލި ި


ޙަރަކާތް  : 2ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް /އެފް.އޭ.އެމްއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން/ބާއްވާނެ ރަށެއް
ކަނޑައެޅުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް :މިމުބާރާތް ރާވައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެފް.އޭ.އެމް އާއެކު ވެވޭ
ވ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިނުކުރެވި ލަސްވެފައިވަނީ އެފްއޭއެމް އާއި ،ފޯނުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ާ
ގ
ގޮތަށް އެއިދާރާއިން ރަސްމީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީއެވެ .އަދި މުބާރާތު ެ
ޤަވާޢިދު

ތައްޔާރު

ކުރެވި

އެފް.އޭ.އެމްގެ

ބަހެއް

ހޯދުމަށް

ޖޫން

މަހުގެ

ތެރޭގައިވަނީ

އ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް
ފޮނުވާލެވިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެ ް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެންދެވިފައި ނުވަނީ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރާސާކުރުމުގެ
މަސައްކަތް

ކޮމިޓީ

މަރުޙަލާގައި

މަޑުޖެހި

ގިނަދުވަސްތަކެއް

ވާންޖެހުމުގެ

ނ
ކ ް
ސަބަބުން ަ

ކ
ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިޔަށްއޮތް ތަނުގައި މިމަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާ ކަމާއެ ީ
ގެންދިއުމަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު
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 2014ގެ

 2014ގެ ފުރަތަމަ

 2014ގެ ލިބުނު

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓް

ލ
ޖމް ަ
ރދުގެ ު
ޚ ަ
ރިކަރަންޓް ަ

162,099.56

6,352,721.00

6,190,621.44

ލ
ދގެ ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު

-

71,760.00

71,760.00

އ
ތ ް
ޙރަކާތް ަ
ނގުނު ަ
އއިން ހި ް
ނ ު
ރެވެ ި

351,646.83

2,116,400.00

1,764,753.17

8,540,881.00

8,027,134.61

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ލ
މޅި ޖުމް ަ
ބަޖެޓް ު

513,746.39

ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

ދ
ރ ު
ނނަށް ހިނގާ ޚަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ
ދމަތަކަށް
ފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚި ު
އޒަ ު
މވަ ް
އވާ ު
ކރަ ް
މސްކުޅި ު
ޕެންޝަނާއިު ،

119,892.00

24.311،415،5

5,085,531.00

-

062311،464

262,164.00

85,000.00

73,820.00
93,571.00

213

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

221

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

11,180.00

222

ގ
ގ އަ ު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ބނުމަށް ޯ
ގމުގެ ޭ
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

8,419.00

101,990.00

223

ދ
ރ ު
މތުގެ ޚަ ަ
ޚދު ަ
ނވާ ި
ގމަށް ބޭނު ް
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

19,913.56

659,144.00

639,230.44

225

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ކރުމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ު

-

-

-

226

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
މތު ކުރު ާ
މަރާ ާ

2,695.00

39,000.00

36,305.00

162,099.56

2,675,623.80

3,677,097.20

ލ
ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

ދ
ރ ު
މދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަ ަ
ރ ު
ނވާ ހަ ު
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

211

ރ
ޖ ަ
އއި އު ޫ
ސރަ ާ
މު ާ

212

ސ
ނ ް
ލވަ ް
ނނަށް ދޭ އެ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

ލ
ޖުމް ަ

-

71,760.00

71,760.00

-

71,760.00

71,760.00

-

3,62,260.00

3,862,260.00

119,892.00

1,343,163.00

1,223,271.00

119,892.00

5,205,423.00

3,070,795.49

ރނިންގ
ނއި ،ޓް ޭ
ތަމްރީ ާ

17,418.00

214,300.00

196,882.00

ރ
ޅވަ ު
ނންނާއި ،ކު ި
ޒުވާ ު

12,457.50

212,500.00

200,042.50

321,771.33

520,100.00

198,328.67

ނ
މތާއި ،ބެލެހެއްޓު ް
މަރާ ާ

-

167,000.00

167,000.00

ދ
މ ާ
ހރު ު
ކައުންސިލަރށް ހޯދޭ ަ

-

468,500.00

468,500.00

ދ
ރ ު
މގެ ޚަ ަ
ގ ު
ދރީ ހިން ު
އި ާ

-

534,000.00

534,000.00

2,116,400.00

1,764,753.17

ލ
ޖުމް ަ

ނ ދޭ ހިލޭ އެހީ
ނސިލު ް
ރމުތަކަށް ކައު ް
ރގް ާ
ތމާޢީ ޕް ޮ
އިޖް ި

ލ
ޖުމް ަ

351,646.83

30
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ނ ި
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ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް
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 2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

1

ޓ
ލަފާކުރާ ބަޖެ ް
Q4

ބލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ފަންނީ ޤާ ި
-

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުން

-

2

Q2

Q3

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް





76,000/-

ނ
ފކެޓް ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހިންގު ް
ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ގުޅިގެން ސެޓް ި

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
-

މދައްރިސުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ޕްރީސްކޫލުތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނާއިު ،





20,882/-

ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
3

ގ ރަސްމިއްޔާތު
އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމު ެ
-

އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތައްޔާރީތައް ވުމާއި ،ރަސްމިއްޔާތު ބޭޢްވުން





140,000/-
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4

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތ
ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާ ް
 އެފްއޭއެމް އާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރުންތއްޔާރުކުރުން
ޢދު ަ
 -ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޤަވާ ި





200,000/-

 މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުންނ
 މުބާރާތް ބޭއްވު ް5

6

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
-

ނ
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ޓޫލް އާއި ،ރިޕޯޓް އިޞްލާޙްކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް

-

ށކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިއުން
މޮނިޓަރިންގ ޓޫލާ އެއްގޮތަށް ރަ ު



ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރުން
-

އަތޮޅުގެ ކޮންމެރަށަކުން ތަމްރީނު ކުރާ ކުއްޖަކު ކަނޑައަޅައި ޕްލޭސްމެންޓް ހޯދައި ،އެފަރާތާއި،
ނ
ރަށުކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް

7

30,000/-

100,000/-



ޕްލޭސްމެންޓަށް ފައިސާ ދޫކުރުން

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
-

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ބޭއްވުން





ރގައެވެ).
(މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޮނިޓަރ ދަތު ު
8

ނ
ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރު ް
-

9



15,000/-

ހކަލްތައް މަރާމާތުކުރުން
އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ވެ ި

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން
-



101,000/-

ނ
އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަން ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރު ް

32
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10

ސެމިނަރ ރޫމުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން
-

11

ލޯން މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތައްޔާރުކުރުން
-

12

14

ލޯނު މެނޭޖުކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ތައްޔާރުކުރުން

ނ
ދ ް
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާހޯ ު
-

13

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސެމިނަރ ރޫމް ތައްޔާރުކުރުން

ނ
ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިކްއިޕްމެންޓް ހޯދު ް

ނ
މަދަދު ލޯން  2ބުރު ބޭއްވު ް
-

ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށ ލޯނުފޯމު ދޫކޮށް ބަލައިގަތުން

-

ލޯނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުން

ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ހެދުން
-

ނ
ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލްސް ސޮފްޓްވެއަރ ބޭސްފިހާރަށް ހޯދު ް

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

51,000/-















150,000/318,500/-





35,000/-
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ސލް
ކއުން ި
ތޅު ަ
ރބުރީ އަ ޮ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 4102ވަނަ އަހަ ު


އސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް،
ނ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު ަ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައި ް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކުރައްވާފައިވާ އެންމެބޮޑު ޤާނޫނީ އެއް ޒިންމާއަކީ އެ
ކައުންސިލްތަކަށް

އިދާރީދާއިރާއެއް ހިންގައި،އެ އިދާރީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް

ލޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދެވިފައިނުވާކަމެވެ.
ކށް ާ
އޮތް އެންމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކައުންސިލްތަ ަ
ތަރައްޤީގެ

ޙަރަކާތްތައް

ހިންގުމަށްބޭނުންވާ

ށ
ފައިސާހޯދުމަ ް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤާނޫނުނުގައި

ޙުދޫދުގެ

ތެރެއިން

ކުޑަފުރުޞަތެއްވެސް ފަހިވެފައިނުވާކަމެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް
ރޭވުމުގެ މަގުތަނަވަސް ވެފައި ނެތްކަމެވެ.
އާދެ! އިސްވެ ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކީ
ނާދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިކައުންސިލުގެ  2014ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކީވެސް ޙަރަކާތު ތާވަލްގެ
ކރަމެވެ .މިމަސައްކަތްތައް
ވފައިވާ  6މަސްކަން ފާހަގަ ު
ކންކަމުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެ ި
ގނެވި އެ ަ
ގިނަކަންކަން ފަށައި ަ
ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންނާއި

މވައްޒަފުންގެ
ު

ހީވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި

ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

ސއްކަތުގެ ސްޕީޑްހަލުވިކޮށް
ހރުގެ ފަހު ހަމަސްދުވަހުގެ މަ ަ
އލީގައި މިއަ ަ
އެހެންނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަމަހުގެ ތަޖުރިބާގެ ަ
މިއަހަރަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

އަމާޒަށް

ވާޞިލްވުމަށް

ރ
އިތު ު

ވިސްނުންތަކެއް

ނ
ގެންގުޅެ ް

ޖެހޭކަމުގައި

ދެކެމެވެ.

ނންވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ޔތަށް ބޭ ު
ފރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ނިހާ ަ
ކައުންސިލްތަކުގެ ބަލަދުވެރި ަ
އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބެ ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް
އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި

ބަރާކާތްލައްވައި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمـ ـ ـ ـين
 04ރަމަޟާން 02.5
 01ޖުލައި 4102

