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އަށް ޙަމްދާއި،  وتعاىل سبحانهاهلل އިންސާނާ މާތްކުރެއްވި ގެ ތެރެއިން ންމެހާ މަޚްލޫޤުން ބުއްދީގެ ވިސްނުން ދެއްވައި އެ
ނޑުމެނާ ހިސާބަށް هللا އަދި އެވިސްނުން އެއްމެ ހެޔޮމަގުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެ ކަލިމަފުޅުތައް އަޅުގަ

ނަބިއްޔާގެ  އެ މާތް   އަށާއި، ى اهلل عليه وسّلمحمّمد صلّ ސާހިބާ  މާތްއުއްމަތުގެ މި ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި  ގެނެސްދެއްވައި 
  ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. އާލުންނާއި، އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި،

 

ވަނަ  8ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  7އޮގަސްޓް  2008އާދެ! 
ވަނަ އަހަރުގެ  2010ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  2010/07ވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ނަމްބަރ ވީ ބުދަ ދު  28އޭޕްރީލް 
ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު، ކައުންސިލަތަކަށް ފުރަތަމަ ދައުރަށް  26ފެބުރުއަރީ  2011އަދި އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ނަ ދެވަ ވައި، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަންފެށުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ،އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައް
 ވަނަ އަހަރުގ2015ެ ،ޙާލުކުރުވެރިވާ އަށް ޝު  وتعاىل تبارك اهلل ނެތްނަމަވެސް އަހަރުވެސް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަލިމަގެއް ފެނިފައި

ދިމާވެފައިވާ  އިހިންގުމުގަ ގޮތާއި، ކައުންސިލް  ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ މަހު ކައުންސިލުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި،  6ފުރަތަމަ 
 ލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ބަލައިގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް 

 

އަށް  2016 -2012މައިގަނޑު އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ  އިވަނައަހަރުގެ ޙަރަކާތުތާވަލް އެކުލަވާލުމުގަ 2015އާދެ!  
ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ އެއްވެްސ  ވަނައަހަރަށް  2015މިދެންނެވި ޕްލޭނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެވެ. 

ންސިލްގެ އުއްމީދުތަކަށް ހީނަރުކަމެއް ލިބިގެން ލިބިފައި ނުވާކަމީ މިކައު ދައުލަތުން ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީގެ 
ފަށާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލަށް ލިބެމުންދިޔަ  ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ހަމައެއާއެކު ދިޔަކަމެކެވެ. 

ންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީ އާިއ ކަ ނުހަނު ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ.އާމްދަނީ މި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަށްވެގެން ދިޔަކަމީ 
ކައުންސިލުެގ  ގެންދިއުމަކީރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގަރާމްތައް  މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް 

ރޭވި ހިންގާން ފެށުނުކަމީ މިއަހަށް ކެއް އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި  ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަ 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި، ޒުވާނުންނަށް  ބެލެނިވެރިންމި ކައުންސިލުން  ކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ. މިއަހަރުވެސްމިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަ 

ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި،  ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި،
ގިނަ ހޭދަތަކެއް  ކުރުމަށްރޭވި، އެކަންކަން ތަންފީޛުވަމުންދާކަން މިފުރުޞަލުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. ހަމަމިއާއެކު  ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ 

ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން  ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މިއަހަރު
މެންބަރުންނާއި އިދާރީ ހީވާގި ކައުންސިލްގެ  ހިންގާން ފެށިފައިމިވަނީ ރާވައި،މިއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް   އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

މި މިރިޕޯޓުގައި އަދި  މާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.އެފަރާތްތައް ޝުކުރުވެރިކަ ހަނދާންކޮށް،މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް 
 ވެ.ފައިވާނެ ބަލާލާ  ކަށްޕްރޮގްރާމުތަކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ 

ނޑުގެ އުއްމީދަކީ  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ  ދިވެހި ލޮބުވެތި ނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން މިއަޅުގަ
މިނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އުފުލައިގަނެވޭފަދަ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެމަގުން ކުރައްވަމުން  މެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔު

ކައުންސިލްގެ  މުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. މިމިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި، 
 ކުރެއްވުމެވެ. މިންވަރު هللا މާއި ފާގަތިކަން މާތްމަސައްކަތަށް ފަހިކަ
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ގެ   2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާޤނޫނު ނަްނަބރު 

މަސްދުވަހު  6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2015 ނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ ލިޔެވުށވަނަ މާއްދާގެ )109

 އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.މިލަދުންމަޑުލު 

މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި، ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން 

ތެރޭގައި  މަހުގެ 6 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމ2015ަހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުްނ 

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

 ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެިނފައިވާނެއެވެ.

 

އަމާން  އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި، ތަރައްޤީ އުޅެން އުފާވެރި،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރި

 މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމެވެ.އިސްލާމީ ޞުލްޙަވެރި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެ، 
 

 

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 ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައިވާ 

ވާދަކުރުމުގެ  ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރުމަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިުނމުގެ އިތުރުން އެންމެންނަށް

 ވެ.ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެ
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 މިލަދުންމަޑުލު
، ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީ އުތުރުބުރި

އުތުރުން ތިން ވަނަ އަތޮޅެވެ. 
އިނގިރޭސި  ދެވިފައިވާ އަތޮޅަށް
އަތޮޅުގެ  އެވެ. 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،  8506އެވެ. އެއީ،  17415އާބާދީއަކީ  ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގ2015ެ 
ނޑިތީމުގައި ހުންަނ  ލީމުްނޑްރީ ތަޢުސެކަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް. ފިރިހެނުންނެވެ  8909 ދެވެއެވެ. މީގެއިުތރުން ކަ

ހަޔަރ ން މިލަންދޫ ސްކޫލުއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، ލީމީ މަރުކަޒާހުންނަ އަތޮޅު ަތޢު ކޮމަްނޑޫގައި، އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި
ޑަކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުްނެގ ، އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވިލީމު ދެވެއެވެ. ސެކަންޑްރީ ތަޢު

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

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

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

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

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، އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.  ދުސަރަހައް  ކަމަށް ކަ
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 މިންވަރު ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި  ޖޫން މަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2015 

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 ލްކުރެވުނު މިންވަރު ޞި ނަތީޖާ ޙާ  މުއްދަތު 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 
 ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ނޑައެޅުން  -  އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން -

 އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ގެންދިއުން  -

 %100 

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި، މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި، ކުޅިވަރުގެކަންކަން  2
 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޙަރަކާތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން  -

 ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޙަރަކާތްތައް ގެންދިއުން  -

 %100 

 އެހީ ދިނުން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ  3
 އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރުން  -

 
%85 
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 ލެޕްޓޮޕް ގަތުން 1 4
 ލެޕްޓޮޕްހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
  ގެނައުން ލެޕްޓޮޕް  -

    %100 

5 
 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ 1ގެ  i7ކައުންސިލަށް އަތޮޅު
 ޑެސްކްޓޮޕް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

   100% 

 ހާޑް ޑިސްކް ގަތުން  2އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސަރވަރ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް  6
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ތަކެތި ގެނެސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން  -

    %100 

 ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  7
 މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން -
 މޮނިޓަރިންގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން -
 މޮނިޓަރކުރުން  -
 ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

    0% 
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 ފަންނީ ލަފާދިުނން  8
 އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ދެނެގަތުން  -
 ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން  -

 ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި، ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުންދަތުރުތައް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް  -

     

 އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެްއޓުމަށް ބޭުނންވާ ޑާޓާ ބޭހެއް އުެފއްދުން 9
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޑާޓާބޭސް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  -

  ޑާޓާބޭސް އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން  -

   %33 

10 
 ކައުންސިލަށް އައުވޭނެއް ހޯދުން ނުވަތަ މިހާރުއޮތް ވޭން މަރާމާތުުކރުން

 ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ރިވައިޒްކުރުން  -
 މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުން  -
 ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން -
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން އައު ވޭނެއް ގަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިދާރީ -
 ވޭން ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
ނޑައެޅުން  -  ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގަންނަ ވޭނެއް ކަ
 ވޭން ކައުންސިލަށް ގެނެސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން  -

   100% 
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11 
 ށ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު 

 ފާސްކުރުން އިނާދިނުމުގެ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ކައުންސިލުން  -
 އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން  -
 އިނާމުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން  -
 އިނާމުލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުން -
 އިނާމުތަކާއި، ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޑިޒައިނާއި، ޢިބާރާތްތައް ފާސްކުރުން  -
 އްސުންއިނާމުތައް ހޯދުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެ -
 ސްކޫލުތަކަށް އިނާމާއި، ސެޓްފިކެޓްތައް ފޮނުވުން  -

 

   %100 

12 
 ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށްދޭ ހިލޭއެހީ 

 އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން  -

    %100 

 ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  13
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން  -

 ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން -

 ބައިވެރިވާ ރަށްތައ ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -

 ޓްރޮފީއާއި، ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުކުރުން  -

 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއިދާރީ  -

 އެޑްވާންސްޓީމު މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދިއުން  -

 މުބާރާތްކުރިއަށް ދިއުން  -

 މުބާރާތުގެ ހިސާބުތައް ނިންމައި، ބަޖެޓް ފޮނުވުން  -

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވޭ ޓީމު ލިސްޓް ފޮނުވުން  -

   %100 
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 ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސް 14

 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން  -
ނޑައަޅައި، ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   %25 

 ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  15
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
 ޕްރިންޓަރތައް އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާ ޙަވާލުކުރުން  -

   %100 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 16
 ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ  -
ނޑައަޅައި، ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   %20 
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 ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާާލކުރުންއަތޮޅުގައި  17
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން  -
 ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، ބައިވެރިން ހޯދުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -
 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   10% 

 ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުންފުޓްބޯޅަ   ގައިށ.އަތޮޅު ރަށްރަށު 18
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން  -
 ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، ބައިވެރިން ހޯދުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -
 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި،  -

   %100 

 2015ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  19
 މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
ނޑައެޅުން  -  މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކުޅިވަރު ކޮމިޓީން ކަ
 ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި، ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއިދާރީ  -
 މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން -
 މުބާރާތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   20% 
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ނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އިމްތިޙާނު ބޭއްވުން  20  އެއްގަމާއި، ކަ
 އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އެގްޒަމިނަރަކު ހަމަޖެއްސުން -
ނޑު  -  އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ބުރު ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުންކަ
ނޑު ލައިސަންސް ބުރު ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި އަތޮޅަށް ޢާއްމުކުރުން  -  ކަ
ނޑައެޅުނު ތާރީޚްތަކުގައި އިމްތިޙާނު ބޭއްވުން  -  ކަ
 އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން -
 އްވައި، ނިންމުން ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްބުރު ބާ -
 ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   %60 

ރޑް ދޫކުރުން 21  އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާ
ނޑައެޅުން  -  ރޭމްޕް އަޅާނެ ތަނެއް ކަ
 އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން  -
 ރޭމްޕް އެޅުން -
 ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން  -

    %80 

 ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  22
-  

  %0 
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ރޑީ ޓުއަރ 23  ލޯކަލް ބަވަނަންސް ސްޓަ
 ފޮނުވުން އެހީހޯދުމަށް ސިޓީ ލިޔެ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކަށް  -
 ދަތުރު ދިއުމުގައި އެލްޖީއޭގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން  -
 ދަތުރު ދާ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީ ހޯދުން  -
 އެހީ ލިބުމުން ޓުއަރގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -
 ދަތުރު ދިއުން  -
 ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން  -

  %5 



 މިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ އަޮތޅުކައުްނިސލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2014

 

 

ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިންވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2015  

 ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް 
   

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް  
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ 

މަތީން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ 96ގެ  (7/2010)
 2015އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި، ޤާނޫނު ނަންބަުރ 
ވަނަ މާއްދާގައި  97ގެ  (7/2010)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ އެކުލަވާލެވިފައިވާ 
ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާިއ، ކައުންސިލުން ހިންގާ 

ދައުރުގެ ވަނަ ދެވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 15ޖެނުއަރީ  2015ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ވިޔަފާރިތަކާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮުތން މެންބަރުންގެ މެދުގަިއ  2015 ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިޖަލްސާގައި ވަނަ 47

 8ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ާފސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާުޤންނެވެ. މެންބަރުންގެ

 
 

 ފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން ރެ 
 

ށ. އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯަޅ 
ދިރުވައި އާލާކުރުމަށާއި، އަތޮޅަށް ދިމާވެފައިާވ 
ރެފްރީން ލިބުމުގެ ަދތިކަްނ ޙައްލުކުރުމުގެ 

   ގައި 22ޖެނުއަރީ    2015މަޤްޞަދުގައި
ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުނަދޫގައި 

 ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ. 
ްށ  30ން  22މަހުގެ ޖެނުއަރީ 

ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުުނ 
މިޕްރޮގްރާމުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަކީ  ފުޓްބޯޅަ 

 ސަޢީދު އާއި، ރެފްރީ ޢަލީ ސަލީމުއެވެ. هللا ގެ ރެފްރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއެސޯސިއޭޝަން
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 ރެފްރީން ތަމްރީނުުކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެެރއިން

 ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ެތރެއިން

މިޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން 
ފަރާތަކުން  17ފަރާތަކުން ބައިވެިރވެ،  18ޖުމްލަ 

ފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ލްކޮށްޞިސެޓްފިކެޓް ޙާ
ހަދިޔާ  3ތެރެއިން އެފް.އޭ.އެމްގެ ޚާއްޞަ 

ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފޯކައިޫދ ހަސްތީ އަޙްމަދު 
އާޞިފް އާއި، ށ.ގޮއިދޫ ޑޭޒީވިލާ އިބްރާހީމް އަނީސް 
 އާއި، ފޯކައިދޫ ގްރީންޕާލް އިބްރާހީމް މުޝީފުއެވެ. 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ 
އި، ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މަރުކަޒާ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުުނ 2015ޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ މި ގުނުމޯލްޑިވްސް އާގުޅިގެން ހިން
 ވެއެވެ.ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައި 21,945/50ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 

 

 އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން 

މިއަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުްނ 
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަޭސހަކަމާއެކު އަވަހަށް 
ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ލިބޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖައްސައި 

އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަލަރ ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި 
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 
ތެރޭގައި ޕްރިންޓަރ ގެނައުމުގެ އިދާރީ 

ވަނަ 2މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 
ދުވަހު ޕްރިންޓަރތައް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. 

ޕްރިންޓަރގެ ސަބަބުްނ  5ހަދިޔާކުރެވުނު މި 
ނޑިތީމު، ފީވަ މުގެ އިންތިޒާުމ ދިނުއް، ފޯކައިދޫ، ިމލަންދޫ، ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސްޭޓޝަނުން ރައްޔިތުންާނ ގާތުްނ ިމޚިދުމަތް ކަ
 ފައިވެއެވެ. ހަމަޖެހިގެން ގޮސް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުުމގައި މޯލްޑިވްސް ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް 
ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާއެވެ.  ،ފަރާތުން ލިއުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ. ވަކި ޕްރިންޓަރުތައް ެއ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޮސއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅު
ެދ ރާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލަރުްނނާއި، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެދާއި

 ކައުންސިލަރުންނެވެ.
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.  -/25,546މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 
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ތެރެއިންޤުރުއާން މުބާރާތުގެ   

 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމު  

 ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން 2015ށ.އަތޮޅުގެ 

ށ. އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުެގ 
އާއި،   އުނަގއްނައިދިނުމުގަ ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި،

 ތަރުތީލްކޮށް ކިޔެވުމުގެ ޤާބިލްކަން ދެއްކުމުގައި
އަތޮޅު ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި، 

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިިތ ޤުރުއާނަށް ލޯިބ 
ން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާޮކްށ ޖެއްސުމާއި، ޤުރުއާ

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާްތ އި، ފެތުރުމަށާއި، ދިރުވަ
ގެ ފުރުޞަުތ ތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްޘީލު ުކރުމު

ކޮންމެ ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 
 ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. 1އަހަރަކު 

އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން ވަނަ 2015 މި
މިއަތޮޅު  އަށް  23ން 21މާޗް  2015 ،މުބާރާތް
ރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ  ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ. ގޮއިދޫ 

ނޑިތީމު،  މި މުބާރާތުގައި ބޭއްވި ހުޅުވާލައިގެން ކަ
ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ފީވައް، ބިލެތްފަިހ، ފޯކައިދޫ، ނަރުދޫ، 

ާމއުނގޫދޫ، ފުނަދޫ ، މަރޮށި، ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، 
ދަރިވަރުން  140 ޖުމްލަ  މިލަންދޫން

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ، ަބލައިގެން ކިޔެވުމުގެ 
އަްނހެްނ  100ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނެނީ  46ގޮފީގައި ދަރިވަރުންނާއި، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ  94ގޮފީގައި 

 ފިރިހެން ަދރިވަރުންނެވެ.  40ދަރިވަރުންނާއި، 
 

މި މުބާރާތް ބޭއްވުަމްށ ރަށެއް 
ނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު  ކަ

ކުރުމުން ދިނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި އިޢްލާނު 
 ގޮއިދޫ ޝައުޤުވެރިކަން ާފޅުކޮށްފައިވަނީ ބޭއްވުމަށް 
 ގޮއިދޫމިމުބާރާތް ޭބއްވިފައިވަނީ  ކަމަށްވުމާއެކު

ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު  ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާއި، 
  ގޮއިދޫގައެވެ.  އެހީތެރިކަމާއެކު

އެކު މާއެހީތެރިކަ ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލ2015ީށ.އަތޮޅުގެ 
މާލީ އެހީތެރިކަމާއި،ފުރިހަމަ ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި، ސްކޫލުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގައި އަދި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ 
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 ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން 

 މަދީނާގެ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޒިނު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން

ރުފިޔާ 263,824/38މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓން އެއްބާރުލުމާއެކުގައިކަން ފާހަަގކުރަމެވެ. 
 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ރިޙުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،ރަށުކައުންސިލްތަކާ 
އަތޮޅަށް މި ގުޅިގެން ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން 

އަށް ރިޙުލާ  28އިން  23 މާޗް ގެންއަމާޒުކޮށް
ޕްރޮގްރާމު ފުނަދޫއާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި 

 ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް 
ކޮންމެ ދުވަހަުކ ބަލިމީހުންަނށް ޝާން 

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ  އަދި ފަރުވާދެއްވާފައިވެއެވެ.
ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމަރޖެންސީ ކާޑިއެޓް ލައިފް ސަޕޯޓް ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމާއި،  ހުރިހާ ރަށެއްގައި،

އަންހެުނންނާއި، ވޯކްޝޮޕް ހިންގެވުމާއި، ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެުނންނަށް ޚާއްަޞކޮށް ކަށުކަމާކެމީގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމާއި، 
ފިރިހެނުންނަްށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢަޤީދާ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި، ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ިއސްލާމައިޒްޑް އެޑިޔުކޭޝަން 
ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި، "މަވައްަދތު" )ޢާއިލީ މައްސަލަތަްއ( ވޯްކޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި،" ވޯކްޝޮޕް އޮން އިންޓަރެނޓް ސޭފްޓީ" 

ޞަކޮށް ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައި އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް އި، ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންަނށް ޚާއްބޭއްވުމާ
ދަރުސްއެއް ފުނަދޫގައި "ސަލާމްކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް"  މުޢައްޒިންމަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އަދި   ދެއްވިއެވެ.

 ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އުމަށްޓަކަިއ މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންދި
ޖަމްޢިއްޔާތުންސަލަފުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގައި، 
ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް ޝާން އާއި، އައްޝައިޚް އަޙްމަދު 
ސަމީރު އިބްރާހީމް އާއި، ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާން 
އާއި، އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިނާން އާއި، 
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސަމްޢޫން އާއި، އައްޝައިޚް 

ދާއި، އަްއޝައިޚް ޠައްޔިބު މުޙައްމަهللا ޢަބްދު
 މުޢައްޒިން މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ  މް އާއި،ޢަބްދުލްޙަކީ

 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމަށް 
ރުފިޔާ  -/14,000މިކައުންސިލްގެ ަބޖެޓުން ަރށްރަށަށް ދޫކުރެވޭ އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތުަގއި ދޫކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 
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 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްޓޯޑު ހުޅުއްވައިދެއްވުން 

 އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލ މާތުިދނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން 

 ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު އިފްތިތާޙްކުރުން 

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިޖިޓަލް 
 8:40 ވަނަ ދުވަހުގ2ެއޭޕްރީލް  2015ނޯޓިސްބޯޑު 

ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަުރ 
އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމު 

 އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ. 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
މުވައްޒަފުންނާއި، އިންފޮމޭަޝްނގެ ކޮމިޝަނަރުގެ 
އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު 

ޝިޔާމް އާއި، ދަނގެތީ ކައުްނސިލްގެ ނާއިބުރައީސާ އަލްފާިޟލާ ނަޢީމާ އަޙްމަދާއި، ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ 
 .ޝަން އޮފިސަރުން ބައިެވރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެއިންފޮމޭ

މި ނޯޓިސްބޯޑަކީ ޢާއްމުްނނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަވަހަށް މަޢުޫލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަޤްޞަުދގައި ކައުންސިލްެގ 
ރ. -/42,950 ގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޖުމްލަމިބޯޑުވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކުރެވުނު ނޯޓިސް ބޯޑެކެވެ. 4

 )ސާޅީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން 

ށ. އަތޮޅު ގައި ހުރި ދައުލަތުެގ 
މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންފޮމޭޝަްނ 
އޮފިސަރުނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެްނ އިންފޮމޭޝަްނ 

 4ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބާއްވާ ަމޢުލޫމާތު ދިނުމުެގ 
އޭޕްރީލް  2015ވަނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުްނ 

 ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫގައި ބޭއްވުެނވެ.2

ފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހާއި، އިން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން އަތޮޅުވެހި 

ބޭއްވުނު މި މަސައްކަތު ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި 
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  19އަތޮޅުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި 

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު  އިންފޮމޭޝަންގެ ކޮމިޝަނަރުގެމި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ 
އެވެ. ބައްަދލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތުްނ ޝިޔާމް އާއި، ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ ސައުސަން ޝަހީމް އާއި، ފާޠިމަތު އާސާން

ދު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިންނަށް ހަދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްެދއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ
 ޢާރިފްއެވެ. 
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 ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު

 ޕްލާންޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް ބޭއްުވނު މި މަސައްކަުތ 
 ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާުމތައް ކައުންސިލުން ކޮށްދެވިފައިާވކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވުން  އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 

ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެްނ 
ގައި 23އޭޕްރީލް  2015ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުްޓސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް 

މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމުނެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމު އެކުލަވާލައި، 
މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީއަށް މެންބަރުްނ 

 . އައްޔަންކުރެވުނެވެ

 ށ6ްޖޫން  2015ން  31މެއި  2015 
ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގައި ސްމާޓްގެ ނަމުގައި 
ބައިވެރިކުރެވުނު މިކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު 
މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ 
ސެމީފައިނަލާ ހިސާބަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަްނ 

 އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިމުބާރާތުގައި  
ޤްޞަދަކީ ުދންަފތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ބައިވެރިވި މަ

މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްެގ 
 މެވެ.މުވައްޒަފުން އެއް ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރު

 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. -/20,000މިމުބާރާތުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަށް  ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓން 

 

 ރ ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން މިނިސްޓަ  ތު ހެލް 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އޮނަރަބްލް 
ން 9މެއި  2015  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު

ށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި   12
ފުނަދުއަްށ  ުދވަހުވަނަ 9މެއި  2015

 ވަޑައިގެންފިއެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަތޮޅުގެ 
ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،  އެރަށްރަށުެގ 
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި، ށ.ފުނަޫދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 
ބައްލަވާލެއްވައި، ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ 



  މަހުގެ ރިޕޯޓް                                  މިލަދުންމަޑުލު އުތުުރބުުރބުރީ އަތޮޅުަކއުްނސިލް 6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2015

 21 

 މިލަންދ  ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކުރުން 

 ސީ.އެސް.ސީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލާންޓް ހައުސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި،  ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ 

 މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. 

އެމަނިކުފާނުގެ މިދަުތރުފުޅުގައި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ 
ފުއާދު ޤާސިމް އާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ 
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްޞަމަާދއި، އެންސްޕާގެ 

ނިސްޓްރީ އޮފް ސީއީއޯ މުޖްތާޒް ޖަލީލު އާއި، މި
ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު 
ޤާސިމާއި، އާސަންދަ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ 
މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދާއި، އިންފޮމޭޝަން 
އޮފިސަރ ފާޠިމަތު ޝިފްޒާ އާއި، 

ލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ ސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅ ހޮސްޕިޓަށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީ
 ގެންނެވިއެވެ.ބައިވެރިވަޑައިރ އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު ހުޝާމް ހެލްތު އޮފިސަ

 

 ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނައިބު ރައީސް  ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން 
 

ނައިބުރައީސް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި  14 -10މެއި 
 ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.  13މެއި  2015 ދު ޙަސަން ދީދީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަ

 

ށ.އަތޮޅުގެ އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި 
ސިވިްލ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި ތިބި 

ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިހާރު 
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ސްޓްެރޓަިޖކް ޕްލޭން އެ 
މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރައްވައި އަލަށް އެކުލަވާލެޭވ 
ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި 
މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. އަދި 

ން އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ބައްދަލުކުރައްވައި މީގެއިތުރު
 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވިާދނެ ގޮތްތަކާބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާުކރެއްވިއެވެ. 

 

މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޞްޠަފާ ލުުޠީފ 
ްސ އިދްރީ ރިހުގައި ށ.ައތޮޅުކައުންސިލުގެ ނާއިބުރައީސް އިްބރާހީމް ރަޝީދުހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަ

 ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އި، އާ
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވަނީ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ 
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް 
މިކައުންސިލަށް  ވަނަ ދުވަހު 13މެއި  2015

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 

މި ޓީމު ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަީކ 
އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާން 
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއަހަރު 
ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންްޓ އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން 
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް 

މާއެކު މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް ހިންގުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވު
އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ޓްރެއިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމެވެ. މިގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، 

ތައް އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާ ލެއްވުމަށް ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނ2014ްފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ 
 އަށް މި ދެ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.  17އިން  13މެއި  2015މިމަހުގެ 

 

މިޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަީނ 
އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް 
 ޙުސައިން ނިޔާޒު އާއި، އެސިސްޓެންޓް

އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އައިމަން 
އާއި، ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް، ސްޓޭޓް އެންޑް 
އެންޓަރޕްރައިސަސް އެންޑް ސްޓެޓިއުޓޮރީ ބޮޑީޒް 
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަޒީްލ އާއި، ޑައިރެކްޓަރ 
އޮފް އޮޑިޓް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސް 

 ެވ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމުއެ
 

މިޓީމުގެ އެހީއާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްބައިގާ މަސައްކަތްކުރާ  މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް 
 ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަކުރަމެވެ. 

 

 ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން 
 

 ގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.26މެއި  2015ޕްރޮގްރާމަށް ޚާއްޞަ ޔުނީފޯމެއް  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދުވެލި 
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 ޔުނީފޯމް ރަޢާރަްފކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

 ރޭމްޕް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަުދ 
ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުްނސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ  10:50

ޔުނީފޯމް މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްިމއްޔާތުގައި 
ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ަކއުންސިލްގެ ރައީސް 
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ. އަދި ދުވެލި 
ޕްރޮގްރާމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިޔުނީފޯމް 
ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިްލ 

هللا އާއި، އަލްފާޟިލް ޢަްބދުهللا އަޙްމަދު ޢަބްދު
، ލް އަޙްމަދު ފާއިޒު އާއިނާހިދު އާއި، އަލްފާޟި

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޒުލާއެެވ.
 

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ "ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު"ގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ 
އަދި މިކަމަކީ އެޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު އިތުުރ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ވިޔަފާރީގެއެ 

 ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
 
 

 ރޭމްޕް ހެދުން 
ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ ލައިސަންގެ އޭޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 

ޕްރެކްޓިކަލް ޓެސްޓު ދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ 
ގެ ރޭމްޕް ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގެ  '120×'120

މަސައްކަތް ރޯޔަލް ހައުސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް 
 7ގައި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.  13މެއި  2015ލިމިޓެޑާ 

އްދަތަށް ނިންމުަމށް ޙަވާލުކުރެވުނު ދުވަހުގެ މު
ރ.  -/24,492މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ 

)ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ( 
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޙަވާލުކުރެވުނު އެވެ. 

މުއްދަތުގައި ނިންމައި،  ރޭމްޕުގެ ކޮންކްރިޓްބައި 
 ވެއެވެ.މިކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައި

 

 މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ުކރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި 
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 ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 

 ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ ބޭއްވުން 

 ވޭން މަރާމާތުކުރުން 
 

( އަށް ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް KB-CR41V-FRSBS-Nމިކައުންސިލްގެ ޓޮޔާޓޯ ވޭން )މޮޑެލް ނަންބަރު 
އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް ޕައި މޯލްޑިވްސް 

 2015ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑާ މިކައުންސިލާ ދެމެދު 
ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.  15މާޗް 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  މަރާމާތުކުރުމަށް 
 30ރުފިޔާއަށް  -/98,580ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

ހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިްނމާގޮތަށެވެ. އެގޮތުްނ ދުވަ
މިމަސައްކަތް ނިންމައި މުއްދަތުގައި ވޭން ރަނިންގ 
ކޮޑިޝަނަށް ގެނެވި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ 

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 

 ރޮގްރާމެކެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ޕ2015ްމިމަސައްކަތަކީ 
 

 ހިންގުން ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ 
 

ޖެނުއަރީ  2015ރޯޑްޝޯ "ގެޓްސެޓް" ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުްނނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަެޖހިފައިވާ 
 ބޭއްވުނެވެ. ފުނަދޫގައިގައި  17

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް 
އަތޮޅުވެހި އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

ން  10:00 އެދުވަހުގެކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި 
އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ރޯޑްޝޯ ބޭއްވުމުގެ  4:00

މަޤްޞަދަކީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް 
ހިފައިާވ "ގެޓްސެޓް" ގެ ނަމުގައި ހިންުގމަށް ހަމަޖެ

މަޢުލޫމާތު ީދ  ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާބެހޭ އިތުރު
އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ައދި ޕްރޮޕޯސަލް 

 .ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ
 

މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިާލ 
 .މަރިޔަމް ޒޫނާއެވެ 
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 ށ، ރ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

 މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތަލުމާބެހޭ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ބައިވެރިންނަށް އިންތިޒާމު ކުެރވުނު މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަުކގައި ޢާއްމުންގެ  45އަތޮޅުރަށްރަށުން ޖުމްލަ 
 ކުރަމެވެ.ގަފާހަ ވެސް ވެފައިވާކަންގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެރި

 

 ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރުން 
ގައި ފުނަދޫއަްށ 2015މާޗް  6ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި، ކައުންިސލްގެ މެންބަރުްނ 

 ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ. 
އެ މުއައްސަސާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރި 
މިދަތުރަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، 
އިދާރީ މުއާމަލާތްތައް ިހނގާގޮްތ  ދެނެގަތުަމށާއި، 
ރ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު 

 ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ. 

ގައި ހޭދަކުރި މިދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފުނަދޫ
ދެ ދުވަހު ށ.ފުނަޫދ ކައުންސިލާއި، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލުގެ 

ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ ގޮުތގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި، އެޭބފުޅުން މިހާރު ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގޮތުގެ 
ތްތައް ހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢަމަލީގޮތުން ބެއްެލވިއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. އަދި އިދާރީ މަސައްކަ

 ރ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިކުރި ދަތުރުގެ ހަނދާނީ ފިލައެއް ށ.އަޮތޅުކައުންސިލަށް އެރުވިއެވެ.

ޑިނަރއެއް  ޓީމުގެ އެކަމަޑޭޝަން ފްރީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ ޝަރަފުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުންގެ ފަރާތުން
 ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 7,872/50ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން   ދެވިފައިވާއިރު މިޓީމަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް 

 މަދިރި ރުޅިރުޅި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން 

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން 
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރި ގިނަވެ، ޑެއްގޫހުްނ 
ފެތުރެމުންދާތީ ކުރިއާލަިއ އެކަމުން 
ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން "މަދިރި ރުޅިރުޅި" ގެ 
ނަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަްނ އޭޖެންސީއާއި، 

ގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ފުނަދޫގަިއ ހުރި ދައުލަތު
މުއްސަސާތަކާއި، ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް 

މެއި ން ފެށިގެން މަދިރި  16ގުޅިގެން 
ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށިފަިއވެއެވެ.  މިގޮތުން 
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 މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ފިލާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން

އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދައި  އޭގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސްތަކެއް އުފެއްދައި ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިވެއެވެ. 
ނޑު މިޕްރޮގް ރާމުގެ ތެރޭގައި މުއްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން މެދުވެރިކޮށް ރަށުތެރޭގައާއި، ފަޅުގޯތިތަކުގައި އަދި ގޮ

މަދި އުފެދޭ ފާޑުގެ ތަކެތި ނައްތާލައި، ފެން ހެދޭގޮތަށް ހުްނނަ ތަްނތަން ރަނގަޅުކޮށް ގޭގޭެގ ހުރި ސަރަހައްދުގައި 
ތޯ ޗެކްކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖޫން ފަހުކޮޅު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީ ވަޅުތަކާއި، ފެންތާނީގތަކުގައި މަދިރި ފަނި ހުރި

ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަުމންިދއުމާއެކު އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަްށޓަކައި އަތޮޅު ޓާސްކްފޯސް 
 އެކުލަވާލައްވާފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ހިމަނައިެގން 

 މުއައްސަސާގެ ނަން  މަޤާމު                 ނަން       #

 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ  1

 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް  ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޒާހިދު  2

 އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް ށ.ފުނަދޫ  ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ ޢަބްދުްލޢަޒީޒުهللا ޢަބްދު 3

 ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް  އަޙްމަދު ރަފީޢު 4

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2015

ވަނަ 2015ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އަހަރުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށާއި، 

 10މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް 
އަހަރު  20އަހަރާއި،  15އަހަރާއި، 

ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ 
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް  ހަނދާނީ 

ގައި ބޭއްވި 2015އަރީ ފެބްރު 12ފިލައެއް ދިނުމަށް 
ވަނަ ޢާއްުމ 53މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 

 ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ. 

ދުވަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވީރުގެ ނަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާއަްށ  26ފެބްރުއަރީ  2015އެގޮތުން 
 5އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ރިހިފިލާ  15ފަރާތަކަށް،  18އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ  10ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި 

އެވެ. މި ހަނދާނީ ފިލާތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެ 10އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ރަންފިލާ  20ފަރާތަކަށް އަދި 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި، ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ 
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 އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން

 އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން

 އެއްގަމު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރ ހަމަޖެއްސުން

އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު 
ނޑިތީމު ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ  އާއި، ކަ

ިއ، ފުނަދޫ ދާއިރާެގ އާމިނަތު ނަޒުލާ އާ
އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒުއާއި، ފޯކައިދޫ 

 ނާހިދުއެވެ. هللا ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދު

ކީތިރި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ށ. އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ގެ ފައްޓަވައިދެއްވި هللاއޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދު
މިޙަފްލާ ޝަރަފްކޮށްދެއްވައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ކާމިޔާބީގެ ދަފްތަރު ނެރެދެއްވީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު ބުީރ 

ލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަީލ އަތޮޅުކައުންސި
ޝަރީފްއެވެ. އަދި ޝަރަފްވެރި މެހުމާނާއި، 
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ 

 ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ. 
ވެރިންނާއި،  މުއައްސަސާތަކުގެ

ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުްނ ބައިެވރިވި މިޙަފްލާގައި 
މުވައްޒަފުންގެ ޝަރަފްގައި ބޭއްވުނު ޑިނަރ 

 ފޮޓޯ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ. އަކާއި،
ރ. -/44,714ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ަޙރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެުޓން 

  )ސާޅީސްހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ( ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 

 

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

 
 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015 
ނޑުގެ ލައިސަން ހެއްދުމަށް  ތެރޭގައިމަސްދުވަހުގެ  ކަ

ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ފަރާތްތަކަްށ 
މިކައުންސިލާއި، ރަށްރަށުެގ އަމާޒުކޮށްގެން 

ގުޅިގެން ލައިސަންސް ބުރެއް  ކައުންސިލްތަކާ
ބޭއްވުނެވެ. މީގެއިތުރުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ 
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް މުއްދަުތ 

ން އައުކުރުމަށާއި، ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް ހަމަވެގެ
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ނޑިތީމުގައި ބޭއްވުނު ލައިސަންސް ބުރުގެ ތެރެއިން  ކަ

ފަރާތަކަްށ ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮްށ  57ހުށަހަޅާފައިވާ 
ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. އަިދ 
ނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ  ކަ
ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި، ލައިސަންސް 

 26ން އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެގެ
ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުޮކށް ައދި ލައިސަންސް ފޮްތ 

އަދީ މީގެ އިތުރުން އަލަްށ އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. 
ފަރާތަކަްށ  19ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ 

ނިޑފައި އޮތުމަށް ފަހު ޖެނުއަީރ  ލައިސަންސްފޮތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގްޒަމިނަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިޚިދުމަތް މެދުކެ
ނޑުގެ ލައިސަންސަށް އަލަށް އެދޭ ފަާރތްތަަކްށ  ނޑުގެ ލަިއސަންސަށް އެގްޒަމިނަރެއް ހަމަޖެހުމާއެކު ކަ މަހުގެ ތެރޭގައި ކަ

ހެދުމަށް މިހާުރ  ފަހިކޮްށދެވިފަިއވެއެވެ. އަދި އެއްގަމުގައި ލައިސަންސްއެމަހުން ފެށިގެްނ ޓެސްޓު ހެުދމުގެ ފުރުޞަތު 
އެގްޒަމިނަރަކު ހަމަޖެހި އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި މިހާރުވަނީ 
ނޑުގެ  މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ. އެގޮތުން ފެރީ ޝެޑިއުލްއަށް ބަލައިގެން އެކި ރޫޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެއްގަމާއި، ކަ

 ތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވަނީ މުޅިން ނިމިފައެވެ. ލައިސަންސް ބުރު
ރޭންޕެއް ތައްޔާރުކުރެވި އަށެއް އަޅަންޖެހޭ ސަރަހައްދު  އެއާއެކު އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި 

 ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 
 

އުޅަނދަކަްށ  72މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 
މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މި އާއި އެކު  ހުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ.މަ 6މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 

 121ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ަތކެތި ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 
 އެވެ.ވެހިކަލަކަށް ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެ

 

 ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން 
ހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މ1436ަ 

ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ ރުފިޔާ  -/140,000ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަިއ ހިމެނިފައިވާ 2015މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމިފައިވެއެވެ.  މިފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަސް  2015އިންތިޒާމުތަކެއް 

 ނިމި، ރަށްރަށުން ރިޕޯޓް ހުށަހެުޅމުން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ. 

 ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން ފާރި ޕްރޮގްރާމުތައް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަ 

ހަރުދަނާކޮްށ  ތަކުގެ ތެރެއިން "މަދަދު ޕްރޮގްރާމު" ހިންގުންވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމު
މިކައުންސިލްގެ "މަދަދު ލޯނު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަެކއް ގެނެސް ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކަިއ 

  ގައި ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. 27ޖެނުއަރީ  2015ވަނަ ޖަލްސާއިން  49ދެވަނަ ދައުރުގެ 
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ގެނެވިފައިވާ އެވޯޑްތައް ޗެކްުކރަނީތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމަށް   

 ހަނދާނީ ލިއުންތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން

ސޮއިކޮށް،  މިޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާުރ މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި
ނޑާގޮތަށް  އަހަރު ދުވަހަށް، ރަހުނަކާ  1% ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު 9އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަ

  ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެެނއެވެ. -/50,000ނުލައި، އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަލައިގެން 

  ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުން 

. އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުްނ ޤާބިުލ ށ
ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި، ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި 
ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި، ދަރިވަރުންެގ 
މެދުގައި ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު 

 އަތޮޅު އި،އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަުރގައާ
ފެންވަރުގައާއި، ޤައުމީ ފެންވަުރގަ އަދި ދުނިޔޭގެ 
ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ަވނަތައް ހޯދުމުެގ 

ތަޢުލީީމ  ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ
ގައި ބޭއްވުނު ކަުއންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  29ެޖނުއަރީ  2015ޤާއިމްުކރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވެއްޓެއް ށ. އަތޮޅުގައި 

 ނެިވ،" އަށް ބަދަލުތަކެއް ގ2015ެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ "ތަޢުލީމީ އިނާމު ިދނުމުގެ ސިޔާސަތު  50
 ފާސްކުރެވިފައެވެ. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ 2014ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަާރތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވޯޑަށް އެދި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން 
ވަނަ އަހަރުގެ 2014ދަރިވަރަކާއި،  6އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް 
ވަރަކާއި، އޭލެވެލް ދަރި 15ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

 އިމްތިހާނުން ޫތނުފިލި ަދރިވަރުގެ އެވޯޑް
ދަރިވަރަކު މި އެވޯޑް  1ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ 

ވަަނ އަހަރު ށ.އަތޮޅު 2014ޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ޙާ
ޓީޗަރަކު  12ކާމިޔާބު އެދުރުގެ އެވޯޑް 

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ހިތްމަތްތެިރ އެދުރުގެ އެވޯޑް 
މީގެ އިތުރުން ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.  7

ުކ ސްކޫލުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިުރ މިއަހަރު އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި، ށ.ިމލަްނދޫ ސްކޫލާއި، ށ.ފީވަ
 ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފީވަކު ސްކޫލާއި، އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާއެވެ. 

 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފޮނުުވާމ  6ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެވޯޑްތަކާއި، ސެޓްފިކެޓްތައް ފުރަތަމަ 
ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުަމށް 2015އަދި ހިސާބަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 
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 ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން   

 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން 

ނޑަ އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ގައި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ. 20ލް އޭޕްރީ 1520އެޅިފައިވާ ފައިސާ ކަ
ރ. )ނުވަދިަހ އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަތިންރުފިޔާ، ސާޅީސްލާރި( 91,273/40ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޖުމްަލ 

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

 ހިންގުން ރާމް ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ލޯކަްލ 
ޕްރޮގްރާމު ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ 

 އަށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.   9 -7ޖޫން  2015

ފަންޑު އުފައްދައި، ހިންގާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ 
މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ސެމިނަރގައި 
ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭަޝންތައް ހުަށހެޅުމާއި، 
ޓްރަސްޓްފަންޑާ ބެހޭ މަުޢލޫމާތާއި، ބިޒްނަްސ 

ރޭޓިވް ސެންޓަރގެ ތަޢާރަފެއް ދިނުމާއި، ރާއްޖޭގައި ކޯޕަ
ސޮއިޓީ އޮޕަރޭޓްކޮށް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތުުރން ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުާމ 

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނާ މަޢުލޫާމތު 
 

 ދުވަހުގެ 9ޖޫން  2015މިސެމިނަރ ނިންމުގެ ގޮތުން 
ގައި ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި  3:35

ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނާ ހަނދާނީ 
ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ 

އާއި، هللا ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދު
هللا މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދު
ނޑިތީމު ދާ އިރާގެ ޢާތިފް އާއި، ކަ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ އާއި، ކޮމަންޫޑ 
 .ނާހިދުއެވެ هللا ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދު

 

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯިރޓީ އާއި، 
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން 

ރައީސުންނާއި، ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން އިދާރީ 
މުވައްޒަފުންނާއި، ސިޓީކައުްނސިލުން ބޭފުޅުންނާއެކު 
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 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗް 

އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ސެމިނަރ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް  42ޖުމްލަ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ، ރީފް އަޙްމަދާއި، އެއޮތޯރިޓީގެ އެޑްވޮކޭޓަރ ޙަސަން ރިޝާދުޖެނެރަލް އާދަމް ޝަ

އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް ޞާލިޙް ޙުސައިނާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ 
 .މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ޢިމާދުއެވެ

ގުމުގައި އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ހަމަަޖއްސިފައިވަނީ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މިޕްރޮގްރާމު ހިން
 މިކައުންސިލުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ޕްރޮގްރާމް ދުވެލި 

ވިޔަވަިތ ގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ފަަހރުން އެކަށީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލް މި
އެގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ 
މަހުެގ  6ދަތުރުތައް މިއަހަރުގެ ފުަރތަމަ 

 ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 2014މިދިޔަ 
ރުފިޔާ  482,422/35މުގެ ބާކީގެގޮތުގައި މިޕްރޮގްރާ

 30ން 2015ޖެނުއަރީ  1 އަދި ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރ. -/713,195ގެ ނިޔަލަށް  2015 ޖޫން

ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަަދްށ މިލިިބފައިވެއެވެ. އަދި  ތޭރަހާސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަފަސްރުފިޔާ()ހަތްލައްކަ 
 އެވެ. ރުފިޔާ 632,636/17ޖޫން މަހުގެ ިނޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2015ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ރުފިޔާ  562,981/18

 911,511/50ލިބެންވާ  އާަސންދައިންނާއި، އެކި އޮފީސްތަކުން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ 

ރ. )އެއްމިލިއަން ފަސްސަތޭކަ  1,544,147.67ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ރުފިޔާ 
  ސާޅީސްހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތްރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްހަތްލާރި( ލިބޭނެއެވެ. 

 
 

 ޕްރޮގްރާމް މަދަދު 
 

މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި، ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަިއ 
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަީނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުްނ 

 ވެ. ހިންގަންފެުށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެ
 

ން 2015ޖެނުއަރީ  1އަދި   ރުފިޔާއެވެ. 1,713,180/36އަކީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ިމޕްރޮގްރާމުގެ ބާކ2014ީ
ރ. )ހަތަރުލައްަކ  485,667/62ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  30ޖޫން  2015

ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ މިބިފައިވެއެވެ. އަދި ލިއަށްޑިހަފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްރުފިޔާ، ފަސްދޮޅަސްދެލާރި( 
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 އަތޮޅުވެއްސާއި، އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާތް 

ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2015ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު، 

 އެވެ. ރުފިޔާ 2,198,847/98

މިޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާުރ މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށް، 
ނޑާގޮތަށް  އަހަރު ދުވަހަށް، ރަހުނަކާ  1% ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު 9އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަ

. ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ -/50,000ބަލައިގެން ނުލައި، އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް 
 މަސައްކަތް މިހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 
 
 

 ޕްރޮގްރާމް ނަފާވެހި 
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފައިދާުހރިގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ަމޤްޞަދުގައި ިމ 
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ 

 . ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ
 

ރ. )ދެލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް  285,269/10ބާކީއަކީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ 2014މިދިޔަ 
ގެ ނިޔަލަށް  2015ޖޫން  30ން 2015ޖެނުއަރީ  1 ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާ، ދިހަލާރި( ރުފިޔާއެވެ. އަދި 

ރ. -/140,400ޢިމާރާތްތަކާއި، ކޮޓަރިކުލީެގ ގޮުތގައި 
)އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ރުފިޔާ( 

މު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ ޕްރޮގްރާ މިލިބިފައިވެއެވެ. އަދި 
ޖޫން  2015ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 182,934/26

 242,734/84މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 
ގެ ނިޔަލަށް ކޮޓަރި 30ޖޫން  2015ރުފިޔާއެވެ.  

  -/90,700ލިބެންވާ ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން 
 333,434/84 މަށް ޖުމްލަރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާ

 ިލބޭނެއެވެ.  ރ. )ތިންލައްކަ ތިރީސްތިންހާްސ ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަތަރުރުފިޔާ، އަށްޑިހަހަތަރުލާރި( 
 

މަހުގެ ތެރޭގައި އަޮތޅުވެހި ޢިމާރާތާއި،  6ނަފާހޯދުުމގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުގެ ުފރަތަމަ މިޕްރޮގްރާމުން އިތުރު   
ވަނަ  1ޖޫން  2015ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަްށ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

އަހަރުގެ މުއްދަތަްށ  5އެއްބަްސވުމެއްގެ ދަށުން އެމް.އައި ކޮލެޖަށް ދުވަހުން ފެށިގެން އަތޮޅުވެހި ެދބުރި ޢިމާރާތުގެ ހޯލް، 
 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވުމީ ކުރިމަގުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ 

 ޕްރޮގްރާމް ފުނަފަތި 

މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭެނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި، އާސަންދައިގެ ދަށުްނ 
ބޭސްލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިުނމާއި، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން 

 ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 
 

ޖެނުއަރީ  1 ރުފިޔާ އެވެ.  އަދި 1,006,235/48ބާކީއަކީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ 2014މިދިޔަ 
ގެ ނިޔަލަށް  2015ޖޫން  30ން 2015

ރ. )އެއް މިލިއަން،ހަތްސަތޭަކ 1,728,354/99
އަށާވީސްހާސް، ތިންސަތޭކަ ަފންސާސްހަތަރު ރުފިޔާ، 

މިޕްރޮގްރާމަށް ބިފައިވެއެވެ. އަދި ލި ނުވަދިހަނުވަލާރި( 
ރ. )ހަތަރުލައްަކ 477,299/17 ޖުމްލަ

ހަތްދިހަހަްތހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަނުވަރުފިޔާ، 
ހުެގ ޖޫން މަ 2015ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  ސަތާރަލާރި(

 2,257,291/30ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީައކީ 
ރުފިޔާ ލިބުމުްނ  811,827/03ިލބެންވާ  އެކިފަރާތްތަކުންމިހާަތނަށް މިއަހަރުގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭުހގެ އަގަށްރުފިޔާއެވެ.  

 ތިރީސްތިންލާރި(ރ. )ތިންމިލިއަން ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާރަރުފިޔާ، 3,069,118/33މަށް މިޕްރޮގްރާ
 ލިބޭނެއެވެ.  
 

އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ފުނަދޫގަިއ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅިގެން މިވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބިފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ގުޅިގެން 
 ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ާފަހގަކުރަމެވެ. 

 
 
 

ކުރިއަށް ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2015 
 ތައް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

 

  ްކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން :  1ޙަރަކާތ 
o  ްކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަށީގެންާވ  :ސަބަބު/ދަތިތައ

ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށްވާތީ މުއްދަތުގައި ިލބުުނ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކަމުނުދާތީ، 
އެޕްރޮޕޯސަލްތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން މިހާހިސާބަށް ދިަޔއިރުވެސް އެޕްރޮޕޯސަލްތައް 

 ރަށަށް ފަިއސާ ނުފޮނުވި ލަސްވެފައިވަނީއެވެ. ލިބިފައިނުވާީތ، ރަށް
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  ްއަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުަމށް ބޭުނންވާ ޑާޓާބޭސް އެއް އުފެއްދުން : 2ޙަރަކާތ 
o  ްމަހުގެ ތެރޭގައި  6ފުރަތަމަ މިޕްރޮގްރާމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު   :ސަބަބު/ދަތިތައ

 އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ. 
 

  ް2015ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  : 3ޙަރަކާތ 
o :ްށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ިމ   ސަބަބު/ދަތިތައ

ވަަނ 2015މުބާރާތް ކުރިޔަށް ނުގެްނދެވިވަީނ ޒުވާނުން ބައިވެރިވާ ިމފަދަ އެެހން މުބާރާތެއް ިމ 
ބޭއްވުަމްށ ގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގއި ހިމެނިގެން އެފްއޭއެމްއިން 50މިނިވަން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

ވަަނ 70އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވުމާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މި މުާބރާތް އިންޓަރ ސްކޫލު ފުްޓބޯޅަ މުބާރާތަކަށް ބަދަލުޮކްށ 

ޖޫން އާ ހަމައަށް މިމުބާރާތުގެ އުޞޫލާއި،  30އުމަށް ނިންމިފައިެވއެވެ. އަދި ކުރިޔަށްގެންދި
 ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

  ްއޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން  : 4ޙަރަކާތ 
o :ްއޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ރޭމްޕް ކޮންކްރިޓްކޮށް ނިންމައި، އަށެްއ   ސަބަބު/ދަތިތައ

އަތުރައި އެބައި ހެދުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަްށ  އަޅާބައިގާ ގައު 
އިޢުލާނުކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭެނ ފަރާތެއް ލިބިފައިނުާވތީ އެމަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވިަފިއ 

 ނުވަނީއެވެ.
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ގެ  2015
ބަޖެޓްގައި ބާކީ 
 ހުރި ފައިސާ 

ލިބުނު ގެ  2015
 ބަޖެޓް 

ގެ ފުރަތަމަ  2015
 ރަދު ޚަ  މަހުގެ 6

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 
 

 ަޚަރދުގެ ުޖމްލަ  ރިކަރަންޓް 3,745,825.66 7,633,929.09 3,888,103.43
 

 ޚަރަުދގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 20,150.00 63,150.00 43,000.00
 

  ކައުންސިްލގެ މާލިއްަޔތުން ހިްނގޭ ޕްޮރްގރާމުތަުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރދު  834,591.78 1,679,046 844,454.22
 ުމޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 4,600,567.44 9,376,125.09 4,775,557.65

 
  

 
  

  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 

 210 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  2,761,385.84 5,875,783.00 3,114,397.16

157,743.49 286,457.00 128,713.51 
ުމސްކުޅިުކރަްއވާ ުމވަްއޒަުފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިުދމަތަކަށް  ޕެންޝަނާިއ،

 ފައިސާ  ނޫން ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުުރމުގެ ޚަަރދު  ދަތުރުފަުތރު 20,010.00 87,900.00 67,890.00

 222 ހިްނުގމުގެ ޭބނުމަށް ޯހދާ ތަކެތީެގ އަގު  އޮފީސް 40,416.38 119,516.25 79,099.87

 223 ހިްނުގމަށް ބޭނުްނވާ ިޚދުަމތުގެ ޚަަރދު  އޮފީސް 716,428.93 1,132,792.84 416,363.91

 225 ުކރުމަށް ކުެރވޭ ަޚރަދު  ތަމްރީން 0.00 0.00 0.00

 226 ކުރުާމއި ބެލެެހއްޓުުމގެ ަޚރަދު  މަރާާމތު 78,871.00 131,480.00 52,609.00

 ޖުމްލަ  3,745,825.66 7,633,929.09 3,888,103.43
 

  

 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 
 

 421 ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަަރދު ހަުރުމދާ  އޮފީސް ހިްނގުމަށް ބޭނުްނވާ 20,150.00 63,150.00 43,000.00

 ޖުމްލަ  20,150.00 63,150.00 43,000.00
 

  

 
 ޚަރަދު ޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކައުންސިލްގެ މާލިއް 

 

  ޚާްއޞަ ޙަރަކާތްަތއް  175,042.00 168,774.17 6,267.83-

  ވިލަެރސްކުރުާމއި، ވަޒަންުކރުން  - 188,520.00 188,520.00

  ރަށްވެހި ޚިުދމަތް  - 295,800.00 295,800.00

  އިޖްިތމާޢީ ތަަރއްޤީ  520,643.78 581,541.83 60,898.05

  އިޖްިތމާޢީ ރައްކާެތރިކަން  - 93,100.00 93,100.00

  ޘަޤާފަތާިއ، ކުޅިަވރު ައދި ުޒވާނުން  21,945.50 235,377.50 213,432.00

ިޚދުަމތްތައް ޢާއްމު  116,960.50 65,332.50 51,628.00-   

  ރަށްވެހި ަތރަްއޤީ  - 50,600.00 50,600.00

  ޖުމްލަ  834,591.78 1,679,046 844,454.22



 އަޮތޅުކައުްނިސލްމިލަދުްނމަޑުލު އުުތރުުބރީ   މަހުގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2014

 

 

 

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2015

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް #

ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް 
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  މުއްދަތު

 ލަފާކުރާ ބަޖެޓް 
Q1 Q2 Q3 Q4 

 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން  1
 އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރުން  -

    140,000/- 

 ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން  2
 މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން -
 ނިޓަރިންގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުންމޮ -
 މޮނިޓަރކުރުން  -
 ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން  -
 މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން  -

   83,520/- 
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 ފަންނީ ލަފާދިުނން  3
 އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ދެނެގަތުން  -
 ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން  -

 ދަތުރުތައް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި، ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން -

    30,000/- 

 އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެްއޓުމަށް ބޭުނންވާ ޑާޓާ ބޭހެއް އުެފއްދުން 4
 ދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުންއި -

 ޑާޓާބޭސް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން  -
 ޑާޓާބޭސް އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން  -

    75,000/- 

 ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސް 5

 ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން ފެސިލިޓޭޓަރުން  -
ނޑައަޅައި، ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -

 ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން 

   23,100/- 

 ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 6
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން  -
ނޑައަޅައި، ރަށްރަށަށް އެންގުން  -  ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަ
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން  -

 ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި  -

   40,000/- 
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 އަތޮޅުގައި ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާާލކުރުން 7
 ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން  -
 ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި، ބައިވެރިން ހޯދުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން  -

 ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ޕްރޮގްރާމު 

   65,000/- 

8 
 2015ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 

ނޑައެޅުން  -  މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކުޅިވަރު ކޮމިޓީން ކަ
 ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި، ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން  -
 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން -
 މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން -
 މުބާރާތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން  -

   147,000/- 

9 
ރޑް ދޫކުރުން  އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާ

 އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން  -
 )އަށެއް އަޅާބައި(  ރޭމްޕް އެޅުން -

 ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން  -

    

   އެކުލަވާލުން  ޕްލޭނެއް ގޮތުގެ ކަންކުރާނެ ފެންވަރުގައި އަތޮޅު ކުޑަކުރުމަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކާރިސާތަކުން ގުދުރަތީ 10
 50,600/- 
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11 
ރޑީ ޓުއަރ  ލޯކަލް ބަވަނަންސް ސްޓަ

 އެހީހޯދުމަށް ސިޓީ ލިޔެ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން  -
 ހޯދުން ދަތުރު ދިއުމުގައި އެލްޖީއޭގެ އެހީތެރިކަން  -
 ދަތުރު ދާ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީ ހޯދުން  -
 އެހީ ލިބުމުން ޓުއަރގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -
 ދަތުރު ދިއުން  -

 ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން  -

   109,000/- 



 މިލަދުްނމަޑުލުއުުތުރބުރީ އަޮތޅުަކއުންިސލް  މަހުގެ ރިޕޯޓް           6ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަަތމަ  2015

 

 

 

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައިއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިްނ 
ކައުންސިލްތަކަްށ  ހިންގުމުގެ ާޤނޫނުގައިޒީ އުސޫލުން ލާމަުރކަ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް،

އެ ބާރުތަކާއި، ިޒންމާތައް ކައުންސިލްތަކާިއ ބާރުތައްދީ، ކައުންސިްލތަކާއި ޒިންމާތައް މަތިކޮްށފައިވީަނމަވެސް 
ތަާކ ފައިވީ ނަމަވެސް އެ އިޙްތިޞާސްތައް ކައުންސިލްލް ތަކުގެ އިހުތިޞާސް ަކނޑައެޅިޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސި

ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ޕުރޮގުރާމްަތއް ހިންގުމަށް ދައުަލތުގެ ބަެޖުޓގައި ހިމެނިގެން ފައިސާ 
 ލިބެންޖެހޭނެ ކަަމށް ޤާނޫުންނ ކަށަވަރު ވީނަމަވެސް އެފަދައިން ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުެވއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު

ކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފަިއ މެބޮުޑ ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކަުއންސިލްތަކަށް ލާޒިމްއެން ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް
ިއ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވުުމގެ މަގުތަނަވަސް ވެފަނެތުމެވެ. 

އިސްވެ  ގޮންޖެހުމެކެވެ.ފަދަ ޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކަކީވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ނެތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ނިޒާމަށް މިއަދު ހުށަހެ
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކީ ާނދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. 

ތާވަލްގެ ގިނަކަންކަން ފަށައިގަނެވި  ޙަރަކާތު ކީވެސްހަމަސްދުވަ 6ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015މިކައުންސިލުގެ 
މަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ  6ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ  އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާ

ލީގައި މިކައުންސިލްގެ . މާޟީގެ ތަޖުރިބާގެ އަބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެންމެ
ގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއި ވާގިފުޅާއެކު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެކަމީ هللاމިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަން 

ކައުންސިލްތަކުގެ ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާ ުކރުމަށް، 
 ފާހަގަކުރަމެވެ.  ކަންޭބނުންވާއަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިަކމާއި،  ވެރިބަލަދު

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެިރ ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެިމތިބެ ރައްޔިތުންެގ  އަޅުގަ
 އަޅަމެންގެ هللا ވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮ

ـــآمـ ކުރައްވާށިއެވެ.އިތުރު  ކާމިޔާބީމަސައްކަތުގައި ބަރާކާތްލައްވައި  ــ ـــ   ينـ

 1435ރަމަޟާން  28
 2015ޖުލައި    15

 
 

 


