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1

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

g
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެން
އުޅެންވީ ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم
އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި،
މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާއިތުވި ބައި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކޮށްފާވާނީ ،ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ
ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ .މިގޮތުން

މި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ގިނަގުނަ ކަންކަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .ހަމަ އެއާއެކީ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި
ކުރުމަށް ތާވަލުކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިންމާނުލެވުނު

ކަންތައްތަކަކީ އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅުގެ އާއި ،މަރިޔާދުގޭގެ
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިސްވެ ދެންނެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން ،އޮފީހުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ވަޞީލަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން،
ކައުންސިލްގެ ތަންތަނާއި ،ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް އެތަންތަނަށް ގެނައުމަށް ނިންމުނު ބައެއް ބަދަލުތައް 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6
މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެވިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރަށް ރޭވުނު
ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެށިގެން ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި އެކަންކަމަށް ޚުލާޞާގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެއް އުޞލަކުން ހިންގެވުމަށް އަދި މިއިދާރާއިން ރާވައި ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ލަފަޔާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް
އިޙްލާޞްތެރިކަ މާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް
ގެންދިއުމުގައި

އުޞލުތަކާއި،

ޤަވާޢިދުތައް

ފާސްކޮށްދެއްވައި،

ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތައް

އެއް

ރޙެއްގައި

ފުރިހަމަކަމާއެކު

މަޝްވަރާދެއްވަމުންގެންދެވި

ކުރިޔަށް

ކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންނާއި ،އުޞލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ޢަމަލީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދަވާ އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ހީވާގި
މުވައްޒަފުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ
ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި
އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
 26ޝައްވާލް 1439
 10ޖުލައި 2018
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

.1
ނބަރު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނނު ނަ ް
 7/2010ގެ

109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6

ގ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މަސްދުވަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިން ި
މިރިޕޯރޓްގައި

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ގ
ރަށު ެ

ވަނަވަރު

ށ
ނ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަ ް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލާއި،

މި އަހަރު ކުރިޔަށް

ވފައިވާނެއެވެ.
ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެ ި

.2
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ދިރިއުޅެން އުފާވެރި ،ތަރައްޤީ އާއި ތަހުޒީބުގެ ރޮނގުން އަރާހުރި ،އިސްލާމީ
މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

.3
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގިނަ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ
ތމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާލީ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ
އުޞލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކުށް މަދު މުޖު ަ
ކމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
ނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަ ަ
ވ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެ ު
ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައި ާ
ނމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ
އެންމެންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދި ު
ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

.4

މިލަދުންމަޑުލު
ނުވަތަ

ރ
އުތުރުބު ި

ނ
އތުރު ް
ު
ށ.އަތޮޅަކީ،

ށ
އތޮޅެވެ .އަތޮޅަ ް
ތިން ވަނަ ަ
ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ
Cއެވެ .އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ
އިރުން  73ދަރަޖަ އުތުރުން 6
ކ
ދަރަޖައެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަ ީ
ވ
 37މޭލެވެ .މި އަތޮޅުގައި ާ
 50ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން
ދިރިއުޅެނީ
އެއީ،

ރަށުގައެވެ.
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ކަނޑިތީމާއި

ނމަރާ

އާއި ،ގޮއިދ އާއި ،ފޭދ އާއި،
އ
ބިލެތްފައްސާ ި

ފީވަކާއި،

ނަރުދ

ފޯކައިދއާއި،

އާއި،

މަރޮށްޓާއި ޅައިމަގާއި ކޮމަންޑ
އާއި ،މާއުނގދ އާއި ،ފުނަދ
މިލަންދއެވެ.

އަދި
މަރުކަޒީ

ރަށަކީ

އަތޮޅުގެ

މަރުކަޒީ

ގ
އަތޮޅު ެ
ފުނަދއެވެ.
ރަށާއި،

މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ
 123މޭލެވެ.
ގ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  18078އެވެ .އެއީ 8848 ،އަންހެނުންނާއި،
2018ވަނަ އަހަރުގެ ޖން މަހު ެ
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ
 9230ފިރިހެނުންނެ ެ
އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަންޑގައި ހުންނަ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ފުނަދ ސްކލާއި ،މިލަންދ ސްކލުން ހަޔަރ
ގ
ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުން ެ
ފނަދ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދގައި ހުންނަ ށު .
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
އތޮޅުގެ ގިނަ
މގެ ގޮތުން ަ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދު ު
ރ "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް 2015ވަނަ
ނ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ށ.ވަނގަ ު
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަ ީ
ނ
މގެއިތުރުން ފަތުރުވެރިކަ ް
ސ ދަނީ މަރާމާތުކުރެވެމުންނެވެީ .
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެ ް
ގކޮށިންބާއި ކަނބާލިފަރެވެ.
ވމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅިޔަދ އާއި ާ
ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދަނީކުރެ ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

މީގެއިތުރުން މަޑިދ އާއި ރިނބުދ އާއި ކުރެއްދ އާއި ކުނބުރުދގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި
ނަލަންދ އާއި އެރިޔަދގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ލޯކަލް
ޖގެ ޖުމުހރިއްޔާގެ ޤާނނު
ތޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހިރާއް ޭ
ނ ށ.އަ ޮ
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ް
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި ށ.އަތޮޅުގެ
ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5

ނގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް
އންސިލުން ހި ް
ހގެ ކަ ު
ސދުވަ ު
އއް) މަ ް
ރތަމަ ( 6ހަ ެ
ހރުގެ ފު ަ
 2018ވަނަ އަ ަ

 .5ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q1

1

Q2

ނަތީޖާ
ޙާޞިލްކުރެވުނު
މިންވަރު

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން މޮނިޓަރިންގ ފޯމްތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން -މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން
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ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
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 -މާލީ އެހީގެ ފައިސާ ދކުރުން

 .6ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
އިދާރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދާއިރާތައް

ނ
ގ ޤާނ ު
ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމު ެ
ނ މާއްދާގައިވާ
( )2010/7ގެ  96ވަ ަ
ގޮތުގެމަތީން

އތުރުބުރީ
މިލަދުންމަޑުލު ު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

2017

ވަނަ

ލަފާކުރާ

ބަޖެޓާއި،

ޤާނނު

އަހަރަށް

ނަންބަރު ( )2010/7ގެ  97ވަނަ
ތގެމަތީން
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ބަޖެޓް

2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނ ހިންގާ
ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލު ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2017ޖެނުއަރީ  14ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  10:00ގައި ބޭއްވުނު
ފސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި
ގ 32ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ާ
ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރު ެ

2018ވަނަ އަހަރުގެ

ފސްކުރެވިފައިވަނީ
މދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ބަޖެޓް ާ
ރންގެ ެ
ނ މެންބަ ު
ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތު ް
އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  3މެންބަރުންގެ

ކ
އިއްތިފާޤުންނެވެ 2018 .ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެބަޖެޓަ ީ

 1.5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެވެ .މި ބަޖެޓް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މުއައްސަސާތަކުގެ
ށ
އތިތައް ލެޑްލައިޓަ ް
ގ މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބަ ް
ކން އިތުރުކުރުމާއި ،ރަށްރަށު ެ
ޤބިލް ަ
މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީ ާ
ތކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށެވެ.
ބަދަލުކުރުމާއި ،ރަށުކައުންސިލް ަ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018
ވިޔަވަތި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018މާރިޗު 15
18

އިން

އަށް

ފކައިދ
ށޯ .

ސްކލުގައި ބޭއްވުނެވެ.
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތަކީ ކީރިތި
ތަޖުވީދުގެ

ޤުރުއާން

މތަކުން
ހަ ަ

އުނގެނުމާއި،
އުނގައްނައިދިނުމުގަޔާއި،
ތަރުތީލްކޮށް

ކިޔެވުމުގެ

ބލްކަން
ޤާ ި

ދެއްކުމުގައި

ވާދަވެރި

މާޙައުލެއް

މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު ދަޚުލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއަށް ޓްރޮފީ ޙަވާލުކުރެއްވުން

ނ ކިޔެވުމުގެ ފަންނު
ނށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި ،ޤުރުއާ ް
އ ަ
ނގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރު ާ
އުފެއްދުމާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތު ް
އ
ނ ޤާބިލު ޖީލެ ް
ތތަކުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ެ
މބާރާ ް
މށާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ު
އާލާކޮށް ދިރުވައި ،ފެތުރު ަ
ބިނާކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ކޮންމެ

ނ
ނ އަން ަ
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމު ް
މުބާރާތެކެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަންގެ
އަހަރުގެ

އަހަރީ

ހިމެނިގެން

ގ
ރަށްރަށު ެ

2018ވަނަ
ކަލަންޑަރުގައި
ށ
ސްކލުތަކަ ް

ބރާތުގައި
ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މި މު ާ
ބލެތްފަހި،
ކަނޑިތީމު ،ފޭދ ،ފީވައްި ،
ފޯކައިދ ،ޅައިމަގު ،ކޮމަންޑ ،ފުނަދ،
މާއުނގދ ،މިލަންދން

ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މލަ 88
ޖު ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ނ ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ
އވެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ ީ
ށފަ ި
ފން  6ގިންތިއަކުން ވާދަކޮ ް
ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ދެ ގޮ ި
ގޮފިން  66ދަރިވަރުން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  22ދަރިވަރުންނެވެ.
މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރަފްވެރި 1ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ މިލަންދ
ފއިވަނީ ށ.ފޯކައިދ
ސްކލުގެ ޓީމެވެ .ދެވަނަ ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއެވެ .އަދި ތިންވަނަ ޙާޞިލުކޮށް ަ
ސްކލުގެ ޓީމެވެ.
ޢލީ އާއި ،އަލްޤރީ
އލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ަ
ކށްދެއްވާފައިވަނީަ ،
ފނިޔާރުކަން ޮ
މި މުބާރާތުގެ ަ
މުޙައްމަދު ނަޢީމު އަޙްމަދު ފިކްރީ އާއި ،އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ޙަމީދެވެ.
އންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި ،ށ.ފޯކައިދ
މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅު ކަ ު
ސްކލާއި ،ކައުންސިލާއި ،މުއްސަސާތަކުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލާމާއި ،ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނސިލްގެ ބަޖެޓުން
މި މުބާރާތް ހިންގުމަށް މި ކައު ް

197,713/11

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ނސުގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައިވާ ދެ ޖި ް
ހަމަހަމަކަމުގެ

ސިޔާސަތުގެ

ދަށުން

ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު
ކުރެވިފައިވާ

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީތަކުގެ

އިދާރީ

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް
ޓތަކުގެ
ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމާއި ،ކޮމި ީ
ދައުރު

ފުޅާކުރުމާއި،

ޙަރަކާތްތައް

ރާވައި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާގެ ތެރެއިން

ކޮމިޓީތަކުން
ހިންގުމަށް

ހިތްވަރުދިނުމާއި،

ނ
އަންހެނު ް

ބާރުވެރިކުރުމުގެ

މަޤުޞަދުގައި

ށ.އަތޮޅުގައި

އކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތެއް ފާސްކޮށް ،އެ ސިޔާސަތުގެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ް
ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތައް އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށަށް  2018މެއި  23ގައި މާލީ
ދަށުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް
އެހީ ދކުރެވިފައިވެއެވެ .އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލީ އެހީ ދކުރެވިފައިވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމަށް ދކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ
ތންނެވެ.
ބދީގެ ނިޞްބަ ު
ވ ގޮތަށް އަދި އަނެއް  %50އާ ާ
 %50ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަ ާ
ހނުންގެ
ނ ެ
ކމަންޑ ،ފުނަދ ،މިލަންދ އަ ް
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.ނމަރާ ،ފޯކައިދ މަރޮށި ،ޅައިމަގުޮ ،
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ޖުމުލަ  42,000/-ރުފިޔާ ދކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް މާލީއެހީ ދިނުން
ކައުންސިލްގެ

ށ.އަތޮޅު

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައިވާ ޞިއްޙީ ރަނގަޅު
ދުޅަހެޔޮ

ދިރިއުޅުމެއްގައި

ސިޔާސަތުގެދަށުން

ދިރިއުޅުމުގެ

ޞިއްޙީ

ތަރައްޤީއަށް

ދާއިރާގެ
ނ
އެހީތެރިކަ ް

މއަތޮޅުގެ
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ި
 14ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ،އެ
ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކާ ގުޅިގެން
ދާއިރާގެ

ޞިއްޙީ

ތަރައްޤީއަށް

މުއައްސަސާތަކުން

އެ

ކަނޑައަޅާ

ނ
މަދިރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއި ް

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށްޓަކައި  2018މެއި 27ގައި މާލީއެހީ ދކުރެވުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ ދކުރެވިފައިވަނީ އެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ %50
ތން
ބތުންނެވެ .މިގޮ ު
ޞ ަ
ސ އެރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ނި ް
ށ އަދި އަނެއް  %50ފައި ާ
ގތަ ް
ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަވާ ޮ
މިއަތޮޅުގެ  14ރަށަށް ޖުމުލަ  100,000/-ރުފިޔާ ދކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން
ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅު ސްކލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް
ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ސްކލުތަގެ ކިޔެވުން
އެއްދުވަހުން

އަނެއްދުވަހަށް

ގެންދިއުމުގެ

ކުރިޔަށް

ޤޞަދުގައި
މަ ް

ގ
ސްކލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމު ެ
ތ އިނާމު
ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅުމަށް ވިޔަވަ ި
 2018އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ 7
ސްކލަކަށް
ތެރޭގައި

2018
ޓްރޮފީއާއި،

ދކުރެވިފައިވެއެވެ.
ފީވައް،

ޖން

އެގޮތުން

ބިލެތްފަހި،

މަހުގެ
ފައިސާ
ނމަރާ،

ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ކީސްޓޭޖް  1ގެ ދަރިވަރުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކރުމުގެ ތެރެއިން

ފޯކައިދ،

ނ ޫ
މާއުނގދު ،ފ ަ
ވރާއަށް ޖުމުލަ  64,300/-ރުފިޔާ ދކުރެވިފައިވާކަން
ދ ސްކލާއި ،މަރޮށީ އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައް ަ
މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 2018
ކައުންސިލާއި،

ށ.އަތޮޅު

އތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް ޮ
"ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ އޮން ޕްރޮޕޯސަލް
ރައިޓިންގ"

މަސައްކަތު

ނަމުގައި

ބައްދަލުވުމެއް  2018އޭޕްރީލް  28ން
ވލާކޮލެޖް
 30އަށް ފުނަދގައި ހުންނަ ި
ލޭކްސައިޑް ކޭމްޕަހުގައި ހިންގުނެވެ.
މި މަހާސިންތާގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދަކީ
ރާވައި

ތަރައްޤީގެ

ހިންގުމަށް

މަޝްރޢުތައް

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2018ގެ ތެރެއިން

ސލްތަކުގެ
ކައުން ި

ބ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،
ލ ު
ށ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކު ަ
ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮ ް
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް
ކުރެވޭ

މަސައްކަތްތަކުގައި

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި،

ކުލަބު

ގ
އަންހެނުން ެ

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ
ދައުރު ފުޅާކުރުމެވެ.
ށ.

ރަށު

އަތޮޅުގެ

ކައުންސިލްތަކުންނާއި،
ކައުންސިލްތަކުން

ރަށު
ލ
ޖުމު ަ

33

ވނު މި
ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެ ު
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފުރިހަމަކުރެއްވި

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2018ނިންމާލީ ބައިވެރިން ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީގައި..

ނ ލިއުން
 32ބައިވެރިންނަށް ހަނދާ ީ
ނސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި ،އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި މި
ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައު ް
ފޟިލް ސަމްޢން އާދަމެވެ.
މަހާސިންތާގެ ފެސިލިޓޭޓަރ އަލް ާ
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި،

މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

އެލްޖީއޭގެ

ފަންނީއެހީތެރިކަމާއެކު

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

މި

މަހާސިންތާއަށް

 90,682/52ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި ،ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށާއި ،ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރުމަށް
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ އަމާންކަމާއި،
ކރުމުގެ
ޤާއިމު ު

ހަމަހަމަކަން
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން
ކުރިއެރުވުމުގެ

އިސްލާމް ދީން

މާތް

މިއަހަރު

މަޤްޞަދުގައި

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް
ދީނީ

ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ

ނަޞޭޙަތް

ދިނުމާއި ،ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  2018އޭޕްރީލް
މަހުގެ

ތރިކަން
މާލީއެހީ ެ

ތެރޭގައި

2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
އެގޮތުން މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި،ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ކުރިޔަށް
ގެންދެވުނު ދީނީ ނަޞޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް  14,000/-ރުފިޔާ އާއި ،ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރާ އިމާމުން
ގެނައުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީގެގޮތުގައި  196,000/-ރުފިޔާއާއެކު ޖުމުލަ  210,000/-ރުފިޔާ ވިޔަވަތި
އެހީދިނުމުގެ ސިޔާތުގެ ދަށުން ދކުރެވުނެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ،އެހެނިހެން މުއައްސާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު 3
ކޯހެއް މި އަހަރުގެ  6މަހުގެ ތެރޭގައި
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

މިންވަރަށް

ކާމިޔާބުކަމާއެކު

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
އެގޮތުން
ފަހުމުނާމާގައި
ފެބްރުއަރީ

1

ކ
ވިލާކޮލެޖާއެ ު
ސޮއިކުރެވި،
ން

އޭޕްރީލް

2018
މަހުގެ

ނިޔަލަށް

ޔުނިވަރސިޓީ

ޕްރޮޕަރޭޝަން

ޕްރޮގްރާމު

28

ބައިވެރިނާއެކު

ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ވިލާއާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމުގެ ތެރެއިން

ލކޮޖާއެކު ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރެވިގެން
ނިންމާލެވުނެވެ .ހަމައެއާއެކު ވި ާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 21ބައިވެރިންނާއެކު  2018ފެބްރުއަރީ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ހއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގައި ،ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރޮޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމު
 1ގައި ފެށުނު ޑިޕްލޮމާއިން ި
ކ ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އކު ޖުމުލަ  49ބައިވެރިންނާއެ ު
ފުރިހަމަކުރި  28ބައިވެރިންނާ ެ
ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ އެކޯހުގައި ބައިވެރިނުވެވުނު މުވައްޒަފުންނަށް
ޓކައި މައި ކޮލެޖާ
ޚާއްޞަކޮށްގެން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ފެށުމަށް ަ
މަޝްވަރާކުރެވި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ .މިގޮތުން މި
ޕްރޮގްރާމުގައި  17ފަރާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ސީދާ ކޮލެޖުން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯސްތަކާ ޚިލާފަށް ،މިކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސްފީން،
ތތަކަށް އެފުރުޞަތު
ނންވާ ފަރާ ް
 999.00ރުފިޔާ ދަށްވެގެން ކުޑަކުރެވި ،ކިޔެވެނި އެހީގައި ބައިވެރިވާން ބޭ ު
ކރަމެވެ.
ދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ު
މި ޕްރޮގްރާމުގެ

ޚަރަދުތަކަށް މި  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

37,570.00

ރުފިޔާ ރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކިޔެވެނި އެހީ ދޫކުރުން
ށ.އަތޮޅު
ރިސޯސް

ކައުންސިލްގެ

ހިއުމަން

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަށުން

ލމާއި،
މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ތަޢު ީ
ތަމްރީނު ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
މި 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު
ގންދެވޭ
ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ެ
ޕްރޮޕަރޭޝަން

ޔުނިވަރސިޓީ

ޕްރޮގްރާމާއި ،ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން
ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއި،
އެޑްވާންސް

ސެޓްފިކެޓް

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ

އެންޑް

ތކަށް ލުއިފަސޭހަ އަގެއްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތް ަ
ނ  3އަހަރު ދުވަހުގެ
ގ ނަމުގައި ސިޔާސަތެއް ފާސްކޮށް ،އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށު ް
ށ ކިޔެވެނި އެހީ ެ
ފަހިކޮށްދިނުމަ ް
މއަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ތތަކަށް ި
މލޯނަށް އެދުނު 37ފަރާ ް
މުއްދަތުގައި ދައްކާޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށް ،ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި ި
ހަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ހަމަޖައްސައި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ކޯސްފީ

 2018ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ލޯނުގެ ތެރެއިން

ދައްކައިދެވިފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ކުޅިވަރުތަކުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
ށ.އަތޮޅުގައި

ކުޅިވަރުގެ

ޙަރަކާތްތެރިކުރުވުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ށ.އަތޮޅު

ތަމްޞީލުކުރުމުގެ

ކުޅިވަރު

މުބާރާތްތަކުގައި

ލ
ޓީމުތަކަށް މާ ީ
އޭޕްރީލް

ގޮތުން
ވާދަކުރާ

ދނުމަށް 2018
އެހީ ި

24ވަނަ

ށ.އަތޮޅު

ރޙް

އާލާކުރުމާއި،

ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަމާޢަތްތަކުގެ

ދައުރު

ފުޅާކޮށް،

ދުވަހު

ކައުންސިލްގެ

ބޭއްވުނު
ތންވަނަ
ި

ދައުރުގެ 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި  2018ޖން 30
ގެ ނިޔަލަށް،
ގޮތުން

އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރުމުގެ
ޗެމްޕިއަން

މިނިވަން

ޝިޕް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަން ޝިޕް 2018ގައި ފޯކައިދޫ އެފްސީ ކުޅުނު މެޗްތަކުގެ ތެރެއިން

ފއިވާ ށ.ފޯކައިދ
ށ މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ަ
2018ގައި ޒޯން ފެންވަރުގައާއި ،ފައިނަލްރައުންޑުގައި ވާދަކޮ ް
އެފްސީއަށް  17,000.00ރުފިޔާގެ ދކުރެވިފައިވެއެވެ.

އއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ގނު ބަ ެ
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިން ު
 -1އަތޮޅުގެއަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން
އަތޮޅުގޭގެ
ރ ގަނެ
ބނުންވާ މެޝިނަ ީ
ޢިމާރާތަށް ޭ
އެސް.ޖޭ

ހަރުކޮށްދިނުމަށް

ޓްރޭޑް

ބރުއަރީ
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  2018ފެ ް
 1ގައި ޙަވާލުކުރެވި  5ދުވަހުގެ
މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
އޮފް

މިނިސްޓްރީ
ހޯމްއެފެއާޒުން

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

މި

ޖުމުލަ

ކުރެވުނު

މަސައްކަތުގެ

ށ.އަތޮޅުގޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އަގަކީ  84,033/70ރުފިޔާއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

-2

ލގެ
އުނދޯ ި

އަތޮޅުގޭ
ނ
މަރާމާތުކުރު ް

އަތޮޅުގޭ
މަރާމާތުކުރުމުގެ

އުނދޯލިގޭގެ
މަސައްކަތް

ތަކެތީގައި

އަމިއްލަ

ކުރުމަށް  2018ފެބްރުއަރީ  1ގައި
އިސްވެސްޓްމަންޓާއި،

ވިލެޖް
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލާ

އެއްބަސްވުމުގައި
މަސައްކަތަށް

ދެމެދު

ސޮއިކުރެވި،

އެ

ކަނޑައެޅިފައިވާ

6

އުނދޯލިގޭގެ މަރާމާޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލެވުނެވެ.
ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ

140,000.00

ރުފިޔާއެވެ.

ރމާތުކުރުން
ޓރި މަ ާ
ބޑުކޮ ަ
 -3އަތޮޅުގޭ ޮ
މ ފޭހުގައި މަރާމާތު ނުކުރެވިވާ
އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަ ަ
އަތޮޅުގޭ ބޮޑުކޮޓަރި މަރާމާތުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް  2018ފެބްރުއަރީ 1
ގައި ށ.ފުނަދ އެއްފަސް ޙުސައިން
ރަޝީދުއާ

ޙަވާލުކުރެވި،

2018

ފެބްރުއަރީ

20ގެ

ޔލަށް
ނި ަ

ނިންމާލެވުނެވެ.
ހޯމް މިނިސްޓްރީން
ޚަރަދުކޮށްގެން
މަސައްކަތުގެ

ކުރިޔަށްގެންދާ
އަގަކީ

މި

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތަށްފަހު

119,000/-

ރުފިޔާއެވެ.

ރން
އއް މަރާމާތުތައްކު ު
ގ ބަ ެ
ގގެ ގޯތިތެރޭ ެ
ތއި ،އަތޮޅު ޭ
ދގެ ޢިމާރާ ާ
 -4އަ ތޮޅުގޭ ބަ ި
މި

އިދާރާގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައިވާ

އަތޮޅުގޭގެ

ބަދިގޭ

ޢިމާރާތާއި،

ގޯތިތެރޭގެ

އ
ބައެ ް

ތއް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އައި.އޭ.އާރު އާއި  2018އޭޕްރީލް  19ގައި
މަރާމާތުކުރުމާއި ،ފެންތާނގީ ަ
ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

މަސައްކަތް

މި

ތަކުގެތެރެއިން  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ފުރަތަމަ

6

މަސައްކަތުގެ

ތެރޭގައި

މަހުގެ
%90

މުޅި

މަސައްކަތް

ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެފެއާޒުގެ

ހޯމް

މާލީ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ މި
މަސައްކަތުގެ

ޖުމުލަ

އަގަކީ

އަތޮޅުގޭ ބަދިގެ ކާގެ ހިމެނޭ ޢިމާރާތް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދަނީ

 702,840/-ރުފިޔާއެވެ.

ނ
މރާމާތުކުރު ް
 -5މަރިޔާދުގެ ަ
މަރިޔާދުގެ
އިންވެސްޓްމަންޓާއި،

މަރާމާތުކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

އަމިއްލަ

ތަކެތީގައި

ކޮށް

ނިންމުމަށް

ޓ.އޭ.ޖީ

އތޮޅު
ށަ .

ކައުންސިލާ ދެމެދު  2018އޭޕްރީލް
1

ވަނަ

ދުވަހު

ސޮއިކުރެވުނެވެ.

ނ މަރިޔާދުގޭގެ
މިއެގްރިމެންޓުގެ ދަށު ް
ސީލިންގ

ބަދަލުކޮށް

ފާޚާނާތައް

ޖހައި،
އަލުން ފެންވައިރުކޮށް ތަށިމުށި ަ
ފާޚާނާތައް

މުޅިން

ނމައި،
ނި ް

ޢިމާރާތުގެ

ކުލައާއި،

ދޮރުތަކުގައިވަރުނީސްލައި،

ސީލިންގ

މަރިޔާދުގެ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ނިމިފައި

ރމާއި،
އޓްތައް ހަރުކު ު
ނިންމައި ،ލަ ި
މުޅިޢިމާރާތުގައި ނެވުލޯންއެޅުން ފަދަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެގްރިމެންޓްކުރެވިފައިވާ ފަދައިން މި

މަސައްކަތުގެ  %98ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
ހޯމް މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 688,894/-
ރުފިޔާއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 2018 .7ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް  :1މާމުލިލާންޗު އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗް މަރާމާތުކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް:

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ހިމެނޭ

ވިޔަވަތި

ލާންޗުގެ

މަރާމާތަކަށް

ހިމެނިފައިވާ

ހަމައެކަނި

މަސައްކަތްކަމުގައިވާ ސަތަރި މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވީ ނަމަވެސް ،މާމުލި ލާންޗުގެ މަސައްކަތް
ނިންމާލެވިފައިނުވަނީ ،އެލާންޗުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންފަހަރުމަތީން
އިޢުލާނުކުރުމުންވެސް އެކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ .އެހެންވުމާއެކު
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ކޯޓޭޝަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފެށިފައެވެ.



ޙަރަކާތް  : 2އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނޭ ފެންޕަންޕް ޤާއިމުކުރުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ "4ގެ ފެންޕަންޕާއި ،ހޮޅިރޯލް
ހޯދުމަށްޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެ ސައިޒުގެ ފެންޕަންޕް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ކަނޑައެޅިފައިވާ
ޢަދަދަށް ނުލިބޭނެ ކަމުގެ މަޢުލމާތު ލިބިފައިވާތީ ،މި މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތެއް
ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި  2018ޖން މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވަނީ އެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.



ޙަރަކާތް  : 3އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލެވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުގެ އާއި ،އުނދޯލިގެ ،އަދި މަރިޔާދުގެ
މަރާމާތުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ކޮށްދިނުމާއި ،ގުޅިގެން އެމަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހރިއްޔާގެ
ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.



ޙަރަކާތް  : 4ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާ ޒާތުގެ ކުނިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުން
އ
ސަބަބު/ދަތިތައް :ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާ ޒާތުގެ ކުނިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމާ ބެހޭ އުޞލެ ް
އަދި އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމާއެކު ،މި ޕްރޮގްރާމު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވަނީއެވެ .އެހެން
ނަމަވެސް ވެމްކޯއާއި ،މަޝްވަރާކުރެވި ،އެފަދަ ކުނިތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ކުންފުނިތަކުގެ މަޢުލމާތު ވަނީ
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދެވިފައެވެ .އަދި ކުންފުނިތަކުން މަޢުލމާތު ހޯދައިގެން އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ
ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީކުރަމުންނެވެ.



ޙަރަކާތް  : 5އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން
ސަބަބު/ދަތިތައް :މި ޕްރޮގްރާމު މަޑުޖައްސާލެވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުގެ އާއި ،އުނދޯލިގެ ،އަދި މަރިޔާދުގެ
މަރާމާތުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބަޖެޓް ކޮށްދިނުމާއި ،ގުޅިގެން އެމަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހރިއްޔާގެ
ދަތުރުފުޅުގެ ކުރިން ނިންމާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 .8ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ހރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަ ަ
ނގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ
ހ ް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ި
ދަތުރުތައް 2018ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ
6

ގއިވެސް
ތެރޭ ަ

މަހުގެ

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިދިޔަ
ނިމުނުއިރު

2017ވަނަ

މިޕްރޮގްރާމުގެ

އަހަރު
ބާކީއަކީ

418,844.05ރުފިޔާއެވެ .އަދި 2018
ޖެނުއަރީ  1ން  2018ޖން 30ގެ
258,670.00ރުފިޔާ

ނިޔަލަށް
ލިބިފައިވެއެވެ.
ހިންގުމުގެ

އަދި

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ޚަރަދަށް

93,748.00

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު

ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2018ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 583,766.05ރުފިޔާއެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
ނ
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމު ް
އައި ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި
ނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ނފެށު ު
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހިންގަ ް
ރގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 3,471,686.74ރުފިޔާއެވެ.
 2017އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕް ޮ

 2018ޖެނުއަރީ  1ން

 2018ޖން  30ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 279,071.70ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި
މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  250,450.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު،

ށ
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ ް

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  3,500,308.44ރުފިޔާއެވެ.
އަތޮޅުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޢިލްމީ

ލކަން
ބ ު
ޤާ ި

އިތުރުކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ނ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި
ތ ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު ް
ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އެފުރުޞަ ު
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ .އެގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހިއުމަން
ޖން ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  37ބައިވެރިއަކަށް،
ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮލެ ު
ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު ހަމަޖެހި ،އެބައިވެރިންގެ ކޯސްފީ މަހުން މަހަށް ދަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ދަށުގައިހުރި

ގ
ބެލުމު ެ
ޢމާރާތްތައް
ި

ނންކުރުމުގެ
ބޭ ު

ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި

މަޤްޞަދުގައި މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ
އުޞލުން

ނިޒާމެއް

ނ
ބނުންކުރާ ެ
ޭ

ނ
ގ ދަށު ް
ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓު ެ
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ
ކުއްޔަށް ދކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ
ނިމުނުއިރު

2017ވަނަ
މިޕްރޮގްރާމުގެ

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

އަހަރު
ބާކީއަކީ

373,397.79ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2018ޖެނުއަރީ 1ން
ގޮތުގަޔާއި،

ކުއްޔަށް

ކޮޓަރި

ދކޮށްގެން

221,948.39

ށ ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ
 2018ޖން  30ގެ ނިޔަލަ ް
ރުފިޔާ

ލިބިފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮގްރާމު

ހިންގުމަށް

39,232.51ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 2018 ،ޖން 30ގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 556,113.67
ރުފިޔާއެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
މިޕްރޮގްރާމަކީ
ރައްޔިތުންނަށް

ޢާއްމު

ފަސޭހަކަމާއެކު

މއި،
ދނު ާ
ގ ފަހިކޮށް ި
ބޭސްލިބޭނެ މަ ު
ނގޮތް
އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބޭ ެ
ށ
ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ،ކައުންސިލަ ް
އާމްދަނީ

އިތުރުކުރުމުގެ

ސޓުގެ
މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަ ް
ދަށުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މިދިޔަ  2017ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ

ފުނަފަތި ފާމަސީ

436,796.43ރުފިޔާއެވެ.

އަދި 2018

ޖެނުއަރީ  1އިން  2018ޖން  30ގެ ނިޔަލަށް  818,937.50ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމު
ޕރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ
ހިންގުމަށް 449,335.57ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2018ޖން 30ގެ ނިޔަލަށް މި ް
 806,398.36ރުފިޔާއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 .9ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

6,796,530

2,656,235.19

4,140,294.81

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

17,000.00

-

17,000.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2,430,000.00

389,518.00

2,040,481.87

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

9,311,036.00

3,750,173.60

5,605,572.40

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,279,965.00

2,397,802.66

2,882,162.34

275,243.00

90,105,38

185,137.62

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

45,400.00

1,200.00

44,200.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

128,853.00

52,678.94

76,174.06

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

877,069.00

109,534.96

767,534.04

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

190,000.00

4,913.25

185,086.75

6,796,530.00

2,65,235.19

4,140,294.81

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

17,000.00

-

17,000.00

ޖުމްލަ

17,000.00

-

17,000.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން

35,000.00

-

35,000.00

ޓ
މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި ،ރިފްރެޝްމަން ް

10,000.00

-

10,000.00

ނ
އޮފިސް ޒީނަތްތެރިކުރު ް

20,000.00

-

20,000.00

ރދުކުރުން
ޢާޢްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚަ ަ

100,000.00

-

100,000.00

ސްކލުތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން

100,000.00

-

100,000.00

210,000.00

-

210,000.00

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

223,000.00

197,713.11

25,286.89

އިމަރޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން

290,000.00

-

290,000.00

ކރުމަށް
ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށާއި ،ނަޞޭޙަތްދިނުމާއި ،ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ު
ކށް ދކުރާ އެހީ
ލތަ ަ
ރަށުކައުންސި ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ
ށ
އިމަރޖެންސީ ޙާލަތުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަ ް

30,000.00

-

30,000.00

ހ ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން
ރށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެ ި
ރަށް ަ

600,000.00

-

600,000.00

ރށުގައި އުފެދޭ ނައްތާނުލެވޭ ކުނި ޒޯން ސެންޓަރަށް އުފުލުން
ރަށް ަ

100,000.00

-

100,000.00

ނ
ލތައް މޮނިޓަރކުރު ް
ރަށުކައުންސި ް

50,000.00

-

50,000.00

ކށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމަށް އެހީތެރިވުން
ލތަ ަ
ރަށުކައުންސި ް

238,000.00

-

238,000.00

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ

100,000.00

90,682.52

9,317.48

ކށް ދެވޭ އެހީ
ތތަ ަ
އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށް މުވައްޒަފުންގެ އެކިއެކި ޙަރަކާ ް

30,000.00

-

30,000.00

ތ
ކށް ބޭނުންވާ ތަކެ ި
ޓްރާސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތަ ަ

35,000.00

-

35,000.00

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒަމިނަރުންގެ އެލަވަންސް

15,000.00

3,520.00

11,480.00

150,000.00

37,570.00

112,430.00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ

42,000.00

42,000.00

-

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ،ސައިފަދަ ތަކެތި

25,000.00

1,032.50

23,967.50

ކށް ދެވޭ މާލީއެހީ
ތތަ ަ
ކުޅިވަރު މުބާރާ ް

27,000.00

17,000.00

10,000.00

2,430,000.00

389,518.13

2,040,481.87

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު(ޑިޕްލޮމާއިން ހިއުމަން ރިސޯސް
މެނޭޖްމަންޓް)

ޖުމްލަ:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

23

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

.10

 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q3

1

Q4

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
 މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ،ރަށްރަށަށް އެންގުން -މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން





50,000/-

 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރ މޮނިޓަރކުރުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުން.2

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން
 -ފަރުނީޗަރ ގަނެދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން





35,000/-

 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން3

ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިނުވާޒާތުގެ ކުނިތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުން
 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ތާރީޚުތަކެއް ކަނޑައެޅުން-ރަށުކައުންސިލްތަކުން މަޢުލމާތު ހޯދުން





100,000/-

 ކުނި އުފުލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން4

ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން
 -އުޞލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

5





600,000/-

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަރޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕު ޤާއިމުކުރުން
 -ޕަންޕާއި ،ހޮޅި ގަތުމަށް އިޢުލާންކުރުން





290,000/-

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަންޕް އަދި ހޮޅި ޙަވާލުކުރުން6

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
 -ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން

7





112,430/-

މާމުލި އަދި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން
 މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން -މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން





700,000/-

 -ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަރާމާތު ނިންމައި ޚިދުމަތަށް ނެރުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

8

ކިޔެވެނިއެހީގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނު ދކުރުން



 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކިޔެވެނިއެހީ ދކުރުން9



އަތޮޅުވެހި މަރާމާތުކުރުން
 -މަރާމާތު ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން



 -މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން

325,000/-



 މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން 10އަތޮޅުވެއްސަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ގަތުން
 -ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން



-ފަރުނީޗަރ ގަނެދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން

100,000/-



 މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން 11ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން
 -މަރާމާތުތައް ދެނެގަނެ ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން





25,000/-

 މަރާމާތުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރު 12ފާމަސީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުން
 -ޚަރަދު އަންދާސާކުރުން



 -ތަކެތި ގަނެދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުން



25,000/-

 -މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިޔަށްގެންގޮސް ނިންމުން

 .11ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި އަދަދު29 :
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 30

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 31

3

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

 .1އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނަންބަރު MTCC-DSPMIS/2018/00032
ށ
( 10ޖެނުއަރީ  )2018ސިޓީން ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަ ް
އެދިފައިވާތީ ،އެ ފަރާތަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަހަކު 18,000/-
ރުފިޔާއަށް،

6

މަސްދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް

ކުއްޔަށް

ދިނުމަށް

ފެނެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

25

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 32

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 33

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 34

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 35

3

ގ
 .1އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު ެ
ށ
އވާ ގޮތުގެމަތީން  2018އަހަރަ ް
()7/2010ގެ 96ވަނަ މާއްދާގަ ި
ލަފާކުރާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓް،

ޔުނިޓުން

އިދާރީ

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ .އަދި އެޤާނނުގެ 97ވަނަ
މާއްދާގައި

ބުނެފައިވާ

ސްޓޭޓްމަންޓާއި،

ގޮތުގެމަތީން

ނ
ކައުންސިލު ް

އެކުލަވާލެވުނު
ވިޔަފާރިތަކާ

ހިންގާ

ޓ
ބަޖެ ް
ގުޅޭ

ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.
 .1ލާންޗުތަކަށް މާލެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ފަސޭހައިން ތެޔޮއެޅޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން

ގއި
ކްރެޑިޓަށް ތެޔޮއެޅުމަށްޓަކައި ކްރެޑިޓް ޕާރޓްނަރެއްގެ ގޮތު ަ
ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމަށް ވިލާކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރުމަށް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައިވާ
ފަހުމުނާމާއަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވިފައިވާ
އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނ
2017" .1ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލު ް
ޞލު ރިޕޯޓް" ޖަލްސާގެ ބަހުސްގެ
ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފް ީ
މަރުހަލާގައި

ގެނެވުނު

ލޙްތަކާ
ޞ ާ
އި ް

އެއްގޮތަށް

ފާސްކުރުމަށް

ފެނެއެވެ.
 .2ކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ހިއުމަން
ރިސޯސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަށުން

މުވައްޒަފުން

ތަމްރީނުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު "މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު
ކލެޖްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް
ވލާ ޮ
ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ި
ވިލާ ކޮލެޖާއި ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
ދެމެދު ވެވޭފަހުމުނާމާ" ގައި އެ ކޮލެޖާއެކު

ސޮއިކުރުމަށް

ފެނެއެވެ.
ކމިޓީ
ގ ޤަވާޢިދު  2018އަށް ޮ
 .1ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތު ެ
މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ

އެއްގޮތަށް

އެ ޤަވާޢިދު

ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް  ،2018ހޯސްޓްކުރުމަށް ފޯކައިދ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާއި ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި
ށ
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އެ މުބާރާތް ފޯކައިދގައި ބޭއްވުމަ ް
ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 36

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 37

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 38

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 39

3

ޅވެހި ޢިމާރާތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް
 .1ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަތޮ ު
ދިނުމާ

ކުއްޔަށް

ނ
ބެހޭގޮތު ް

އެއްބަސްވުމަށް

ކައުންސިލުން

އެކުލަވާލެވުނު
ހުށަހެޅުއްވި

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން

ރެކޮމަންޑޭޝަންތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް މިހާރު
އިޞްލާޙްތަކާ

ގެނެވިފައިވާ

މި

އެއްގޮތަށް

ނ
އެއްބަސްވު ް

ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 .1އިދާރާއިން

ވ
ހުށަހަޅުއްވާފައި ާ
އެއްކޮށް

މުޅިއަތޮޅަށް

ނީލަން

ލިސްޓުގައިވާ
ބޭއްވޭ

ލނުކޮށްގެން
އިޢު ާ

ތކެތި
ަ

ގއި
ނީލަމެއް ަ

ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2އިދާރާއިން

ވ
ހުށަހަޅުއްވާފައި ާ
އެއްކޮށް

މުޅިއަތޮޅަށް

ނީލަން

ލިސްޓުގައިވާ
ބޭއްވޭ

ލނުކޮށްގެން
އިޢު ާ

ތކެތި
ަ

ގއި
ނީލަމެއް ަ

ވިއްކާލުމަށް ފެނެއެވެ.
ކގެ
 .1ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2018ގެ ޤަވާއިދުގެ ހޮވާ ވަނަތަ ު
ނއި
ގފިން  3 ،2 ،1ވަނަ ހިމަ ަ
ބައިގައި މުޅި މުބާރާތުގެ ދެ ޮ
ހުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލާއި،

ކޮލެޖާ

މައި

ހިންގުމަށް

ގުޅިގެން

ނޓް
އން ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަ ް
ޓ ި 4
ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޓްފިކެ ް
ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
ވލު،
ވނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާ ަ
 .3ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ަ 2018
ކޮމެޓީ

އިސްލާޙްކުރެވި

މަރުހަލާގައި

ގޮތަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .4އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ގަތުމުގެ

ވޭނެއް

އިދާރީ

މައްސަލައިގައި

ހޅުމާ އެއްގޮތަށް އެ މަސައްކަތް
ށ ެ
ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހު ަ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދެމެދު

ވެވިފައިވާ

ކައުންސިލާ

ފަރާތާއި،

އެއްބަސްވުން

ނިމުމަކަށް

ގެނައުމަށާއި،

މިފަހަރު

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރެވުނު

ކުންފުނި

އަހަރު

ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށް

1
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ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ފާސްކޮށް ،ވޭން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
މށް
ކށްގެން އަލުން ކުރިޔަށްގެންދިއު ަ
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ފާސް ޮ
ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 40

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 41

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 42

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 43

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 44

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 45

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 46

3

ވނު
 .1ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެ ު
އިސްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

 .1ށ.އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގައި

ތަރައްޤީއަށް

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީކަށް

ނގެ
ނ ް
އަންހެ ު

މާލީއެހީ

ދިނުމުގެ

ތށް
ގ ަ
ޓ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއް ޮ
އުޞލަށް ކޮމެ ީ
މި އުޞލު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .1ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި މި
ށ
އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަންކުރުމަ ް
ފެނެއެވެ.
ށ
 .2ދީނީ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމާއި ،ނަޞޭޙަތް ދިނުމާއި ،ޙިފްޒުކޮ ް
ގއި
ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އައިޓަމު ަ
އޮތް

210,000.00

ރުފިޔާ

ރަށަކަށް

ހުރިހާ

ހަމަހަމަވާ

ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށަށް ބެހުމަށް ފެނެއެވެ.

 .1ބަޖެޓް

އެންޑް

ފައިނޭންސް

ޔުނިޓުން

ތައްޔާރުކުރައްވައި،

ކއުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ށ.އަތޮޅު ަ
މާލީ ބަޔާން ،އެ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ފެނެއެވެ.
ނ
ލ ކޮލެޖާ ގުޅިގެ ް
 .2ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ވި ާ
ފަށާފައިވާ
ކިޔެވެނި
މެދުވެރިކޮށް

ކޯސްތަކުގައި
ހޯދަން

އެހީ
އެހީ

ކިޔަވަމުންދާ
ނންވާ
ބ ު
ޭ

ދަރިވަރުންގެ

ތެރެއިން

ދަރިވަރުންނަށް

ނޓާ
ގެރެ ް

ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި

ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ،

ގެރެންޓާއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ،މަދަދު ޕްރޮގްރާމުގެ މެނޭޖަރ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

28

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 47

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 48

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 49

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 50

3

 .1ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޕްރޮގްރާމުގެ

ހިއުމަން

ދަށުން

ރިސޯސް
ކޮލެޖާ

އެމް.އައި

ޓ
ޑިވެލޮޕްމަން ް
ހިންގުމަށް

ގުޅިގެން

ހަމަޖެހިފައިވާ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް
ނށް ކިޔެވެނިއެހީ ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.
ނ ަ
މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ބައިވެރި ް
ށ
 .2މިނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގުމަ ް
ހަމަޖެހިފައިވާ ދީނީ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ،އެ ޕްރޮގްރާމަށް މާލީއެހީ ދިނުމަށްޓަކައި،
ށ ކަނޑައެޅިފައިވާ 210,000.00
އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
ތެރެއިން

ރުފިޔާގެ

ރުފިޔާ

14,000.00

ދީނީ

ނަގައި،

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ށ
 .3ށ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި 2019ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަ ް
އެފް.އޭ.އެމް އިން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އެފް.ސީ "ސީ"
ލައިސަންސް ކޯޗިންގކޯސް އަދި ގްރާސް ރޓް ކޯޗިންގ ކޯސް
އތޮޅުކައުންސިލުން
ށަ .

ހިންގުމަށް

މށް
ކަ ަ

ޝައުޤުވެރިވާ

ނއެވެ.
އެފް.އޭ.އެމްގައި ދެންނެވުމަށް ފެ ެ
 .1ވިޔަވަތި

މަހާސިންތާގެ

ތަފްޞީލް

ޚަރަދު

ޔުނިޓުން

އިދާރީ

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
" .2މަރިޔާދުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ނެގި ތަކެތީގެ ތެރެއިންނާއި،
ތކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމަށް
އަތޮޅުގެއިން ބައުވެގެން ނެގި ަ
ތށް
ގ ަ
ދރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޮ
ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް" އި ާ
ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .3ވެހިކަލްގެ

ދަތިކަން

ޙައްލުކުރުމުގެ

ގޮތުން

ހއަށް
އިންތި ާ

ކުރިމަތިވެފައިވާތީ،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ވޭނެއް

އެކަން
ހޯދުމަށް

2017ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މަސައްކަތް ،ހުއްޓާނުލާ
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
 .1ވިޔަވަތި

ޤުރުއާން

މުބާރާތް

2018

ޕްރޮގްރާމުގެ

ބާކީން

 27,000.00ރުފިޔާ ނަގައި "ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅޭ
ޓީމުތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ " މި ނަމުގައި އައިޓަމެއް ހުޅުވައި އެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

29

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ޓމުން އެފް.އޭ.އެމް .އިން ބާއްވާ
އ އައި ަ
އައިޓަމަށް ޖަމާކޮށްެ ،
މިނިވަން

ޝިޕް

ޗެމްޕިއަން

2018ގެ

ށ
ރައުންޑަ ް

ފައިނަލް

ދަތުރުކޮށްފައިވާ ށ.ފޯކައިދ އެފް.ސީ އަށް ،އެ ޓީމު އަތޮޅު
ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅެފައިވާ ދެ މެޗަށް 17,000.00
ރުފިޔާ މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
ދިނުމުގެ

އިދާރާގެ

ސިޔާސަތު2018-

މުއައްޒަފުންނަށް
އަށް

އަހަރީ

މުވައްޒަފުން

އނާމު
ި

އވި
ހުށަހެޅު ް

ކޮމެންޓްތަކާމެދު ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ގެނެވުނު
އިޞްލާޙް އެއްގޮތަށް އެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 51

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 52

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 53

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 54

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 55

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 56

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 57

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 58

3

 .1ކައުންސިލަރުން ކޮންމެހެން ނަގަންޖެހޭ ޗުއްޓީއެއްގެ ސަބަބުން
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމުގައި

ގަވަރމެންޓް

ލޯކަލް

އމު
ޢާ ް

އޮތޯރިޓީން

ކުރައްވާފައިވާ ނަންބަރު /2018/221/02އ "ކައުންސިލަރުންގެ
ރން
މއްދާގެ (ރ) " ކައުންސިލަ ު
ޗުއްޓީ އުޞލު"ގެ 16ވަނަ ާ
މށް
ނ ބޭއްވު ަ
ކއުންސިލްގެ ބައްދަލުވު ް
ބން ަ
ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ސަބަ ު
ބޭނުންވާ ކޯރަމް ހަމަނުވާނަމަ ،އެ ޙާލަތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނުވަތަ

ކައުންސިލް

ކައުންސިލަރަކު
މެދުވެރިކޮށް
މިފަދައިން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގމާ
ހިން ު

ނިންމަވާ
ކައުންސިލްގެ

ފޯން

އެވަގުތަކު

ޙަވާލުވެހުރި

ފޯނު

ސ
ކޮންފަރެން ް

ބައްދަލުވުންތައް

މށާއި،
ބޭއްވު ަ

ގޮތެއްގެމަތީން

ނސް
ކޮންފަރެ ް

މެދުވެރިކޮށް

ނ
ބައްދަލުވު ް
30

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ބޭއްވުމުގައި

ފޯނު

މެދުވެރިކޮށް

ބައިވެރިވަނީ

ލގެ
ކައުންސި ް

ނއެވެ ".މި އަކުރަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
މެންބަރުންކަން ކަށަވަރުކުރަންވާ ެ
ފެނެއެވެ.
 .2އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލް ފާސްކޮށް،
އެ

ޗުއްޓީ ޝެޑިއުލާ

އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަރުންނަށް

ދއުމަށް ފެނެއެވެ.
ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްގެން ި

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 2018ޖެނުއަރީ  1ން ޖން  30ގެ ނިޔަލަށް މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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އޓީ
ޗު ް

ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 .12އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދކުރުމުގެ އުޞލު

`
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ
ފުނަދ،
ދިވެހިރާއްޖެ

ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞލު
ތަޢާރަފް
އމު
ގ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 40ވަނަ ޢާ ް
ނ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ެ
މިއީ 2018 ،ފެބްރުވަރީ 28ވަ ަ
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު
އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ

"ވިޔަވަތި އެހީ ދިނުމުގެ

ނންގެ
އަންހެ ު

ތަރައްޤީއަށް

ސިޔާސަތު"ގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީތަކަށް

މާލީއެހީ

ރަށްރަށުގައި
އ
ދިނުމަށްޓަކަ ި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞލެކެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ  2018ޖަނަވަރީ 14ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ
ބަޖެޓުގައި މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވާފައިވާ ( 42,000.00ސާޅީސްދެހާސް) ރުފިޔާއެވެ.
މަޤްޞަދު
ގ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުން ެ
އ
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެ ް
ހޯދައިދިނުމާއި ،ކޮމިޓީތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ،ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި،
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދކުރެވޭނީ  1ޖަނަވަރީ  2018އާއި ހަމައަށް ށ.އަތޮޅު
މސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ.
ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
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ޓ
ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ފައިސާ ދކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ތން ފައިސާ
ނނެވެ .މިގޮ ު
ނނިވި އުޞލުގެމަތި ް
ނ ަ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަ ް
ދކުރާނީ

އެކަމަށް

އެދި

ހުޅުވާލުމުން

ނންގެ
އަންހެ ު

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ނ
ކ ް
ކޮމެޓީތަ ު

އެދިލެއްވުމުންނެވެ.
ށ
 .1ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަ ް
ހަމަހަމަކޮށް ( 3000.00ތިން ހާސް) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދކުރެވޭނެއެވެ.
ތރައްޤީއަށް
ފއިސާ ބަހާނީ އަންހެނުންގެ ަ
ފއިސާ ބެހުމަށްފަހު ބާކީވާ ަ
 .2އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާގޮތަށް ަ
ށ
ހ ބޮލަކަ ް
ބލުމަށްފަ ު
އވާ ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ެ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އުފެދިފަ ި
ބލާނީ
ނނެވެ .މިގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ަ
ޖެހޭ ރޭޓުން ބަހާލައިގެ ް

1

ޖަނަވަރީ 2018ގައި އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާބާދީއަށެވެ.

މި އުޞލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 ށ.އަތޮޅު ރަށް ރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އތމ .ކޮމެޓީތަކާއި ،ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދކުރެވުނު ގޮތް
ކޮމެޓީގެ ނަން

ޢަދަދު

ފައިސާގެ ޢަދަދު

1

ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ނމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް

3,877.78

2

އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ފޯކައިދ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ

6,432.43

3

ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް

4,913.03

4

ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

4,594.19

5

އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ކޮމަންޑ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ

6,609.56

6

ށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ފުނަދ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ ް

8,148.64

7

މިލަންދ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ

7,424.37

ޖުމުލަ :ސާޅީސް ދެހާސް
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ތކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 .13ނިންމުން
2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު
ރިޕޯރޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވި هللا تبارك وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ލޮބުވެތި ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم އަށް ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި،
ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި ،އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި ،އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް
އިޙްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .މި ޝުކުރުގައި ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި
ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި ފަރާތްތައްވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަތޮޅާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ،
ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .ކީރިތިﷲ
އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.
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