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ބުއްދީގެ ވިސްނުން ދެއްވައި އެންމެހާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނާ މާތްކުރެއްވި

اهلل سبحانه وتعاىل

އަށް ޙަމްދާއި،

ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި އެވިސްނުން އެއްމެ ހެޔޮމަގުން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ﷲ ގެ ކަލިމަފުޅުތައް އަޅުގަނޑުމެނާ ހިސާބަށް

حممد صلّى اهلل عليه وسلّم އަށާއި،
ގެނެސްދެއްވައި ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ّ
އާލުންނާއި ،އަޞްޙާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.

އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ

އާދެ!  2008އޮގަސްޓް  7ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ޢަމަލުކުރަން ފެށުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  8ވަނަ
ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި  2010ވަނަ އަހަރުގެ
އޭޕްރީލް  28ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ނަމްބަރ  07/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި  2011ފެބުރުއަރީ  26ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ،ކައުންސިލަތަކަށް ފުރަތަމަ ދައުރަށް
އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރައް ވައި ،ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގަންފެށުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ،ދެވަނަ
އަހަރުވެސް ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަލިމަގެއް ފެނިފައި ނެތްނަމަވެސް

اهلل تبارك وتعاىل

އަށް ޝުކުރުވެރިވާ ޙާލު2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ  6މަހު ކައުންސިލުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަ ގޮތާއި ،ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
އާދެ!  2015ވަނައަހަރުގެ ޙަރަކާތުތާވަލް އެކުލަވާލުމުގައި މައިގަނޑު އަސާސްއަކަށް ބެލިފަވަނީ  2016 -2012އަށް
ސ
އެކުލަވާލެވިފަވާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއެވެ .މިދެންނެވި ޕްލޭނުގެ ދަށުން  2015ވަނައަހަރަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ އެއްވެ ް
ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީގެ ކުޑަމިންވަރެއް ނަމަވެސް

ދައުލަތުން ލިބިފައި ނުވާކަމީ މިކައުންސިލްގެ އުއްމީދުތަކަށް ހީނަރުކަމެއް ލިބިގެން

ދިޔަކަމެކެވެ .ހަމައެއާއެކު ދައުލަތުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން

ފަށާފައިވާ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން މިކައުންސިލަށް ލިބެމުންދިޔަ

އ
އާމްދަނީ މި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދަށްވެގެން ދިޔަކަމީ ނުހަނު ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ .ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް އަތޮޅު ތަރައްޤީ އާ ި
ރައްޔިތުންގެ ލާބައަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޕްރޮގަރާމްތައް
އަމާޒުކަމުގައި ބަލައި

ގ
މަޑުޖެހުނަނުދީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ކައުންސިލު ެ

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް މިއަހަށް ރޭވި ހިންގާން ފެށުނުކަމީ

މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެކެވެ .މިއަހަރުވެސް މި ކައުންސިލުން ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،ޒުވާނުންނަށް
ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،ޢާއްމުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކޮށްދިނުމާއި ،ކައުންސިލްތަކަށް ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ގިނަ ހޭދަތަކެއް

ކުރުމަށްރޭވި ،އެކަންކަން ތަންފީޛުވަމުންދާކަން މިފުރުޞަލުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަމަމިއާއެކު

ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް މިއަހަރު ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން
އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ،ހިންގާން ފެށިފައިމިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މެންބަރުންނާއި އިދާރީ

މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތުން ކަންވެސް ހަނދާންކޮށް ،އެފަރާތްތައް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓުގައި މި
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާލާފައިވާނެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ މިނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ދިވެހި ލޮބުވެތި
މިނިޒާމަކީ ރާއްޖެއަށް އުފުލައިގަނެވޭފަދަ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެމަގުން ކުރައްވަމުން

ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި ،މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .މި ކައުންސިލްގެ
މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.
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ބރު  7/2010ގެ
ނ ަ
ޤނޫނު ނަ ް
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ާ
ނ ލިޔެވުނު 2015ވަނަ 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 2015ވަނަ 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 ،އަމާން
ޞުލްޙަވެރި އަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީވެ ،އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމެވެ.


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.

4

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

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.
2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17415އެވެ .އެއީ 8506 ،އަންހެނުންނާއި،
ނ
ތރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުން ަ
ނޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއި ު
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަ ް
 8909ފިރިހެނުންނެ ެ
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.
5

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

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 ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު



 2015ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

Q1

1

2

3

Q2

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު

Q3

Q4

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
-

އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައެޅުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

-

އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ގެންދިއުން

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި ،މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ،ކުޅިވަރުގެކަންކަން
-

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ޙަރަކާތު ތާވަލް އެކުލަވާލުން

-

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޙަރަކާތްތައް ގެންދިއުން

















100%

100%

ނ
ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނު ް
-

އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރުން









85%

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

4

5

6

7

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

 1ލެޕްޓޮޕް ގަތުން
-

ލެޕްޓޮޕްހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ލެޕްޓޮޕް ގެނައުން

100%



އަތޮޅުކައުންސިލަށް  i7ގެ  1ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ
-

ޑެސްކްޓޮޕް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

ނ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސަރވަރ އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް  2ހާޑް ޑިސްކް ގަތު ް
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ތަކެތި ގެނެސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން



100%



100%

ނ
ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރު ް
-

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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8

9

10

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ނ
ނ ް
ފަންނީ ލަފާދި ު
-

އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ދެނެގަތުން

-

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން

-

ދަތުރުތައް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި ،ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން









ފއްދުން
ނންވާ ޑާޓާ ބޭހެއް އު ެ
އޓުމަށް ބޭ ު
އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެ ް
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޑާޓާބޭސް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

-

ޑާޓާބޭސް އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން





33%

ކރުން
ކައުންސިލަށް އައުވޭނެއް ހޯދުން ނުވަތަ މިހާރުއޮތް ވޭން މަރާމާތު ު
-

ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ރިވައިޒްކުރުން

-

މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުން

-

ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

-

އައު ވޭނެއް ގަންނަން ޖެހިއްޖެނަމަ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ވޭން ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ގަންނަ ވޭނެއް ކަނޑައެޅުން

-

ވޭން ކައުންސިލަށް ގެނެސް ބޭނުންކުރަން ފެށުން





100%
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11

12

13

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

މ
ށ.އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ އިނާ ު
-

އިނާދިނުމުގެ ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

-

އިނާމުލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން

-

އިނާމުލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަޑަމިކް ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުން

-

އިނާމުތަކާއި ،ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ،ޢިބާރާތްތައް ފާސްކުރުން

-

އިނާމުތައް ހޯދުމުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ސްކޫލުތަކަށް އިނާމާއި ،ސެޓްފިކެޓްތައް ފޮނުވުން



100%



ހ
ހިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށްދޭ ހިލޭއެ ީ
-

އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން

100%



ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް
-

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން

-

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން

-

ބައިވެރިވާ ރަށްތައ ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

ޓްރޮފީއާއި ،ސެޓްފިކެޓް ކަރުދާސް ގެނައުމަށް ތައްޔާރުކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

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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14

15

16

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސް
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





25%



ނ
އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރު ް
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްރިންޓަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

ޕްރިންޓަރތައް އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާ ޙަވާލުކުރުން



100%



ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









20%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

17

18

19

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ލކުރުން
އަތޮޅުގައި ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާ ާ
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

-

ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،ބައިވެރިން ހޯދުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން



10%

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

-

ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،ބައިވެރިން ހޯދުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

ޕްރޮގްރާމު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





100%

ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015
-

މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައި ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކުޅިވަރު ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުން

-

ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

މުބާރާތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން







20%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

20

21

22

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ނ
އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އިމްތިޙާނު ބޭއްވު ް
-

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ އެގްޒަމިނަރަކު ހަމަޖެއްސުން

-

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ބުރު ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

-

ކަނޑު ލައިސަންސް ބުރު ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި އަތޮޅަށް ޢާއްމުކުރުން

-

ކަނޑައެޅުނު ތާރީޚްތަކުގައި އިމްތިޙާނު ބޭއްވުން

-

އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ލައިސަންސްބުރު ބާއްވައި ،ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން









60%

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާރޑް ދޫކުރުން
-

ރޭމްޕް އަޅާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން

-

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

-

ރޭމްޕް އެޅުން

-

ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން

ނ
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލު ް
-



80%







0%
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

23

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ލޯކަލް ބަވަނަންސް ސްޓަރޑީ ޓުއަރ
-

އެހީހޯދުމަށް ސިޓީ ލިޔެ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

-

ދަތުރު ދިއުމުގައި އެލްޖީއޭގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

-

ދަތުރު ދާ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީ ހޯދުން

-

އެހީ ލިބުމުން ޓުއަރގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

-

ދަތުރު ދިއުން

-

ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން







5%
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލާމަރުކަޒީ

އިދާރީ

އުޞޫލުން

ދާއިރާތައް
ނ
ޤާނޫ ު

ހންގުމުގެ
ި

( )2010/7ގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015
ރ
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
()2010/7

ގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބަޖެޓް

97

ވަނަ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

ސްޓޭޓްމަންޓާއި،

މާއްދާގައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ކައުންސިލުން

ހިންގާ

2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2015ޖެނުއަރީ 15ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
47ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

އ
ތން މެންބަރުންގެ މެދުގަ ި
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮ ު

ފސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 8
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ބަޖެޓް ާ
ޤންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ޅ
ށ .އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯ ަ
ދިރުވައި

އާލާކުރުމަށާއި،
ލިބުމުގެ

ރެފްރީން
މަޤްޞަދުގައި

އަތޮޅަށް
ނ
ދތިކަ ް
ަ

2015

ވ
ދިމާވެފައި ާ
ޙައްލުކުރުމުގެ

ޖެނުއަރީ

އ
22ގަ ި

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުނަދޫގައި
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
ޖެނުއަރީ

މަހުގެ

22

ން

30

ށ
ް

ނ
ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވު ު
މިޕްރޮގްރާމުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަކީ

ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފުޓްބޯޅަ

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެފްރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި ،ރެފްރީ ޢަލީ ސަލީމުއެވެ.

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

މިޕްރޮގްރާމުގައި

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ރަށްރަށުން

ށ.އަތޮޅުގެ

ރވެ 17 ،ފަރާތަކުން
ޖުމްލަ  18ފަރާތަކުން ބައިވެ ި
އަދި

މީގެ

ސެޓްފިކެޓް

3

ހަދިޔާ

ދ ހަސްތީ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފޯކައި ޫ

އަޙްމަދު

ތެރެއިން

ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.
ޚާއްޞަ

އެފް.އޭ.އެމްގެ

އާޞިފް އާއި ،ށ.ގޮއިދޫ ޑޭޒީވިލާ އިބްރާހީމް އަނީސް
އާއި ،ފޯކައިދޫ ގްރީންޕާލް އިބްރާހީމް މުޝީފުއެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
މަރުކަޒާއި،

ށ.އަތޮޅު

ފުޓްބޯޅަ

ޒުވާނުންގެ

އެސޯސިއޭޝަން

އޮފް

ރއިން
ކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެ ެ
ރެފްރީން ތަމްރީނު ު

ނ
މޯލްޑިވްސް އާގުޅިގެން ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވު ު
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  21,945/50ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން
މިއަތޮޅުގެ
އަތޮޅުގެ

ޕޮލިސް

ރައްޔިތުންނަށް

ނ
ސްޓޭޝަންތަކު ް

ސހަކަމާއެކު
ފަ ޭ

އަވަހަށް

ތޒާމު ހަމަޖައްސައި
ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ލިބޭނެ އިން ި
ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަލަރ
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ
ޕްރިންޓަރ

ތެރޭގައި

ގެނައުމުގެ

އިދާރީ

މަސައްކަތްތައް ނިންމައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 2ވަނަ
ޕްރިންޓަރތައް

ދުވަހު
ހަދިޔާކުރެވުނު

މި

5

ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
ޕްރިންޓަރގެ

ތރެއިން
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ެ

ނ
ސަބަބު ް

މ
މޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާ ު
ނ ި
ނ ގާތު ް
ޓޝަނުން ރައްޔިތުން ާ
މލަންދޫ ،ކޮމަންޑޫ ޕޮލިސް ސް ޭ
ކަނޑިތީމު ،ފީވައް ،ފޯކައިދޫި ،
ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
މގައި މޯލްޑިވްސް
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވު ު
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލިއުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ،ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާއެވެ.
އ
ސއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .ވަކި ޕްރިންޓަރުތައް ެ
ޮ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ދ
ނނާއި ،ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ެ
ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެދާއިރާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލަރު ް
ކައުންސިލަރުންނެވެ.
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  25,546/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ށ.އަތޮޅުގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
ގ
ށ .އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދު ެ
ގއްނައިދިނުމުގަ އާއި،
ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި ،އުނ ަ
ކިޔެވުމުގެ

ތަރުތީލްކޮށް

މާޙައުލެއް

ވާދަވެރި

ޤާބިލްކަން

ދެއްކުމުގައި
އަތޮޅު

އުފެއްދުމާއި،

ބ
ތ ޤުރުއާނަށް ލޯ ި
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރި ި
ށ
ކ ް
ޖެއްސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާ ޮ
ތ
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާ ް
ތަކުގައި

އަތޮޅު

ތަނަވަސް

ތަމްޘީލު

ކޮށްދިނުމުގެ

ކރުމުގެ
ު

ތ
ފުރުޞަ ު
ކޮންމެ

މަޤްޞަދުގައި

އަހަރަކު  1ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

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

މިއަތޮޅު

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް

ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި ކަނޑިތީމު،
ގޮއިދޫ ،ފޭދޫ ،ފީވައް ،ބިލެތްފަހި ،ފޯކައިދޫ ،ނަރުދޫ،
މއުނގޫދޫ ،ފުނަދޫ ،
މަރޮށި ،ޅައިމަގު ،ކޮމަންޑޫާ ،
މިލަންދޫން

ޖުމްލަ

140

ދަރިވަރުން

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއީ،

ބލައިގެން
ަ

ކިޔެވުމުގެ

ނ
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ނ
ނހެ ް
އ ހިމެނެނީ  100އަ ް
ގޮފީގައި  94ދަރިވަރުންނާއި ،ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  46ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގަ ި
ދރިވަރުންނެވެ.
ދަރިވަރުންނާއި 40 ،ފިރިހެން ަ
މުބާރާތް

މި

ށ
މ ް
ބޭއްވު ަ

ރަށެއް

ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު
ދިނުމުގެ

ގޮތުން

އަތޮޅުގައި

އިޢްލާނު

ކުރުމުން

ދ
ފޅުކޮށްފައިވަނީ ގޮއި ޫ
ާ
ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން
ކަމަށްވުމާއެކު

މިމުބާރާތް

ބއްވިފައިވަނީ
ޭ

ގޮއިދޫ

ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު
އެހީތެރިކަމާއެކު ގޮއިދޫގައެވެ.

ނ
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ށ.އަތޮޅުގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު
ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި ،ސްކޫލުގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގައި އަދި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއި،ފުރިހަމަ
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

އެއްބާރުލުމާއެކުގައިކަން

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

މިޕްރޮގްރާމު

ގކުރަމެވެ.
ފާހަ ަ

ކައުންސިލްގެ

ހިންގުމަށް

ޓން
ބަޖެ ު

263,824/38ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ރިޙުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،ރަށުކައުންސިލްތަކާ
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން

ގުޅިގެން

އަތޮޅަށް

މި

އަމާޒުކޮށްގެން މާޗް  23އިން  28އަށް ރިޙުލާ
ފުނަދޫއާއި،

ޕްރޮގްރާމު

ރަށްރަށުގައި

ށ.އަތޮޅުގެ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް
ކޮންމެ

ޝާން

ނށް
ބަލިމީހުން ަ

ކ
ދުވަހަ ު

ފަރުވާދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ،ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމާއި ،ޢާއްމު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމަރޖެންސީ ކާޑިއެޓް ލައިފް ސަޕޯޓް
ނންނާއި،
ޞކޮށް ކަށުކަމާކެމީގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުމާއި ،އަންހެ ު
ނންނަށް ޚާއް ަ
ވޯކްޝޮޕް ހިންގެވުމާއި ،ފިރިހެނުންނާއި ،އަންހެ ު
އސްލާމައިޒްޑް އެޑިޔުކޭޝަން
ށ ޚާއްޞަކޮށްގެން ޢަޤީދާ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި ،ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ި
ފިރިހެނުންނަ ް
ނޓް ސޭފްޓީ"
ކޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި "،ވޯކްޝޮޕް އޮން އިންޓަރ ެ
ދތު" (ޢާއިލީ މައްސަލަތައް) ވޯ ް
ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމާއި" ،މަވައް ަ
ނށް ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައި އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް
ބޭއްވުމާއި ،ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ަ
ދެއްވިއެވެ.

އަދި މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުޢައްޒިން "ސަލާމްކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް" ފުނަދޫގައި ދަރުސްއެއް

ދެއްވާފައިވެއެވެ.
ކުރިޔަށް

މިޕްރޮގްރާމް
ޖަމްޢިއްޔާތުންސަލަފުން

އ
ގެންދިއުމަށްޓަކަ ި

ވަޑައިގެންނެވި

ޓީމުގައި،

ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް ޝާން އާއި ،އައްޝައިޚް އަޙްމަދު
ސަމީރު އިބްރާހީމް އާއި ،ޑރ .އަޙްމަދު ޒިޔާން
އާއި،

އައްޝައިޚް

މުޙައްމަދު

ޝިނާން

އާއި،

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސަމްޢޫން އާއި ،އައްޝައިޚް
މުޙައްމަދާއި،

ޢަބްދުﷲ

އޝައިޚް
އަ ް

ޠައްޔިބު

ނ
ޢަބްދުލްޙަކީމް އާއި ،މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުޢައްޒި ް

މަދީނާގެ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޒިނު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމަށް

ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

ހަމަޖެއްސުމުގެ

އިތުރުން

ރިޙްލާ

ޕްރޮގްރާމަށް

ބޖެޓުން  14,000/-ރުފިޔާ
ގއި ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ަ
ރށްރަށަށް ދޫކުރެވޭ އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތު ަ
އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ަ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު އިފްތިތާޙްކުރުން
ށ.އަތޮޅު

ޑިޖިޓަލް

ކައުންސިލްގެ

ނޯޓިސްބޯޑު  2015އޭޕްރީލް 2ވަނަ ދުވަހުގެ 8:40
ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ރ
މޝަން ކޮމިޝަނަ ު
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި ،އިންފޮ ޭ
އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމު
އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މުވައްޒަފުންނާއި،

ކޮމިޝަނަރުގެ

ނގެ
ޝ ް
އިންފޮމޭ ަ

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްޓޯޑު ހުޅުއްވައިދެއްވުން

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ޟލާ ނަޢީމާ އަޙްމަދާއި ،ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ
ނސިލްގެ ނާއިބުރައީސާ އަލްފާ ި
ޝިޔާމް އާއި ،ދަނގެތީ ކައު ް
ވރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ބައި ެ
ގ
ދގައި ކައުންސިލް ެ
ގ މަޤްޞަ ު
ލމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
ނނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަވަހަށް މަޢު ޫ
މި ނޯޓިސްބޯޑަކީ ޢާއްމު ް
4ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކުރެވުނު ނޯޓިސް ބޯޑެކެވެ .މިބޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޖުމްލަ 42,950/-ރ.
(ސާޅީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
ށ.

އަތޮޅު

ގައި

ގ
ދައުލަތު ެ

ހުރި

ނ
މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިންފޮމޭޝަ ް
އޮފިސަރުނަށް

ނ
ޚާއްޞަކޮށްގެ ް

ނ
އިންފޮމޭޝަ ް

ގ 4
މޢުލޫމާތު ދިނުމު ެ
ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ބާއްވާ ަ
ވަނަ

މަސައްކަތު

ނ
ބައްދަލުވު ް

2015

އޭޕްރީލް

ނވެ.
2ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫގައި ބޭއްވު ެ
އިންފޮމޭޝަން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ގ
ކޮމިޝަނަރު ެ

އޮފީހާއި،

ގުޅިގެން

އަތޮޅުވެހި

ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މި މަސައްކަތު

ދނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލމާތު ި

ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ  19އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ އިންފޮމޭޝަންގެ ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު
ނ
ދލުވުން ނިންމުމުގެ ގޮތު ް
ޝިޔާމް އާއި ،ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ ސައުސަން ޝަހީމް އާއި ،ފާޠިމަތު އާސާންއެވެ .ބައް ަ
ދއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިންނަށް ހަދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށް ެ
ޢާރިފްއެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ތ
ވނު މި މަސައްކަ ު
ދނުމަށް ބޭއް ު
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ި
ވކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މތައް ކައުންސިލުން ކޮށްދެވިފައި ާ
ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާ ު
އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވުން
ނ
ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ް
ޓސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް  2015އޭޕްރީލް 23ގައި
ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފު ް
މުވައްޒަފުންގެ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމުނެވެ .އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމު އެކުލަވާލައި،
ނ
މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީއަށް މެންބަރު ް
އައްޔަންކުރެވުނެވެ.
 2015މެއި  31ން  2015ޖޫން 6ށް
ކުޅެވުނު

މިމުބާރާތުގައި

ބައިވެރިކުރެވުނު

ސްމާޓްގެ

މިކައުންސިލްގެ

ނަމުގައި

ފުޓްސަލް

ޓީމު

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ
ސެމީފައިނަލާ

ހިސާބަށް

ނ
ދަތުރުކޮށްފައިވާކަ ް

އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިމުބާރާތުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ފތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ
ދން ަ
ު
ބައިވެރިވި މަޤްޞަދަކީ

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު

ގ
މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި ،ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
މުވައްޒަފުން އެއް ރޫޙެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމެވެ.
ޓން  20,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިމުބާރާތުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ

އޮފް

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު
12
2015

ށް

ށ.އަތޮޅަށް
މެއި

ހެލްތު

 2015މެއި 9ން

ކުރައްވާ

9ވަނަ

ލ
އޮނަރަބް ް

ދަތުރުފުޅެއްގައި

ދވަހު
ު

ށ
ފުނަދުއަ ް

ވަޑައިގެންފިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،

ގ
އެރަށްރަށު ެ

ދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ށ.ފުނަ ޫ
ބައްލަވާލެއްވައި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ

ނ
ޕްލާންޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލާންޓް ހައުސް
ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި،

ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ

މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކޮށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.
ތރުފުޅުގައި
މިދަ ު

އެމަނިކުފާނުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ
ފުއާދު

އާއި،

ޤާސިމް

ޢަބްދުލްޙަމީދު

ޑެޕިއުޓީ

މިނިސްޓަރ

ދއި،
ޢަބްދުއްޞަމަ ާ

އެންސްޕާގެ

ސީއީއޯ މުޖްތާޒް ޖަލީލު އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު
ޤާސިމާއި،

އާސަންދަ

މައުމޫން

ޢަބްދުއްޞަމަދާއި،

އޮފިސަރ

މެނޭޖިންގ

ފާޠިމަތު

ޑިރެކްޓަރ
އިންފޮމޭޝަން

ޝިފްޒާ

ނ
މިލަންދ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގައި ސޮއިކުރު ް

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި ،ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިއުނިޓީ
ހެލްތު އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނައިބު ރައީސް ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
މެއި  14 -10އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނައިބުރައީސް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަސަން ދީދީ  2015މެއި  13ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ށ.އަތޮޅުގެ
ލ
ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި ތިބި ސިވި ް
ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިހާރު
ޖކް
ރޓަ ި
ސްޓް ެ

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

ޕްލޭން

އެ

ވ
މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރައްވައި އަލަށް އެކުލަވާލެ ޭ
ޕްލޭނަށް

ބޭނުންވާ

މުވައްޒަފުންގެ

އިތުރު

ޙާލަތު

މަޢުލޫމާތު

ހޯއްދަވައި

ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

އަދި

މީގެއިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ބައްދަލުކުރައްވައި

ސީ.އެސް.ސީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ކރެއްވިއެވެ.
ގތުން މަޝްވަރާ ު
ދނެ ގޮތްތަކާބެހޭ ޮ
މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދެވި ާ
މިދަތުރުފުޅުގައި

އެމަނިކުފާނުގެ

އިތުރުން

އެ

ކޮމިޝަންގެ

ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް

މުޞްޠަފާ

ފ
ޠ ީ
ލު ު

ސ
ބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީ ް
އތޮޅުކައުންސިލުގެ ނާއިބުރައީސް އި ް
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ށަ .
އާއި ،ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

21

ނސިލް
ކއު ް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް
 2015މެއި  13ވަނަ ދުވަހު މިކައުންސިލަށް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޓީމު

މި

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ

ކ
ބޭނުމަ ީ

އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާން
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއަހަރު
ޓ އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން
ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމެން ް

ނ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވަ ީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް
ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް

ހިންގުމަށް

އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ޓްރެއިންގ މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،
ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސް އާ އެއްގޮތަށް އެކުލަވާ ލެއްވުމަށް
މިމަހުގެ  2015މެއި  13އިން  17އަށް މި ދެ ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މިޓީމުގައި
އެސިސްޓެންޓް
ޙުސައިން

ނ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ ީ
އޮޑިޓަރޖެނެރަލް

ނިޔާޒު

އާއި،

އަލްފާޟިލް
އެސިސްޓެންޓް

އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އައިމަން
އާއި ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް ،ސްޓޭޓް އެންޑް
އެންޓަރޕްރައިސަސް އެންޑް ސްޓެޓިއުޓޮރީ ބޮޑީޒް
ލ އާއި ،ޑައިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފަޒީ ް
އޮފް

އޮޑިޓް

ފައިނޭންޝަލް

ސްޓޭޓްމަންޓްސް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމުއެވެ.
މިޓީމުގެ އެހީއާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްބައިގާ މަސައްކަތްކުރާ

މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަކުރަމެވެ.

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް ޚާއްޞަ ޔުނީފޯމެއް  2015މެއި 26ގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ދ
ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަ ު
ނސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ
 10:50ގައި ށ.އަތޮޅު ކައު ް
ބޭއްވުނު

މާލަމުގައި

ޔުނީފޯމް

މއްޔާތުގައި
ރަސް ި

ކއުންސިލްގެ ރައީސް
ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ަ
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ .އަދި ދުވެލި
ޕްރޮގްރާމުގެ

މިޔުނީފޯމް

މުވައްޒަފުންނަށް

ލ
ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟި ް
އަޙްމަދު

އާއި،

ޢަބްދުﷲ

ބދުﷲ
ޢަ ް

އަލްފާޟިލް

ނ
ފކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް
ޔުނީފޯމް ރަޢާރަ ް

ނާހިދު އާއި ،އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފާއިޒު އާއި،
އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި ،އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޒުލާއެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ "ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު"ގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ
ރ
އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިކަމަކީ އެޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު އިތު ު
ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

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

ޕްރެކްޓިކަލް

ހަދަންޖެހޭ

ދިނުމަށްޓަކައި

 '120×'120ގެ ރޭމްޕް ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގެ
މަސައްކަތް

ހައުސް

ރޯޔަލް

ކޮމްޕެނީ

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑާ  2015މެއި  13ގައި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ7 .
ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް

މިމަސައްކަތުގެ

މށް
ނިންމު ަ

އަގަކީ

ޙަވާލުކުރެވުނު

24,492/-

ރ.

(ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެރުފިޔާ)
އެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގެ

ރޭމްޕުގެ ކޮންކްރިޓްބައި

ދަށުން

ޙަވާލުކުރެވުނު

ނ
ރޭމްޕް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

މުއްދަތުގައި ނިންމައި،

މިކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކރެވުނު މަސައްކަތެއް ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި މަސައްކަތަކީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ު

23

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ވޭން މަރާމާތުކުރުން
މިކައުންސިލްގެ ޓޮޔާޓޯ ވޭން (މޮޑެލް ނަންބަރު  )KB-CR41V-FRSBS-Nއަށް ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް
އަމިއްލަތަކެތީގައި

ޕައި

ކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑާ މިކައުންސިލާ ދެމެދު 2015
މާޗް  15ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މި

އެއްބަސްވުމުގެ

މަރާމާތުކުރުމަށް

ދަށުން

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  98,580/-ރުފިޔާއަށް 30
ނ
ނމާގޮތަށެވެ .އެގޮތު ް
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮށް ނި ް
މިމަސައްކަތް ނިންމައި މުއްދަތުގައި ވޭން ރަނިންގ
ކޮޑިޝަނަށް ގެނެވި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ
ނ
ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއި ް

ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިމަސައްކަތަކީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ ހިންގުން
ޖހިފައިވާ "ގެޓްސެޓް" ރޯޑްޝޯ  2015ޖެނުއަރީ
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަ ެ
ނނަ ް
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޒުވާނު ް
 17ގައި ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ގުޅިގެން

އަތޮޅުވެހި

ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި އެދުވަހުގެ  10:00ން
 4:00އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ރޯޑްޝޯ ބޭއްވުމުގެ
މަޤްޞަދަކީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް
ވ
ގމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
"ގެޓްސެޓް" ގެ ނަމުގައި ހިން ު
ލުއިލޯން

ޕްރޮގްރާމާބެހޭ

އިތުރު

ފޯމް

އދި
ަ

އެޕްލިކޭޝަން

މަޢުލޫމާތު

ދ
ީ

ޕްރޮޕޯސަލް

ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ ބޭއްވުން

ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.
ލ
މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި ާ
މަރިޔަމް ޒޫނާއެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ކގައި ޢާއްމުންގެ
ރވުނު މިމަޢުލޫމާތު ސެޝަންތަ ު
އަތޮޅުރަށްރަށުން ޖުމްލަ  45ބައިވެރިންނަށް އިންތިޒާމު ކު ެ
ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެރިވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރުން
ށ
ނ  6މާޗް 2015ގައި ފުނަދޫއަ ް
ސލްގެ މެންބަރު ް
ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ކައުން ި
ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
އެ މުއައްސަސާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރި
މިދަތުރަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި،
ތ
އިދާރީ މުއާމަލާތްތައް ހިނގާގޮ ް

މށާއި،
ދެނެގަތު ަ

ރ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.
މިދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފުނަދޫގައި ހޭދަކުރި
ދެ

ދުވަހު

ކައުންސިލާއި،

ދ
ށ.ފުނަ ޫ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލުގެ

ށ ،ރ .އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން

ބފުޅުން މިހާރު ކަންތައްތައް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގޮތުގެ
ތގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި ،އެ ޭ
ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ ގޮ ު
ލވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢަމަލީގޮތުން ބެއް ެ
ތޅުކައުންސިލަށް އެރުވިއެވެ.
ރ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިކުރި ދަތުރުގެ ހަނދާނީ ފިލައެއް ށ.އަ ޮ
ޓީމުގެ އެކަމަޑޭޝަން ފްރީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ ޝަރަފުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުންގެ ފަރާތުން ޑިނަރއެއް
ދެވިފައިވާއިރު މިޓީމަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  7,872/50ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަދިރި ރުޅިރުޅި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން
ނ
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރި ގިނަވެ ،ޑެއްގޫހު ް
ފެތުރެމުންދާތީ

އެކަމުން

އ
ކުރިއާލަ ި

ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން "މަދިރި ރުޅިރުޅި" ގެ
ނަމުގައި ހެލްތު

ނ
ޕްރޮޓެކްޝަ ް

އޭޖެންސީއާއި،

އ ހުރި ދައުލަތުގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫގަ ި
މުއްސަސާތަކާއި ،ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް
ގުޅިގެން

16

މެއި

ން

ފެށިގެން

އވެއެވެ.
ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށިފަ ި

މަދިރި
މިގޮތުން

މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތަލުމާބެހޭ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

25

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދައި
ތެރޭގައި

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

އޭގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސްތަކެއް އުފެއްދައި ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައިވެއެވެ.

މުއްސަސާތަކުގެ

މެދުވެރިކޮށް

މުވައްޒަފުން

ރަށުތެރޭގައާއި،

ފަޅުގޯތިތަކުގައި

އަދި

ގޮނޑު

ގ
ނތަން ރަނގަޅުކޮށް ގޭގޭ ެ
ނނަ ތަ ް
ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދި އުފެދޭ ފާޑުގެ ތަކެތި ނައްތާލައި ،ފެން ހެދޭގޮތަށް ހު ް
ގތަކުގައި މަދިރި ފަނި ހުރިތޯ ޗެކްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޖޫން ފަހުކޮޅު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީ
ވަޅުތަކާއި ،ފެންތާނ ީ
ށޓަކައި އަތޮޅު ޓާސްކްފޯސް
ދއުމާއެކު އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަ ް
މން ި
ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަ ު
ގން އެކުލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.
ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ހިމަނައި ެ
#

މަޤާމު

ނަން

މުއައްސަސާގެ ނަން

1

ލ
އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

2

އަޙްމަދު ޒާހިދު

ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ލ
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަ ް

3

ލޢަޒީޒު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދު ް

ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ލ
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަ ް

4

އަޙްމަދު ރަފީޢު

ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް

ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
އަހަރުގެ

އަހަރީދުވަސް

މިރަސްމިއްޔާތުގައި
އަހަރާއި،

15

2015ވަނަ
ފާހަގަކުރުމަށާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލަށް
އަހަރާއި،

20

ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ
ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް

10
އަހަރު

މުވައްޒަފުންގެ
ހަނދާނީ

ފިލައެއް ދިނުމަށް  12ފެބްރުއަރީ 2015ގައި ބޭއްވި
މ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއް ު
ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
އެގޮތުން  2015ފެބްރުއަރީ 26

މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދުމަތުގެ ފިލާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން

ށ
ދުވަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަވީރުގެ ނަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާއަ ް

ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި  10އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ  18ފަރާތަކަށް 15 ،އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ރިހިފިލާ 5
ފަރާތަކަށް އަދި  20އަހަރުގެ ޚިދުމަތުގެ ރަންފިލާ  10ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ .މި ހަނދާނީ ފިލާތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި ،ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،މިލަންދޫ ދާއިރާގެ

26

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު

ކަނޑިތީމު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

އާއި،
އާމިނަތު

ދާއިރާގެ
އާއި،

ނަޒުލާ

ގ
ދާއިރާ ެ

ފުނަދޫ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒުއާއި ،ފޯކައިދޫ
ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާހިދުއެވެ.
ކީތިރި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ށ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ

ޢަބްދުﷲގެ

ސާލިމް

އަހަރީ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން

ފައްޓަވައިދެއްވި

ރ
މިޙަފްލާ ޝަރަފްކޮށްދެއްވައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ކާމިޔާބީގެ ދަފްތަރު ނެރެދެއްވީ މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނު ބު ީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޝަރީފްއެވެ.

ރައީސް

އަދި

އަލްފާޟިލް

ޝަރަފްވެރި

ލ
ޢަ ީ

މެހުމާނާއި،
ރައީސްގެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ.

ވެރިންނާއި،

މުއައްސަސާތަކުގެ

ވރިވި މިޙަފްލާގައި
ނ ބައި ެ
ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅު ް
ޝަރަފްގައި

މުވައްޒަފުންގެ

ޑިނަރ

ބޭއްވުނު

އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން

އަކާއި ،ފޮޓޯ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

ޓން 44,714/-ރ.
ޙރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ަ
(ސާޅީސްހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
ހަދައިދިނުމާއި ،ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން
2015

ވަނަ

އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ

6

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެ ލައިސަން ހެއްދުމަށް
ބޭނުންވެގެން
އަމާޒުކޮށްގެން
ކައުންސިލްތަކާ
ބޭއްވުނެވެ.
އުޅަނދުފަހަރު
ހަމަވެގެން

ފއިވާ
ހުށަހަޅުއްވާ ަ

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

މިކައުންސިލާއި،

ގ
ރަށްރަށު ެ

ގުޅިގެން

ލައިސަންސް

ބުރެއް

މީގެއިތުރުން

އެއްގަމުގައި

ދުއްވާ

ދުއްވުމުގެ

ލައިސަންސް

ތ
މުއްދަ ު

އައުކުރުމަށާއި،

ކެޓަގަރީ

އިތުރުކުރުމަށް

އެއްގަމު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރ ހަމަޖެއްސުން
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ށ
ށ ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮ ް
ހުށަހަޅާފައިވާ  57ފަރާތަކަ ް
ލައިސަންސް

ފޮތް

އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ދ
އަ ި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ
ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި ،ލައިސަންސް
މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 26
ތ
އދި ލައިސަންސް ފޮ ް
ކށް ަ
ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރު ޮ
ށ
އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދީ މީގެ އިތުރުން އަލަ ް
ކަނޑިތީމުގައި ބޭއްވުނު ލައިސަންސް ބުރުގެ ތެރެއިން

ށ
ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ  19ފަރާތަކަ ް

ރ
ޑފައި އޮތުމަށް ފަހު ޖެނުއަ ީ
ލައިސަންސްފޮތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގްޒަމިނަރުން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިޚިދުމަތް މެދުކެނ ި
ށ
ކ ް
ރތްތަ ަ
އސަންސަށް އެގްޒަމިނަރެއް ހަމަޖެހުމާއެކު ކަނޑުގެ ލައިސަންސަށް އަލަށް އެދޭ ފަ ާ
މަހުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުގެ ލަ ި
ރ
އވެއެވެ .އަދި އެއްގަމުގައި ލައިސަންސް ހެދުމަށް މިހާ ު
ށދެވިފަ ި
ދމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮ ް
ނ ޓެސްޓު ހެ ު
އެމަހުން ފެށިގެ ް
އެގްޒަމިނަރަކު ހަމަޖެހި އެއްގަމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި މިހާރުވަނީ
މަސައްކަތް ފެށިފައެވެ .އެގޮތުން ފެރީ ޝެޑިއުލްއަށް ބަލައިގެން އެކި ރޫޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ
ލައިސަންސް ބުރުތަކެއް ބޭއްވުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވަނީ މުޅިން ނިމިފައެވެ.
އެއާއެކު އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި

ރޭންޕެއް ތައްޔާރުކުރެވި އަށެއް އަޅަންޖެހޭ ސަރަހައްދު

ހެދުމަށްޓަކައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ށ
މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ  72އުޅަނދަކަ ް
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެވިފައިވެއެވެ .މި އާއި އެކު މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި
ތކެތި ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 121
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ަ
ވެހިކަލަކަށް ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
1436ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް
އ ހިމެނިފައިވާ  140,000/-ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ
މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގަ ި
އިންތިޒާމުތަކެއް  2015ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމިފައިވެއެވެ.

މިފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަމަޟާން މަސް

ޅމުން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
ނިމި ،ރަށްރަށުން ރިޕޯޓް ހުށަހެ ު

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ށ
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން "މަދަދު ޕްރޮގްރާމު" ހިންގުން ހަރުދަނާކޮ ް
ކއް ގެނެސް މިކައުންސިލްގެ
އ "މަދަދު ލޯނު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ބަދަލުތަ ެ
ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކަ ި
ދެވަނަ ދައުރުގެ  49ވަނަ ޖަލްސާއިން  2015ޖެނުއަރީ 27ގައި ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ރ މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށް،
މިޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާ ު
އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށް  %9ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު  1އަހަރު ދުވަހަށް ،ރަހުނަކާ
ނއެވެ.
ނުލައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަލައިގެން  50,000/-ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެ ެ

ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުން
ލ
ނ ޤާބި ު
ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތު ް
ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި ،ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި
ގ
ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުން ެ
މެދުގައި

ކިޔެވުމާއި

އިތުރުކޮށް

ރަށު

ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ރގައާއި،
ފެންވަ ު

ރޫޙު
އަތޮޅު

ރގަ އަދި ދުނިޔޭގެ
ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ފެންވަ ު
ފެންވަރުގައި

ފާހަގަކުރެވޭ

ގ
ހޯދުމު ެ

ވނަތައް
ަ

މ
ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ ތަޢުލީ ީ

ކރަނީ
ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމަށް ގެނެވިފައިވާ އެވޯޑްތައް ޗެކް ު

އންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
ޖނުއަރީ  29ގައި ބޭއްވުނު ކަ ު
ކރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ެ 2015
ވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމް ު
ދނުމުގެ ސިޔާސަތު  "2015އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި،
 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ "ތަޢުލީމީ އިނާމު ި
ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ރތްތަކުގެ ތެރެއިން 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ
ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަ ާ
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  6ދަރިވަރަކާއި2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ
އިމްތިހާނުން

15
ތނުފިލި
ޫ

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

1

ދަރިވަރަކާއި،

އޭލެވެލް

ދރިވަރުގެ
ަ

އެވޯޑް

ދަރިވަރަކު

މި

އެވޯޑް

ނ އަހަރު ށ.އަތޮޅު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ2014 .ވަ ަ
ކާމިޔާބު

އެދުރުގެ

އެވޯޑް

12

ޓީޗަރަކު

ރ އެދުރުގެ އެވޯޑް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ހިތްމަތްތެ ި
 7ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން

ތގެ ތެރެއިން
ހަނދާނީ ލިއުންތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަ ު

ރ
ކ ސްކޫލުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއި ު
ނދޫ ސްކޫލާއި ،ށ.ފީވަ ު
މލަ ް
މިއަހަރު އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި ،ށި .
ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފީވަކު ސްކޫލާއި ،އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާއެވެ.
މ
ވ ާ
ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެވޯޑްތަކާއި ،ސެޓްފިކެޓްތައް ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަށްރަށަށް ފޮނު ު
މށް
ހިސާބަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި 2015ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނު ަ

29

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ  1520އޭޕްރީލް 20ގައި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް
ހ އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަތިންރުފިޔާ ،ސާޅީސްލާރި)
ލ 91,273/40ރ( .ނުވަދި ަ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޖުމް ަ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ލ
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ލޯކަ ް
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަ ް
ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމު
 2015ޖޫން  9 -7އަށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.
ފަންޑު އުފައްދައި ،ހިންގާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި

ކުރިޔަށްގެންދެވޭ

ކައުންސިލްތަކުގެ
ޓްރަސްޓްފަންޑާ

މި

ސެމިނަރގައި

ޝންތައް
ޕްރެޒެންޓޭ ަ

ށހެޅުމާއި،
ހު ަ

ބެހޭ

ސ
ބިޒްނަ ް

ޢލޫމާތާއި،
މަ ު

ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ސެންޓަރގެ ތަޢާރަފެއް ދިނުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޓިވް
މ
ރން ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތު ާ
ސޮއިޓީ އޮޕަރޭޓްކޮށް ހިންގާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އިތު ު
މތު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނާ މަޢުލޫ ާ
މިސެމިނަރ ނިންމުގެ ގޮތުން  2015ޖޫން  9ދުވަހުގެ
 3:35ގައި ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި
ބޭއްވުނު

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ބައިވެރިންނާ

ހަނދާނީ

ލިއުން

ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ

ފުނަދޫ

ދާއިރާގެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ
މިލަންދޫ
ޢާތިފް

ދާއިރާގެ
އާއި،

އަޙްމަދު

ޢަބްދުﷲ

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ޢަބްދުﷲ

ކަނޑިތީމު

ދާއިރާގެ

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ޑ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ އާއި ،ކޮމަން ޫ
ވ.
ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާހިދުއެ ެ
ލޯކަލް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ގަވަރމެންޓް
ގުޅިގެން

ރޓީ
އޮތޯ ި

އާއި،

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ

ރައީސުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން އިދާރީ
މުވައްޒަފުންނާއި،

ނސިލުން
ސިޓީކައު ް

ބޭފުޅުންނާއެކު
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ޖުމްލަ  42ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ސެމިނަރ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް އާދަމް ޝަރީފް އަޙްމަދާއި ،އެއޮތޯރިޓީގެ އެޑްވޮކޭޓަރ ޙަސަން ރިޝާދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް ޞާލިޙް ޙުސައިނާއި ،ކުޅުދުއްފުށީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރގެ
މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ޢިމާދުއެވެ.
ހިންގުމުގައި

މިޕްރޮގްރާމު

އިންތިޒާމުތައް

އެންމެހާ

ސަރުކާރު

ޖއްސިފައިވަނީ
ހަމަ ަ

ގުޅިގެން

މުއައްސަސާތަކާ

މިކައުންސިލުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ތ
ހރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ވިޔަވަ ި
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަ ަ
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
މިއަހަރުގެ

ދަތުރުތައް

6

ރތަމަ
ފު ަ

ގ
މަހު ެ

ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިދިޔަ

2014ވަނަ

ނިމުނުއިރު

އަހަރު

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި  482,422/35ރުފިޔާ
ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން 30
ޖޫން

2015

(ހަތްލައްކަ

ގެ

ތޭރަހާސް

ނިޔަލަށް
އެއްސަތޭކަ

ޗ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާން ް

713,195/ރ.ނުވަދިހަފަސްރުފިޔާ)

ބފައިވެއެވެ.
ލި ި

އަދި

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ހިންގުމުގެ

ށ
ދ ް
ޚަރަ ަ

ނޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  632,636/17ރުފިޔާއެވެ.
 562,981/18ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2015ޖޫން މަހުގެ ި
ނ ލިބެންވާ 911,511/50
ސންދައިންނާއި ،އެކި އޮފީސްތަކު ް
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާ ަ
ރުފިޔާ

ލިބުމުން

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ސާފު

ފައިދާގެ

ގޮތުގައި

1,544,147.67

ރ.

(އެއްމިލިއަން

ފަސްސަތޭކަ

ސާޅީސްހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސްހަތްރުފިޔާ ،ފަސްދޮޅަސްހަތްލާރި) ލިބޭނެއެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
އ
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އަ ި
ނ
ނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށު ް
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަ ީ
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ހިންގަންފެ ު
މޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  1,713,180/36ރުފިޔާއެވެ.
2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ި

އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން

ކ
 2015ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓާއި ،ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  485,667/62ރ( .ހަތަރުލައް ަ
އަށްޑިހަފަސްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްރުފިޔާ ،ފަސްދޮޅަސްދެލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު 2015 ،ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ
 2,198,847/98ރުފިޔާއެވެ.
ރ މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށް،
މިޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާ ު
އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށް  %9ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު  1އަހަރު ދުވަހަށް ،ރަހުނަކާ
ނުލައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަލައިގެން  50,000/-ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ .ލޯނު ދޫކުރުމުގެ
މަސައްކަތް މިހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށްޓަކައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ

ބެލުމުގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

ޢިމާރާތްތައް

ހރިގޮތެއްގައި
ފައިދާ ު

ބޭނުންކުރުމުގެ

މޤްޞަދުގައި
ަ

މ
ި

ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ
ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ 2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  285,269/10ރ( .ދެލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް
ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާ ،ދިހަލާރި) ރުފިޔާއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން  30ޖޫން  2015ގެ ނިޔަލަށް
ތގައި 140,400/-ރ.
ގ ގޮ ު
ޢިމާރާތްތަކާއި ،ކޮޓަރިކުލީ ެ
(އެއްލައްކަ

ސާޅީސްހާސް

ހަތަރުސަތޭކަ

ރުފިޔާ)

ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ
182,934/26ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2015ޖޫން
މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 242,734/84
ރުފިޔާއެވެ.

 2015ޖޫން 30ގެ ނިޔަލަށް ކޮޓަރި

ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ 90,700/-
ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމަށް ޖުމްލަ 333,434/84

ތ
އަތޮޅުވެއްސާއި ،އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާ ް

ލބޭނެއެވެ.
ސ ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަތަރުރުފިޔާ ،އަށްޑިހަހަތަރުލާރި) ި
ރ( .ތިންލައްކަ ތިރީސްތިންހާ ް
ތޅުވެހި ޢިމާރާތާއި،
ފރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި އަ ޮ
މގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުގެ ު
މިޕްރޮގްރާމުން އިތުރު ނަފާހޯދު ު
ށ ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2015ޖޫން  1ވަނަ
ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަ ް
ށ
ސވުމެއްގެ ދަށުން އެމް.އައި ކޮލެޖަށް  5އަހަރުގެ މުއްދަތަ ް
ދބުރި ޢިމާރާތުގެ ހޯލް ،އެއްބަ ް
ދުވަހުން ފެށިގެން އަތޮޅުވެހި ެ
ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވުމީ ކުރިމަގުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
ނ
ނ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ،އާސަންދައިގެ ދަށު ް
މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސްލިބޭ ެ
ނމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ބޭސްލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދި ު
ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މިދިޔަ 2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  1,006,235/48ރުފިޔާ އެވެ.
30

2015ން

ޖޫން

1,728,354/99ރ.

2015
(އެއް

ގެ

އަދި  1ޖެނުއަރީ

ނިޔަލަށް

ކ
މިލިއަން،ހަތްސަތޭ ަ

ފންސާސްހަތަރު ރުފިޔާ،
އަށާވީސްހާސް ،ތިންސަތޭކަ ަ
ލބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް
ނުވަދިހަނުވަލާރި) ި
ޖުމްލަ

477,299/17ރ.

ތހާސް
ހަތްދިހަހަ ް

ދުއިސައްތަ

ކ
(ހަތަރުލައް ަ
ނުވަދިހަނުވަރުފިޔާ،

ގ
ސަތާރަލާރި) ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2015ޖޫން މަހު ެ
ރ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާ ަ

އކީ 2,257,291/30
ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީ ަ
ރުފިޔާއެވެ.

ނ
ލބެންވާ  811,827/03ރުފިޔާ ލިބުމު ް
ތނަށް އެކިފަރާތްތަކުން ި
ހގެ އަގަށް މިއަހަރުގެ މިހާ ަ
ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭ ު

މިޕްރޮގްރާމަށް 3,069,118/33ރ( .ތިންމިލިއަން ފަސްދޮޅަސްނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ އަށާރަރުފިޔާ ،ތިރީސްތިންލާރި)
ލިބޭނެއެވެ.
އ ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅިގެން މިވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބިފައިވާ ގޮންޖެހުމާ ގުޅިގެން
އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ ފުނަދޫގަ ި
ހގަކުރަމެވެ.
ފ ަ
ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ާ

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


ޙަރަކާތް  : 1ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން
ވ
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކަށީގެން ާ
ޕްރޮޕޯސަލެއް

ހުށަހެޅުމުން

އެޕްރޮޕޯސަލްތައް

އަނބުރާ

ކަމަށްވާތީ

މުއްދަތުގައި

ފޮނުވާލުމުން

ނ
ލބު ު
ި

މިހާހިސާބަށް

ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ޔއިރުވެސް
ދި ަ

ކަމުނުދާތީ،

އެޕްރޮޕޯސަލްތައް

އސާ ނުފޮނުވި ލަސްވެފައިވަނީއެވެ.
ލިބިފައިނުވާތީ ،ރަށްރަށަށް ފަ ި
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު



ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ނންވާ ޑާޓާބޭސް އެއް އުފެއްދުން
މށް ބޭ ު
ޙަރަކާތް  : 2އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓު ަ
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

މިޕްރޮގްރާމަށް

ބޭނުންވާ

މަޢުލޫމާތު

ފުރަތަމަ

6

މަހުގެ

ތެރޭގައި

އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ.


ޙަރަކާތް  : 3ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

މ
ނ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ި
ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް

ނ
މ 2015ވަ ަ
ހން މުބާރާތެއް ި
މފަދަ އެ ެ
ނ ޒުވާނުން ބައިވެރިވާ ި
ނދެވިވަ ީ
މުބާރާތް ކުރިޔަށް ނުގެ ް
ށ
މ ް
އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިވަން 50ގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގއި ހިމެނިގެން އެފްއޭއެމްއިން ބޭއްވު ަ
ނ
އިޢުލާނުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ .މިގޮތަށް ދިމާވުމާގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 70ވަ ަ
ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން

މި

ބރާތް
މު ާ

އިންޓަރ

ސްކޫލު

ޓބޯޅަ
ފު ް

މުބާރާތަކަށް

ށ
ކ ް
ބަދަލު ޮ

ވއެވެ .އަދި  30ޖޫން އާ ހަމައަށް މިމުބާރާތުގެ އުޞޫލާއި،
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމިފައި ެ
ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.



ޙަރަކާތް  : 4އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

އ
އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ރޭމްޕް ކޮންކްރިޓްކޮށް ނިންމައި ،އަށެ ް

ށ
އަޅާބައިގާ ގައު އަތުރައި އެބައި ހެދުމަށްޓަކައި އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަ ް
އ
ފ ި
ވތީ އެމަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވި ަ
ނ ފަރާތެއް ލިބިފައިނު ާ
އިޢުލާނުކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ެ
ނުވަނީއެވެ.
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ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު


 2015ގެ

 2015ގެ ފުރަތަމަ

 2015ގެ ލިބުނު

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓް

3,745,825.66

7,633,929.09

3,888,103.43

ލ
ދގެ ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު

20,150.00

63,150.00

43,000.00

ދ
ރ ު
ކގެ ޖުމްލަ ޚަ ަ
ގރާމުތަ ު
ރ ް
ނގޭ ޕް ޮ
ޔތުން ހި ް
ލގެ މާލިއް ަ
ކައުންސި ް

834,591.78

1,679,046

844,454.22

4,600,567.44

9,376,125.09

4,775,557.65

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ލ
ޖމް ަ
ރދުގެ ު
ޚ ަ
ރިކަރަންޓް ަ

ލ
މޅި ޖުމް ަ
ބަޖެޓް ު

ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

ދ
ރ ު
ނނަށް ހިނގާ ޚަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ

2,761,385.84

5,875,783.00

3,114,397.16

128,713.51

286,457.00

157,743.49

87,900.00

67,890.00
79,099.87

ދމަތަކަށް
ފންނަށާއި އަދި ވަކި ޚި ު
އޒަ ު
މވަ ް
އވާ ު
ކރަ ް
މސްކުޅި ު
ޕެންޝަނާއިު ،

213

ސ
ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައި ާ

221

ދ
ރ ު
ރމުގެ ޚަ ަ
ތރު ކު ު
ދަތުރުފަ ު

20,010.00

222

ގ
ގ އަ ު
ހދާ ތަކެތީ ެ
ބނުމަށް ޯ
ގމުގެ ޭ
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

40,416.38

119,516.25

223

ދ
ރ ު
މތުގެ ޚަ ަ
ޚދު ަ
ނވާ ި
ގމަށް ބޭނު ް
ނ ު
އޮފީސް ހި ް

716,428.93

1,132,792.84

416,363.91

225

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ކރުމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ު

0.00

0.00

0.00

226

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
މތު ކުރު ާ
މަރާ ާ

78,871.00

131,480.00

52,609.00

3,745,825.66

7,633,929.09

3,888,103.43

ލ
ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

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

20,150.00

63,150.00

43,000.00

20,150.00

63,150.00

43,000.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
އ
ތ ް
އޞަ ޙަރަކާތް ަ
ޚާ ް

175,042.00

168,774.17

-6,267.83

ނ
ކރު ް
މއި ،ވަޒަން ު
ރސްކުރު ާ
ވިލަ ެ

-

188,520.00

188,520.00

ތ
ދމަ ް
ރަށްވެހި ޚި ު

-

295,800.00

295,800.00

ޤ
ރއް ީ
ތމާޢީ ތަ ަ
އިޖް ި

520,643.78

581,541.83

60,898.05

ނ
ތރިކަ ް
ތމާޢީ ރައްކާ ެ
އިޖް ި

-

93,100.00

93,100.00

ނ
ޒވާނު ް
އދި ު
ވރު ަ
ޘަޤާފަތާއި ،ކުޅި ަ

21,945.50

235,377.50

213,432.00

އ
މތްތަ ް
ޚދު ަ
ޢާއްމު ި

116,960.50

65,332.50

-51,628.00

ޤ
އ ީ
ތރަ ް
ރަށްވެހި ަ

-

50,600.00

50,600.00

1,679,046

844,454.22

ލ
ޖުމް ަ

834,591.78
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ސލް
ނ ި
ތޅުކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ތރު ު
ނމަޑުލު އު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު


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

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

1

2

Q2

Q3

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ޓ
ލަފާކުރާ ބަޖެ ް

Q4

ނ
ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނު ް
-

އެހީދޭނެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލުން ފާސްކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ދޫކުރުން

140,000/-



ނ
ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރު ް
-

މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލް އެކުލަވާލުން

-

މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ޓްރެއިނިންގ ކުރުން

-

މޮނިޓަރިންގެ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މޮނިޓަރކުރުން

-

ފީޑްބެކް ލިއުމުން ފޮނުވަން މުހުލަތެއް ދިނުން

-

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން





83,520/-

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

3

4

5

6

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ނ
ނ ް
ފަންނީ ލަފާދި ު
-

އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ރަށުކައުންސިލްތައް ދެނެގަތުން

-

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ ވާހަކަދައްކައިގެން މަސައްކަތު ތާވަލެއް އެކުލަވާލުން

-

ދަތުރުތައް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާއި ،ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން





30,000/-

ފއްދުން
ނންވާ ޑާޓާ ބޭހެއް އު ެ
އޓުމަށް ބޭ ު
އަތޮޅުގެ އާބާދީ ދަފްތަރު ބެލެހެ ް
-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޑާޓާބޭސް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

-

ޑާޓާބޭސް އެކުލަވާލައި ބޭނުންކުރަން ފެށުން





75,000/-

ޕޭރަންޓް އެވެއަރނަސް
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

23,100/-



ންމްސިލަށް ހުށަހެޅުން
ޕަޕްބްރޮލިގްކްރާމުހެލްރިތުޕޯޓްއެވެއެއކުަރލަނަވާލަ
އުރާ
ކަގް
ސްއި،ޕްރޮ
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުމާއި ،ޕްރޮގްރާމު ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

-

ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ރަށްރަށަށް އެންގުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

-

ޕްރޮގްރާމުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





40,000/-
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

7

8

9

10

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ލކުރުން
އަތޮޅުގައި ނެޓްބޯލް ދިރުވައި އާ ާ
-

ފެސިލިޓޭޓަރުން ހޯދުން

-

ޓްރެއިނިންގ ހިންގާނެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،ބައިވެރިން ހޯދުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން

65,000/-



ނ
2015ވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅު ް
ޓ އެކުލަ
ތް
ރޮބޯގްޅަރާމުމުބާރިރާޕޯ ް
ށ.އަތޮޅު ފުޕްޓް
-

މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކުޅިވަރު ކޮމިޓީން ކަނޑައެޅުން

-

ތާރީޚް ކަނޑައަޅައި ،ބައިވެރިވާނެ ޓީމުތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

-

އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

-

މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

-

މުބާރާތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލައި ،ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން





147,000/-

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާރޑް ދޫކުރުން
-

އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

-

ރޭމްޕް އެޅުން (އަށެއް އަޅާބައި)

-

ޚިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލުން

ނ
ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލު ް





50,600/-
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

11

ނސިލް
ކއު ް
ރބުރީ އަތޮޅު ަ
ރބު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު

ލޯކަލް ބަވަނަންސް ސްޓަރޑީ ޓުއަރ
-

އެހީހޯދުމަށް ސިޓީ ލިޔެ އެހީ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން

-

ދަތުރު ދިއުމުގައި އެލްޖީއޭގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން

-

ދަތުރު ދާ ޤައުމުގެ ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީ ހޯދުން

-

އެހީ ލިބުމުން ޓުއަރގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން

-

ދަތުރު ދިއުން

-

ދަތުރު ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން





109,000/-

39

ސލް
ކއުން ި
ތޅު ަ
ރބުރީ އަ ޮ
ތ ު
ނމަޑުލުއު ު
މިލަދު ް

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު


ނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައި ް
ށ
ޤނޫނުގައި ކައުންސިލްތަކަ ް
ރކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ،ލާމަ ު
ބާރުތައްދީ،

ލތަކާއި
ކައުންސި ް

ޒިންމާތައް

ނމަވެސް
ށފައިވީ ަ
މަތިކޮ ް

އެ

ބާރުތަކާއި،

ޒންމާތައް
ި

އ
ކައުންސިލްތަކާ ި

ކ
ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ކައުންސިލް ތަކުގެ އިހުތިޞާސް ކަނޑައެޅިފައިވީ ނަމަވެސް އެ އިޙްތިޞާސްތައް ކައުންސިލްތަ ާ
ޓގައި ހިމެނިގެން ފައިސާ
ޖ ު
ލތުގެ ބަ ެ
ތއް ހިންގުމަށް ދައު ަ
ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ޕުރޮގުރާމް ަ
ވއެވެ .އެހެންކަމުން މިއަދު
ނ ކަށަވަރު ވީނަމަވެސް އެފަދައިން ފައިސާ ލިބިފައެއް ނު ެ
ނ ް
މށް ޤާނޫ ު
ލިބެންޖެހޭނެ ކަ ަ
އ
އންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެފަ ި
ޑ ގޮންޖެހުމަކީ މިޤާނޫނުން ކަ ު
ކައުންސިލްތަކަށް އޮތް އެންމެބޮ ު
އ
މގެ މަގުތަނަވަސް ވެފަ ި
ނެތުމެވެ .ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެކު މުޅި އިދާރީދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭވު ު
ނެތުމެވެ .މީގެ އިތުރުން މި ނިޒާމަށް މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާޙުތަކަކީވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ ގޮންޖެހުމެކެވެ .އިސްވެ
ނދިރުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ކުޑަކުރެވިގެން މެނުވީ މިނިޒާމު އޭގެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިނގައިގަތުމަކީ ާ
މިކައުންސިލުގެ  2015ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހަކީވެސް ޙަރަކާތު ތާވަލްގެ ގިނަކަންކަން ފަށައިގަނެވި
އެކަންކަމުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވިފައިވާ  6މަސްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިމަސައްކަތުންކަމުގައި ޤަބޫލުކުރަމެވެ .މާޟީގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި މިކައުންސިލްގެ
މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ކަންކަން ﷲގެ ހެޔޮރަހުމަތް ފުޅާއި ވާގިފުޅާއެކު ޙާޞިލް ކުރެވޭނެކަމީ
ކރުމަށް ،ކައުންސިލްތަކުގެ
ޝައްކެއްއޮތް ކަމެއްނޫނެވެ .އެހެނަސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ހަރުދަނާ ު
ބނުންވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކމާއި ،އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ޭ
ބަލަދުވެރި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރި ަ
ގ
މތިބެ ރައްޔިތުން ެ
ރ ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ި
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެ ި
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