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1

ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

g
ނ
ނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެ ް
އުޅެންވީ ގޮތުގެ ރިވެތި ނަމނާއާއިގެން ވަޑައިގެން ،ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ مح ّمد صلّى هللا عليه وسلّم
އަށް ޞަލާވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު
ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
ފާއިތުވެދިޔަ ހަ މަސްދުވެހުގެ ތެރޭގައި މި ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ،ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ
ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ .މިކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް މި އަހަރުގެ
ބަޖެޓްގައި ހިމަނި ،މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ފުރަތަމަ  6މަހަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު
ނިންމާލެވިފައިވާ
ކަންތައްތަކަކީ

ކަން

އުފަލާއެކު

އެކަންކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

ހަމަ

އެއާއެކު

އިދާރީގޮތުން

ތާވަލުކުރެވުނު

ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކުގެ

މަސައްކަތްތަކެއް

ތެރެއިން

ކުރެވިފައިވާ

ނިންމާނުލެވުނު

ކަންތައްތަކެއްކަމުގައި

ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ނުހިމަނައި ،ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން
ތާވަލުގައި

ހިމެނިގެން

ކުރެވުނު

ކަންތައްތަކާއި،

ތާވަލުގައި

ނުހިމަނައި

ކުރެވުނު

ކަންތަކުގެ

ތަފްޞީލުތައް

ރިޕޯޓުގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ކައުންސިލްތައް ހަރުދަނާކޮށް އެއް އުޞލަކުން ހިންގެވުމަށް އަދި މިއިދާރާއިން ރާވައި ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ލަފަޔާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް
އިޙްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތައް އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް
އެންމެ ފައިދާހުރި ،ހަމަހަމަ ގޮތެއްގެމަތީން ޤަވާއިދުތަކާއި ،އުޞލުތައް ފާސްކޮށްދެއްވައި ،އެއް ރޙެއްގައި ލަފަޔާ އިރުޝާދުދެމުން
ގެންދެވި ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ،އުޞލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މުގުލުގައި ތިއްބެވި އިދާރީ
ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ޢަމަލީގޮތުން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ
ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަ ށް މަޞްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި ،އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި
އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .އާމީން.
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

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

109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6

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

ކައުންސިލްގެ

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ގ
ރަށު ެ

ވަނަވަރު

ށ
ނ  2019ވަނަ 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 ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު 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  18248އެވެ .އެއީ 8938 ،އަންހެނުންނާއި،
2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖން މަހު ެ
މތު އެނެކްސް  1-ގައި އެވަނީއެވެ.
 9310ފިރިހެނުންނެވެ .އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫ ާ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު
މރުކަޒާއި ،ފުނަދ ސްކލާއި ،މިލަންދ ސްކލުން ހަޔަރ
ތޢުލީމީ ަ
މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަންޑގައި ހުންނަ އަތޮޅު ަ
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 .މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން
ނވެ .ށ.ވަނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް
ނ ެ
ނން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމު ް
ގ ޒުވާ ު
އަތޮޅުގެ ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
ނ
ރވެމުންނެވެ .މީގެއިތުރު ް
2015ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވައިސްރޯއީ ހުއްޓާލައި މިހާރު އެ ރަށް ވެސް ދަނީ މަރާމާތުކު ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅިޔަދ އާއި ގާކޮށިންބާއި
މޑިދ އާއި ރިނބުދ އާއި ކުރެއްދ އާއި ކުނބުރުދގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން
ކަނބާލިފަރެވެ .މީގެއިތުރުން ަ
ކުރެއެވެ .އަދި ނަލަންދ އާއި އެރިޔަދގައި އެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ.
މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
ވހު މަރުކަޒީ ރަށް
ގ ހުރިހާ ރަށެއް ގުޅާލެވި ތިން ރޓަކުން ހަފުތާއަކު  6ދު ަ
ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމުން އަތޮޅު ެ
ށ ދަތުރުކުރެވޭނެ ނިޒާމު
ދ ދުވަހު ހދ .ކުޅުދުއްފުއްޓަ ް
ނ ކުރެވެމުންދާއިރު ،ހަފުތާގެ ެ
ޢދު ް
ފުނަދުއަށް ދަތުރުތައް ޤަވާ ި
ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ .ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި

ސަރުކާރުން ފުނަދގައި ތަރައްޤީކުރާ އެއަރޕޯޓް

ރަންވޭގެ މަސައްކަތް މުޅިންނިންމައި އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއާ ޙަވާލުކުރެވި ،ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.


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 ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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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

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q1

1

Q2

މިންވަރު

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑުކުރުން





33%

ޕްލޭން ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން2

ޒުވާނުންނާއި ،ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފަންޑު ބޭނުންކުރާނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދކުރުން





5%

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން3

ސްކލުތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން
 ސްކލުތަކަށް އެންގުން -ސްކލުތަކުން މަޢުލމާތު ހޯދުން





100%

 މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ޙަރަކާތްތައް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ގެނައުން4

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
 -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން





5%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުންއަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
 މާލީއެހީ ދޭނެ އުޞލު ރިވިއުކުރުން5

 -ކޮމެޓީތަކަށް އެންގުން އަދި އެހީއަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން





90%

 އުޞލާ އެއްގޮތަށް ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން6

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
 ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ކައުންސިލުން މުރާޖަޢާކުރުން ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި ،ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން ބައިވެރިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން





100%

ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން7

ދީނީ ކަންކަން ކުރިއެރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތައް
 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ،ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން -ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން





5%

 -ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

8

ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން
 މޮނިޓަރިންގެ ފޯމްތައް އަލުން ރިވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން -މޮނިޓަރިންގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް އެންގުން





5%

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރުން9

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2019ބޭއްވުން
 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުން މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެންޓްސް ތައްޔާރުކުރުން





80%

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން10

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  2019ބޭއްވުން.
 ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން -އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން





40%

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށްގެންދިއުން11

ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން
 -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން





100%

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން12

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރު
 ރަށްރަށުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ،ކަންބޮޑުވުންތައް ދެނެގަތުން.އހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.
 -އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެއްސުމާއިެ ،





100%

 ދަތުރު ކުރިޔަށްގެންދިއުން. -ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

7

ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

13

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ،ޝައުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު
 -އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބަށް މާލީ އެހީތެރިކަން





100%

ފޯރުކޮށްދިނުން

14

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ ފެންޕަންޕް ޤާއިމުކުރުން
 -ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކޮށް ބެލުން



 -އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދކުރުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުން



100%

 ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ޕަމްޕް އަދި ހޮޅި ހަވާލުކުރުން15

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމު ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑްކުރުން.





10%

 -ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

 .6ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން
ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅު ސްކލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވުމަށް
ލމާއި ،ހުނަރު ލިއްބައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ފުރިހަމަ ތަޢު ީ

ސްކލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ

ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ވިޔަވަތި އިނާމު  2019އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ  8ސްކލަށާއި2018 ،ވަނަ އަހަރު މި
އިނާމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ސަބަބަކާހުރެ ފައިސާ ދނުކުރެވިވާ ށ.ގޮއިދ ސްކލަށް
 2019މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ
ދކުރެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިއަހަރުގެ
ވ
ވިޔަވަތި އިނާމަށް އެދިފައި ާ
ސްކލާއި،
ފޯކައިދ

ފޭދ

ތފަހީ
ބިލެ ް

ސްކލާއި،

ސްކލާއި،

މާއުނގދ

ސްކލާއި ،ފުނަދ ސްކލާއި ،މިލަންދ
ސްކލާއި،

މަރޮށީ

އަލްމަދަރުސަތުލްމުނައްވަރާ

އާއި،

ށ.އަތޮޅު
2018ވަނަ

ތަޢުލީމީ

ކޒަށާއި،
މަރު ަ

އަހަރު

އިދާރީ

މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

ވިޔަވަތި އިނާމު ގިފްޓް ވައުޗަރ ހަވާލުކުރުން

ފައިސާ ދނުކުރެވިވާ ގޮއިދ ސްކލަށް ޖުމުލަ 92,000.00

ނ
ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް

ދކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް

އޕްރީލް  28އިން  20އަށް
ޭ 2019

ށ.ފުނަދ

ސްކލުގައި ބޭއްވުނެވެ.
ތ
ކ ކީރި ި
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތަ ީ
ޤުރުއާން

ތަޖުވީދުގެ

އުނގެނުމާއި،

ނ
ހަމަތަކު ް

ނމުގަޔާއި،
އުނގައްނައިދި ު

ތަރުތީލްކޮށް

ކިޔެވުމުގެ

ނ
ޤާބިލްކަ ް

ދެއްކުމުގައި

ވާދަވެރި

މާޙައުލެއް

އުފެއްދުމާއި،

އަތޮޅު
ކީރިތި

ހިތްތަކުގައި

އޔިތުންގެ
ރަ ް
ނށް
ޤުރުއާ ަ

ބ
ލޯ ި

ނ
ޖެއްސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަން ު

ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

އާލާކޮށް ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށާއި ،ޤައުމީ
ފެންވަރުގެ

އ
މުބާރާތްތަކުގަ ި

ތަމްސީލުކުރާނެ
ބިނާކުރުމުގެ

އަތޮޅު
ޖީލެއް

ލ
ޤާބި ު

ކޮންމެ

މަޤްޞަދުގައި

އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ
މުބާރާތެކެވެ.
އެޑިޔުކޭޝަންގެ

2019ވަނަ

ނ
އަހަރުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނިގެ ް
ރަށްރަށުގެ

ސްކލުތަކަށް
މި

ބޭއްވުނު

ނ
ޅވާލައިގެ ް
ހު ު

ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

އ
މުބާރާތުގަ ި

ށ.އަތޮޅުމަދަރުސާ އާއި ،ގޮއިދސްކލާއި،
ހ
ފޭދސްކލާއި،ފީވަކު ސްކލާއި ،ބިލެތްފަ ީ
ސްކލާއި ،ފޯކައިދ ސްކލާއި ،މަރޮށީ
މުނައްވަރާ

އަލްމަދަރުސަތުލް

އާއި،

މ
ޅައިމަގު ސްކލާއި ،ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީ ީ
މަރުކަޒާއި ،މާއުނގދ ސްކލާއި ،ފުނަދ
ސްކލާއި،

މިލަންދ

ސްކލުން

ޖުމުލަ

 102ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ދެ ގޮފިން 6
ގިންތިއަކުން

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މީގެ

މގެ ގޮފިން  72ދަރިވަރުން އަދި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  30ދަރިވަރުންނެވެ.
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޮތުން ކިޔެވު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ވ
ބައިވެރި ި

މުބާރާތުގައި

ނ
ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރަފްވެރި 1ވަ ަ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ މިލަންދ ސްކލުގެ
ޓީމެވެ.

ދެވަނަ

ށ.ފޯކައިދ

ނ
ށފައިވަ ީ
ޙާޞިލުކޮ ް
ނ
ތިންވަ ަ

ޓީމެވެ.

ށ.އަތޮޅު

ޙާޞިލުކޮށްފައިވަނީ
މަދަރުސާގެ ޓީމެވެ.

ނ
މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަ ް

ވިޔަވަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ށ
ޅދުއްފު ީ
ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ،ހދ .ކު ު

އލްޙާފިޡް އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދާއި ،މާލެ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  ، 3392އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު
ބާބުލްއަވާލީ ަ
ނަޢީމް އަޙްމަދު ފިކުރީ އާއި ،މާލެ މ .މުއިރި އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު ތައުފީޤް ޢަލީ އެވެ.
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ މާލީއެހީތެރިކަމާއި ،ށ.ފުނަދ
މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ށަ .
ސްކލާއި ،ބެލެނިވެރިންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލާމާއި ،ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މި މުބާރާތް
ޖޓުން
ހިންގުމަށް މި ކައުންސިލްގެ ބަ ެ

220,994.20

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ލމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
ނ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަހާއިާ ،
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަ ަ
 2019ފެބްރުއަރީ  25ން  26އަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ.
ހލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފުނަދ ސްކލުގެ ގްރޭޑް  12 ،11 ،10ގެ
އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް އަ ު
ނށް އަމާޒުކޮށް މަޢުލމާތު ސެޝަނެއް  2019ފެބްރުއަރީ  25ވަނަ ދުވަހު
ނ ަ
ދަރިވަރުންނާއި ،ބެލެނިވެރި ް
ޖަލްސާކުރާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އ
މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ސެޝަންގަ ި
ލާމަރުކަޒީ

ނިޒާމާ

ދެއްވައި،

ދަރިވަރުންގެ

ޖަވާބުދެއްވީ

ބެހޭ

ތ
މަޢުލމާ ު
ށ
ސުވާލުތަކަ ް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އާއި،
ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޙަމީދެވެ.
ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން އިދާރީ
ދާއިރާތައް

ހިންގުމުގެ

ށ
ޤާނނަ ް

ކުއިޒްމުބާރާތުން 1ވަނަ ޙޞިލުކުރި ޓީމަށް ނައިބުރައީސް ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

އ
ކށް ވާދަވެރި ރޙެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގަ ި
އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ޮ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ދެ ޓީމަށް ބަހާލައިގެން ކުއިޒް މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ .ވާދަވެރި ރޙެއްގައި
ދ ޓީމު ބައްދަލުކޮށް ކާމިޔާބުކުރީ ގަދަމަހާންތި ޓީމެވެ.
ގއި ގަދަމަހާންތި ޓީމާއި ،މާރައް ަ
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މުބާރާތު ަ
މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  4,247.00ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
ރއްޔިތުން
ނޖެހުންތައް ކުޑަކޮށް އަތޮޅުގެ ަ
ނގުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮ ް
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުން އަތޮޅު ހި ް
ކރުމާއި،
ބާރުވެރި ކުރުމަށް މަގުފަހި ު
އަތޮޅާއި

ތަރައްޤީއަށް

ރައްރަށުގެ

ކރުމާއި،
ފެށިފައިވާ މަޝްރޢުތައް ހަލުއި ު
ކުރަންޖެހޭ

ކޮންމެހެންވެސް
ހަލުއިކުރުމަށް

ކަންކަން

ކަމާގުޅުން

ވުޒާރާތަކުގެ

ހުރި

ޕޮލިސީ

ސަމާލުކަމަށް

ގެނެސް

ލެވެލްގެ
2020

ވަނަ

ށ
މ ް
ހިމެނު ަ

ބާރު

އަހަރުގެ

ބަޖެޓްގައި

އެޅުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ކައުންސިލްގެ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން..

ޓީމެއް މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެވިއެވެ.
އންޓްމަންޓް
ދތުރުގައި ( 10ދިހައެއް) ވުޒާރާއަކުން އެޕޮ ި
 2019ޖެނުއަރީ  21އިން  27ށް ކުރެވުނު މި ަ
ހަމަޖެހި އެ ވުޒާރާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .އަދި ( 5ފަހެއް) ވުޒާރާއަކުން އެ
ކން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޕޮއިންޓްމެންޓް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ަ
މި

ހިންގުމަށް

ޕްރޮގްރާމު

ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓުން

36,068.00

ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި
އެމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާނެ
ފެން ޕަމްޕް ޤާއިމުކުރުން
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭންގައި ކާރިސާތަކުން
ރައްކާތެރިވުމަށް

ކާރިސީ

ފެންޕަމްޕް ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން..

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ނ
ސގައި ބޭނުންކުރާ ެ
މނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އެމަޖެން ީ
ހިރާސްކުޑަކުރުމަށް 2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހި ެ
ނޕަމްޕް ސިސްޓަމް
ލށް ފެ ް
ފެންޕަމްޕް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  2019ޖން މަހުގެ ނިޔަ ަ
ރށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ަ
ސކްޝަން
ށށް ކޮންމެ ރަށަކަށް  3އިންޗީގެ ފެން ޕަމްޕަކާއި 20 ،ފޓުގެ ަ
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  14ރަ ަ
ނ
ޓ ް
ޑސްޗާޖް ހޯސް ދކުރުމަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
ހޯސްއަކާއި 100 ،މީޓަރުގެ ި

275,500.00

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ގނު ބަ ެ
މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ބޭރުން ހިން ު
2019 -1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ދާއިރާތައް

އިދާރީ

ނ
ގ ޤާނ ު
ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމު ެ
އދާގައިވާ
( )2010/7ގެ  96ވަނަ މާ ް
އތުރުބުރީ
ލދުންމަޑުލު ު
މި ަ

ގޮތުގެމަތީން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

2019

ވަނަ

ލަފާކުރާ

ބަޖެޓާއި،

ނ
ޤާނ ު

އަހަރަށް

ނަންބަރު ( )2010/7ގެ  97ވަނަ
ނ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
ޓ
ބަޖެ ް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 86ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނ ހިންގާ
ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލު ް
ވިޔަފާރިތަކާ

ހިސާބުތައް

ގުޅޭ

ޞައްޙަކަމަށް  2019ޖެނުއަރީ  15ވީ
އަންގާރަ
ބޭއްވުނު
ދައުރުގެ

ދުވަހުގެ

13:00

ކައުންސިލްގެ
86ވަނަ

ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގައި
ނ
ތިންވަ ަ

ޢާއްމުޖަލްސާއިން
މިޖަލްސާގައި

ނ
ބހޭގޮތު ް
2019ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ެ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި
ޓ
މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ބަޖެ ް

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން...

ނނެވެ.
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ އެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  4މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 -2ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
އ
ނ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގަ ި
ހލުންތެރިކަ ް
ނގެ މެދުގައި ދީނީ ޭ
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތު ް
ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
އިސްލާމިކް

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެފެއާޒާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ގޅިގެން
ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާ ު
ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި
ރަށްރަށުގެ ސްކލުތަކުގެ ގްރޭޑް  7ން
ފެށިގެން

މަތީގެ

ފުނަދޫ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބޭއްވުނު ސެޝަންގެ ތެރެއިން

ދަރިވަރުންނަށާއި،

ނ ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ނ ް
ދނީ ނަޞޭޙަތް ދި ު
ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ީ
މައުޟޢުތަކަކީ

ދަރުސްދެވިފައިވާ

"ޢަޤީދާ ހަރުދަނާކުރުމާއި ،އިސްލާމީ
ޝަރީޢަތުގެ

މަޤާޞިދު"

އާއި،

"އިސްލާމްދީނާމެދު ކުރެވޭ ކުށްހީތައް"
މިއެވެ.
 2019ފެބްރުއަރީ
ނދެވުނު
 15އިން  22އަށް ކުރިޔަށްގެ ް
މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ދަރުސް

ކޮމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު ދީނީ ދަރުސްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...

ދެއްވީ

އައްޝައިޙް ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤާއި ،އައްޝައިޙް ޙަސަން ތަޢުފީޤެވެ .ށ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މި
ޕްރޮގްރާމުގައި

ގިނަ

ޢަދަދެއްގެ

ޢާއްމު

ރައްޔިތުންނާއި،

ސްކލުތަކުގެ

ނއި،
ދަރިވަރުން ާ

ނ
ލނިވެރި ް
ބެ ެ

ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ނ
ދ ް
ރއް އިން ު
ގއި ު
ޙއްދު ަ
ރ ަ
 -3ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް ސަ ަ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ
އި ،ސްޓާފް ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި،
ފުނަދ

ކައުންސިލާ

އެއަރޕޯޓް

ނ
ގުޅިގެ ް

ސަރަހައްދުގައި

އިންދުމުގެ

ފުނަދ
ރުއް

ޕްރޮގްރާމެއް

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
 2019ޖން 29

އެއަރޕޯޓް ސަރައްދުގައި ގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން..

ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެއަރޕޯޓް އިރުމަތީ ފަރާތުން ފެންސާ  15ފޓް
ދުރު ،އަދި
ފޓް

ގއި 20
 2ރުއް ދޭތެރޭ ަ

ދުރުމިނުގައި

އ
އިންދަ ި

ރުއް

އ ވަނީ
އ ދަނޑިޖަހަ ި
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަ ި
ނ
ހަރުކުރެވިފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށު ް
ތގެ ރުއް
ތބާވަ ު
ޖާފާނުރުކާއި ،އެކި ބާވަ ް
ހިމެނޭގޮތަށް

ޖުމުލަ

99

ރުއް

އިންދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރަށް

ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން...

ފެހިކުރުމާއި،

ރޔަށްގެންދެވުނު މި
ގ  18:00 14:00އަށް ކު ި
އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ރީތިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެ ދުވަހު ެ
ގ ރައީސް އަޙްމަދު
ފނަދ ކައުންސިލް ެ
ރންނާއިު ،
ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީ އިސްވެ ި
އިބްރާހީމާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 2019 .7ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
2019ވަނަ އަހަރުގެ ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައި ނުވާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

 .8ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ހރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަ ަ
ޓްރަސްޓުގެ

ވިޔަވަތި

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ނ
ދަށު ް

ގ
ހިން ާ

އެގޮތުން

ވިޔަފާރި

އުޞލުން

ސަރުކާރާއި

އަމިއްލަ

ފަރާތްތަކުގެ

ދަތުރުތައް

2019ވަނަ

އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިދިޔަ
ނިމުނުއިރު

2018ވަނަ

މިޕްރޮގްރާމު

 236,045.42ރުފިޔާ

ކ
ބާ ީ

އަހަރު
ވަނީ

އަދި 2019

ވިޔަވަތި ލާންޗު

ޖެނުއަރީ  1ން  2019ޖން 30ގެ ނިޔަލަށް 201,800.00ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ
ޚަރަދަށް  149,270.25ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2019ޖން މަހުގެ

ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީ

 183,515.68ރުފިޔާއަށް ޑެބިޓް ކުޑަކުރެވިފައިވެއެވެ.

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 3,436,672.22ރުފިޔާއެވެ.
 2018އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕް ޮ

 2019ޖެނުއަރީ  1ން

ގތުގައި ޖުމްލަ 055.99،221ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި
ށ ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ޮ
 2019ޖން  30ގެ ނިޔަލަ ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 2019ޖން 30ގެ ނިޔަ

މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް  390,000.00ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު،
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  3,267,728.21ރުފިޔާއެވެ.
އަތޮޅުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ޢިލްމީ

ލކަން
ބ ު
ޤާ ި

އިތުރުކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ނ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނިއެހީގެ ނަމުގައި
ތ ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު ް
ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި އެފުރުޞަ ު
ނ ލޯނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކިޔެވެނި އެހީގެ ލޯނު
ހ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށު ު
2018ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ަ
ނވެ.
ހަމަޖެހުނު ފަރާތްތަކުގެ ކޯސްފީ މަހުން މަހަށް ދަނީ ދައްކަމުން ެ

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ދަށުގައިހުރި

ޢިމާރާތްތައް

ބެލުމުގެ
ފއިދާހުރި
ަ

ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ނ
މި ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞލު ް
ބޭނުންކުރާނެ

ޤއިމުކޮށް
ާ

ނިޒާމެއް

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާވެހި"
ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ދކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ
ނިމުނުއިރު

2018ވަނަ

އަހަރު

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ބާކީއަކީ

392,722.37.00ރުފިޔާއެވެ.

އަދި

 2019ޖެނުއަރީ 1ން

 2019ޖން

 30ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ
ގޮތުގަޔާއި ،ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދކޮށްގެން

އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

123,600ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 39,232.51ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު 2019 ،ޖން 30ގެ
ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  123,478.23ރުފިޔާއެވެ.
ކރުމުގެ މަސައްކަތް މި ދިޔަ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުން
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތު ު
ލއިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފެށިގެން  3ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
މިޕްރޮގްރާމަކީ
ރައްޔިތުންނަށް

ޢާއްމު

ފަސޭހަކަމާއެކު

ބޭސްލިބޭނެ

މަގު

އާސަންދައިގެ

ދަށުން

ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި،

ދނުމާއި،
ފަހިކޮށް ި
ތ
ބޭސްލިބޭނެގޮ ް
ކައުންސިލަށް

ޤޞަދުގައި
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަ ް
ވިޔަވަތި

ޓްރަސްޓުގެ

ނ
ދަށު ް

ގ
ހިން ޭ

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މިދިޔަ  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު

ފުނަފަތި ފާމަސީ

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 399,250.00
ރުފިޔާއެވެ.

އަދި  2019ޖެނުއަރީ  1އިން  2019ޖން  30ގެ ނިޔަލަށް  446,504.55ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 981.61،465ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2019ޖން 30ގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ
ބާކީއަކީ  379,772.94ރުފިޔާއެވެ.

 .9ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

6,336,057.00

2,851,838.82

3,484,218.18

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

51,000.00

0.00

51,000.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

2,825,300.00

1,286,056.04

1,539,243.96

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމުލަ

9,212,357.00

4,137,894.86

5,605,572.40

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

5,018,067.00

2,422,670.77

2,595,396.23

221,483.00

107,793.20

113,689.80

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

40,000.00

3,500.00

36,500.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

149,900.00

43,684.59

106,215.41

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

849,048.00

265,734.26

583,313.74

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

57,559.00

8,456.00

49,103.00

6,336,057.00

2,851,838.82

3,484,218.18

ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

51,000.00

-

51,000.00

ޖުމްލަ

51,000.00

-

51,000.00

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު
ރ
ކރުމަށް ކުރެވޭ ދަތު ު
ތކާއި ،މަޝްވަރާ ު
ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާ ަ

55,500.00

36,068.00

19,432.00

ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

400,000.00

0.00

400,000.00

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް ދެވޭ މާލީއެހީ

42,000.00

0.00

42,000.00

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދު

10,000.00

0.00

10,000.00

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތުގެ އެގްޒަމިނަރުގެ އެލަވަންސް

10,000.00

4,205.00

5,795.00

ކށްދިނުން
ތކަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ
ލތަކުން ހިންގޭ ޙަރަކާތް ަ
ރަށުކައުންސި ް

280,000.00

0.00

280,000.00

މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ،ޝަޢުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމު

20,000.00

20,000.00

0.00

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ 2019

100,000.00

0.00

100,000.00

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

250,000.00

220,994.20

29,005.88

ށ
ތކަ ް
ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި ،އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް ަ

140,000.00

0.00

140,000.00

30,000.00

0.00

30,000.00

ސްކލުތަކުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް އިނާމު ހުށަހެޅުން

100,000.00

92,000.00

8,000.00

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު

75,000.00

0.00

75,000.00

އިމަޖެންސީ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން

290,000.00

275,500.00

14,500.00

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު

70,000.00

0.00

70,000.00

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން

50,000.00

0.00

50,000.00

މީޓިންގރމަށް ބޭނުންވާ އައިޓީއާ ގުޅޭ ތަކެތި

60,000.00

61,317.86

-1,317.86

ޓ
މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމާއި ،ރިފްރެޝްމަން ް

5,000.00

1,913.00

3,087.00

އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން

10,000.00

4,247.00

5,753.00

މީޓިންގރމުގެ ރިޓެންޝަން ފައިސާ

76,000.00

0.00

76,000.00

ރދުކުރުން
ޢާއްމު ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ޚަ ަ

70,000.00

0.00

70,000.00

ހ ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުން-
ރށުގެ މަގުބައްތިތައް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެ ި
ރަށް ަ
ރިޓެންޝަން ފައިސާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ
ޒުވާނުންނާއި ،ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު

112,000.00

0.00

112,000,00

މާމުލި ލާންޗުގެ މަރާމާތު

569,800.00

569,810.98

-10.98

2,825,300.00

1,286,056.04

1,539,243.96

ޖުމްލަ:

.10

 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q3

1

Q4

ލަފާ ކުރާ
ބަޖެޓް

ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދކުރުން.





70,000.00

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ދާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން.2

ޒުވާނުންނާއި ،ކުޅިވަރުގ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމް
 ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ފަންޑު ބޭނުންކުރާނެ ދާއިރާތައްކަނޑައެޅުން



 -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފަންޑު ދކުރުން



112,000.00

 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްދާ ގޮތް މޮނިޓަރކުރުން3

ހިއުމަންރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު
 -އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން





75,000.00

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުން4

އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
 -އުޞލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން





42,000.00

 ފަންޑު ބޭނުންކޮށްގެން ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުން5

ދީނީ ކަންކަން ކުރިއަރުވައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތް
 ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނާއި ،ތާރީޚު ކަނޑައެޅުން -ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން





140,000.00

 -ޕްރޮގްރާމު ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުން

6

ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރކުރުން
ރވައިޒްކޮށް އެކުލަވާލުން
 -މޮނިޓަރިންގ ފޯމުތައް އަލުން ި





-

ނ
ވލައި ރަށްރަށަށް އެންގު ް
 މޮނިޓަރިންގ ޕްލޭންތައް އެކުލަ ާމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

 މޮނިޓަރިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުންނ
 ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކުރު ް7

ވިޔަވަތި މަހާސިންތާ  2019ބޭއްވުން
 މަހާސިންތާ ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުންނ
 -މަހާސިންތާގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލު ް



ނޓްސް ތައްޔާރުކުރުން.
 -މަހާސިންތާގެ ކޮންޓެ ް

100,000.00 

 މަހާސިންތާގެ އިދާރީ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން -ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް މަހާސިންތާ ކުރިޔަށްގެންދިއުން

8

ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  2019ބޭއްވުން
 ސިޔާސަތު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުންނ
ށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލު ް
 -އިނާމަށް ނަން ހު ަ



 -އިނާމު ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން

400,000.00 

 އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުން9

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު
 -ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު ޕްރޮގްރާމް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން



ނ
 -ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފަންޑުކުރު ް



70,000.00

ނ
 -ޕްރޮގްރާމް ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލު ް

 .11ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު26 :
ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ޢަދަދު:
ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު

25

ޙާޟިރުވި ޢަދަދު

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 83

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 84

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 85

3

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

ނބަރު 2019/1
 .1ނިންމުން ނަ ް
ހށަހެޅުއްވި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ
ބަޖެޓް ޔުނިޓުން ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

20

ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

އވަނީ ،މުހިންމު ޕްރޮގްރާމުތައް
އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަ ި
ކަމަށްވުމާއި،

އެ

ޕްރޮގްރާމުތަކަށް

ބަޖެޓްކޮށްފައިވަނީ

ނމެ
އ ް
ެ

ކުޑަޚަރަދަކުން ކުރެވޭ މިންވަރަށް މިހާރުގެ މާލީ ޙާލަތަށް ބަލައިގެން
ރަނގަޅަށް ކަމަށްވާތީ ،އެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް އަންނަ ހޯމަ
ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/2
 .2ނިންމުން ނަ ް
ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  10ސަރަހައްދުގެ ތެރެއިން
އެންމެ މުހިންމު  4ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިން
ނތައް ކަމުގައިވާ ހުރަސްފަރުހުރާ ،ނމަރާކަނޑފާ،
ފޮނުވުނު ނަ ް
މ  4ސަރަޙައްދަކީ އެންމެ މުހިންމު
ބޮލިއްސަފަރު ،ކޮމަންޑހާ ި
ގޮތެއްގައި ޙިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ ތަންތަން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް
ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 86

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 87

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 88

1

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 89

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 90

2

ނބަރު 2019/3
 .1ނިންމުން ނަ ް
ގ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞލުން ހިންގުމުގެ ޤާނނު ެ
ވނަ
ދގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ަ 2019
()7/2019ގެ 96ވަނަ މާއް ާ
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި
އޔާރުކުރައްވައި ،އިދާރީ ޔުނިޓުން
ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ތަ ް
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ގޮތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ .އަދި

އެ ޤާނނުގެ

ޖޓް
97ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވުނު ބަ ެ
ސްޓޭޓްމަންޓާއި،

ނ
ކައުންސިލު ް

ހިންގާ

ވިޔަފާރިތަކާ

ގުޅޭ

ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ނބަރު 2019/4
 .1ނިންމުން ނަ ް
ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ
ޒިޔާރަތްކުރުމަށް

ގޮތަށް،
މިހާރު

ސަރުކާރުގެ

ވުޒާރާތަކަށް
ށ
ގޮތަ ް

ޝެޑިއުލްކުރެވިފައިވާ

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 91

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 92

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 93

3

ނބަރު 2019/5
 .1ނިންމުން ނަ ް
ޕްރޮމޯޝަން

ފުނަފަތި

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

އިވެންޓް

ށ
ފތި ޕްރޮމޯޝަން  "2019އުޞލަ ް
އެކުލަވާލެވިފައިވާ " ފުނަ ަ
އިތުރު ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް
ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/6
 .2ނިންމުން ނަ ް
"ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢދު  "2019ގެ 13ވަނަ
މާއްދާގެ

()1

ފަނޑިޔާރުންގެ

ގައިވާ

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓުގެ

ޑިޕްލޮމާއަށް މަތިކޮށް އެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/7
 .3ނިންމުން ނަ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު،
ށ
ތ ް
އިތުރު އިޞްލާޙެއްނެތި އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮ ަ
ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/8
 .1ނިންމުން ނަ ް
އިދާރީބައިން
ހިންގުމަށް

ދެއްވާފައިވާ
މިނިސްޓްރީ

ލފަޔާ
ަ
އޮފް

އެއްގޮތަށް

އސް
ސްޓޭޓްހަ ު

ހޯމްއެފެއާޒާއި،

މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ މެމޮރަންޑަން އޮފް
އަންޑަސްޓޭންޑިންގެ

ނ
ދަށު ް

ނޖެހޭ
މލުކުރަ ް
ޢަ ަ

ދެފަރާތުން

މ
ށ އެދި ހޯ ް
ދތީ ،އެކަންކަން ކޮށްދިނުމަ ް
ކަންތައްތައް ކުރެވެމުން ނު ާ
މިނިސްޓްރީގައި

ދެންނެވުމަށާއި،

އަށް

އެމް.އޯ.ޔ

ށ
އިތުރަ ް

ނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި އެ މަގުން
ބދަލުތައް އެ މި ި
ގެންނަންޖެހޭ ަ
މ
އެކަން ކުރިޔަށް ނުދާނަމަ އެމް.އޯ.ޔ އުވާލުމުގެ މުޢާމަލާތްތައް ހޯ ް
ފނެއެވެ.
މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ެ
ނބަރު 2019/9
 .1ނިންމުން ނަ ް
"އަތޮޅުވެހި
ބައުވެގެންނެގި

މަރާމާތުކުރުމުގެ
ތަކެތީގެ

ތެރެއިންނާއި،
ނލަން
ީ

އޮފީހު

ލިސްޓް"

ނ
ނ ް
ގުދަ ު
އިދާރީބައިން

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/10
 .2ނިންމުން ނަ ް
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ރައީސް

ޢާރިފް

މުޙައްމަދު

އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަހަރީޗުއްޓީގެ ބާކީގައިވާ 16

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ދުވަސް

މާރިޗު

(2019

ން

4

ށް)

25

ޗުއްޓީ

ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 94

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 95

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 96

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 97

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 98

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 99

3

 .1ނިންމުން ނަންބަރު 2019/11
ޤުރުއާން

ވިޔަވަތި

2019

މުބާރާތް

ރަށެއް

ބާއްވާނެ

ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަދިވެސް އިތުރަށް ސްކލުތަކާ ވާހަކަދެއްކުމަށާއި،
ޚާއްޞަކޮށް

ފުނަދ

ސްކލާ

ވާހަކަދައްކައިގެން

ކުރިޔަށްގެންދެވޭތޯ

ބެލުމަށް ފެނެއެވެ.
 .1ނިންމުން ނަންބަރު 2019/12
ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތް 2019ގެ ބައިވެރިންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދަށް
ބަލާއިރު ބައިވެރިންނާއި ،ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އެކަޑޭޝަނާއި،
އެހެނިހެން އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ
ރަށުގެ ތެރެއިން ފަސޭހަވާނީ ފުނަދގައި ކަމުގައިވާތީ ،މި މުބާރާތް
ފުނަދގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ނިންމުން ނަންބަރު 2019/13
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ
ގޮތަށް  2019މާރިޗު  26ން ފެށިގެން މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެނެއެވެ.

ނބަރު 2019/14
 .1ނިންމުން ނަ ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ޔން،
މާލީބަ ާ

އިދާރީ

ނ
ސެކްޝަނު ް

ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/15
 .1ނިންމުން ނަ ް
ދީނީ

ކަންކަން

ކުރިއަރުވައި

އިސްލާމްދީނަށް

ލޯބިޖެއްސުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން "ޒުވާނުންގެ ވިޔަވަތި ކޭމްޕް"ގެ ނަމުގައި
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާ

ކޭމްޕެއް

ގުޅިގެން

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް

ފެނެއެވެ.

ނބަރު 2019/16
 .1ނިންމުން ނަ ް
ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސްގައި

މި

އިދާރާއިން

ހުށަހަޅާފައިވާ

އދަ
ބންކިންގ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ހު ް
ނޓް ޭ
އެކައުންޓްތަކުގެ އިންޓަރ ެ
ދީފައިވާ އ .އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ޙަސަން އިބްރާހީމްފުޅު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާތީ ،އާއި ،އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަޙްމަދު
އދަ
ޢީސާ ވަޒީފާ ބަދަލުވެފައިވާތީ ،އެ ދެފަރާތަށް ދީފައިވާ ހު ް
ބާޠިލުކޮށް

ތިރީގައިވާ

ދެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ގ
އިދާރާ ެ

މި

ގ
ބންކިންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމު ެ
ނޓް ޭ
އެކައުންޓްތަކުގެ އިންޓަރ ެ
ނމައިފީމެވެ.
ހުއްދަދިނުމަށް ކައުންސިލުން ނި ް
 އ .ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަން (ރކ.ނަންބަރު )46534 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ ނަހުޒާ ޢަލީ (ރކ.ނަންބަރު )60493ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 100

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 101

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 102

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 103

4

ނބަރު 2019/17
 .1ނިންމުން ނަ ް
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ އަތޮޅުވެހީގެ ކޮޓަރިކުލި،
ށ  1ދުވަހަށް
ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކާގޮތަ ް

 400.00ރުފިޔާއަށް،

ބިލްކުރާގޮތަށް  500.00ރުފިޔާއަށް ކަނޑައެޅުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/18
 .1ނިންމުން ނަ ް
ރނެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކު ާ
ގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީގެ ޑްރާފްޓްގައިވާ އިމްލާ ކުށްތައް އިޞްލާޙްކޮށް
ށ
އިދާރީ ބައިން ހުށަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް އެސް.އޯ.ޕީ ފާސްކުރުމަ ް
ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/19
 .1ނިންމުން ނަ ް
ގ ފަރުމާކުރުމަށް
ތ އިނާމާއި ،ލޯ ޯ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަ ި
2018ވަނަ

އަހަރުގެ

އޮކްޓޯބަރ

(ILU)227-PR/227/2018/52

18ވަނަ

ބރު
ނަން ަ

ދުވަހު

ނ
ގުޅިގެ ް

އިޢުލާނާ

ކން
ތތަ ު
އނުވުމާއި ،ފަންނުވެރި ފަރާ ް
އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފަ ި
މިކަންކުރެވޭނެ

އަގެއް

ހޯދުމަށް

ކުރެވުނު

ނ
މަސައްކަތްތަކު ް

ވ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން
ލިބިފައިވާ އަގުތައް އެކަށީގެން ާ
އންކްރިއަރ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އެ
މން ި
އަލުން ކޯޓޭޝަން ހޯދު ު
ނގައިވާ  28,500.00ރުފިޔާ އަށް
ފަރާތުގެ  39ނަންބަރު ކޯޓޭޝަ ް
އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
ނބަރު 2019/20
 .2ނިންމުން ނަ ް
ނ
ތ ް
ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭގޮ ު
ކައުންސިލްގައި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ

މަޝްވަރާކުރެވި

ކަރުދާހަށް

ގެނެވިފައިވާ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

އެއްގޮތަށް

އިޞްލާޙްތަކާ

އަހަރުގެ

ބާކީއޮތް

މުއްދަތުގައި

ދެ

ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.
ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 104

4

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 105

2

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 106

3

ދައުރު  – 3ބައްދަލުވުން 107

4

 .1ނިންމުން ނަންބަރު 2019/21
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާއި ،ޝަޢުޤުވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ހިންގުމަށްޓަކައި  20,070.00ރުފިޔާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް
ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ.

 .1ނިންމުން ނަންބަރު 2019/22
މިހާތަނަށް

ފައިސާ

ޙާޟިރުކޮށް

ނުދައްކާ

މީހުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ކައުންސިލްގެ

ދެ

ފަރާތުން

އިދާރާއަށް
އެއްބަސްވެވޭ

ތާރީޚެއްގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅައި ،ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވެ
ސޮއިކުރުމަށާއި ،އެ ލިއުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ތާރީޚަށް ފައިސާ
ނުދައްކައިފިނަމަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ.
 .2ނިންމުން ނަންބަރު 2019/23
"އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީތަކަށް

މާލީއެހީ

ދިނުމުގެ އުޞލަށް" ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު
ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.
 .3ނިންމުން ނަންބަރު 2019/24
އ ބޯޓަށް ލިބުނު
މާމުލިލާންޗުގެ ވައު މާފަރު ބޯޓުގައި އެއްސުމުން ެ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 3,660.00
ރުފިޔާ އެފަރާތަށް ދައްކައި ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ.

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
 2019ޖެނުއަރީ  1ން ޖން  30ގެ ނިޔަލަށް މި ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ޓ
ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު 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
ނ ޢާއްމު
މިއީ 2018 ،ފެބްރުވަރީ 28ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 40ވަ ަ
ޖަލްސާއިން

ފާސްކުރެވުނު

އިންތިޚާބުކުރެވިފައިވާ

"ވިޔަވަތި

ނންގެ
އަންހެ ު

އެހީ

ދިނުމުގެ

ތަރައްޤީއަށް

ސިޔާސަތު"ގެ

ކތްކުރާ
މަސައް ަ

ދަށުން

ކޮމެޓީތަކަށް

ތޅުގެ
ށ.އަ ޮ

ރަށްރަށުގައި

ހ
އ ީ
މާލީ ެ

ދިނުމަށްޓަކައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞލެކެވެ.
ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓް
ށ ކަނޑައަޅާ
އށް ދިނުމަ ް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ އެ އަހަރަކު ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި އަންހެނުންކޮމެޓީ ަ
ފކުރެވޭ އާމްދަނީ އަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
ޢަދަދެވެ .މި ޢަދަދު ކަނޑައަޅަނީ އެ އަހަރަކު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަ ާ
މަޤްޞަދު
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމާއި،
ނ
ނމާއި ،އަންހެނު ް
ކޮމެޓީތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ،ކޮމެޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދި ު
ބާރުވެރިކުރުމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ،މިނިވަން ހިނގުން،ށ.ފުނަދޫ
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ކގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯ ް
ތ ު
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތް ަ

ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެހީދކުރެވޭނެ ފަރާތްތައް
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާގެ އެހީ ދކުރެވޭނީ ހިނގާ އަހަރުގެ ޖންމަހުގެ ނިޔަލަށް ށ.އަތޮޅު
މސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށެވެ.
ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަ
ފައިސާ ދކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
ނ ފައިސާ ދކުރާނީ
ތ ް
ނނެވެ .މިގޮ ު
ނވި އުޞލުގެމަތި ް
ނ ި
ވނީ އަން ަ
ގ އެހީ ހަމަޖެހިފައި ަ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފައިސާ ެ
ނވެ.
އެކަމަށް އެދި ހުޅުވާލުމުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން އެދިލެއްވުމުން ެ
.1

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤިއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީތަކަށް

މާލީއިނާޔަތްދިނުމަށް

ކަނޑައެޅޭބަޖެޓުން

ކމެޓީތަކަށް
ޢދަދު ކަނޑައަޅާނީ ބަޖެޓްގެ  40އިންސައްތަ އުފެދީފައިވާ ޮ
ކޮމެޓީތަކަށް ޖެހޭ ފައިސާގެ ަ
ހަމަހަމަކޮށް

ގ
ބެހުމާއި އެކު ،ބާކީ  60އިންސައްތަ އެކޮމެޓިތަށް ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ އަންހެނުންގެ އާބާދީ ެ

ނިސްބަތުން ފައިސާ ދކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
 .2މިގޮތުން ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ބަލާ ީ
ނިޔަލަށް

ހިނގަމުންދާ އަހަރުގެ ޖން  30ގެ

ބދީއަށެވެ( .މިއުޞލު ފާސްކުރެވޭ އަހަރުގެ
އެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އަންހެނުންގެ އާ ާ

ތށް ފައިސާ ދކުރަންވާނެއެވެ).
ޖންމަހުގެ ކުރިން ހިނގަމުންދާ ކޮމެޓިތަކަށް މިއުޞލާއި އެއްގޮ ަ
ލނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްކުރާ މަޢުލމާތުގެ މައްޗަށެވެ.
 .3އާބާދީ ބެލުމުގައި ބަ ާ
މި އުޞލުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުއެވެ.
 25ޖން 2019

 ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އތމ .ކޮމެޓީތައް
ޢަދަދު

ކޮމެޓީގެ ނަން

1

ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ނމަރާ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ

2

ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ފޯކައިދ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ

3

ޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
ނަރުދ އަންހެނުންގެ ތަރައް ީ

4

އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
މަރޮށި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ ަ

5

ކޮމަންޑ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ
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 .13ނިންމުން
2019ވަނަ 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 ފަރާތްތަކަށް 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 .ކީރިތި ﷲ
އަޅަމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ،ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.

 15ޛުލްޤަޢިދާ 1440
 18ޖުލައި 2019
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އެނެކްސް –1

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ މަޢުލމާތު  30ޖން 2019ގެ ނިޔަލަށް
އަތޮޅުގެ ނަން :މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ)
ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީގެ މަޢުލމާތު  30ޖން 2019ގެ ނިޔަލަށް

ރަށުގެ ނަން

ނ
ފިރިހެ ް

ނ
އަންހެ ް

ޖުމުލަ

1

ށ.ކަނޑިތީމު

806

773

1,579

2

ށ.ނމަރާ

232

263

495

3

ށ .ގޮއިދ

350

397

747

4

ށ.ފޭދ

627

663

1,290

5

ށ.ފީވައް

567

561

1,129

6

ހ
ފ ި
ށ .ބިލެތް ަ

345

363

708

7

ށ.ފޯކައިދ

900

903

1,803

8

ށ.ނަރުދ

299

334

633

9

ށ.މަރޮށި

491

482

973

10

ށ.ޅައިމަގު

398

422

820

11

ށ.ކޮމަންޑ

923

945

1,868

12

ށ.މާއުނގދ

540

616

1,156

13

ށ.ފުނަދ

1,327

1,275

2,602

14

ށ.މިލަންދ

1,132

1,313

2,445

8,938

9,310

18,248

ޖުމުލަ:
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