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ގެ ގެ 6102ފެބްރުއަރީ  62ން 6100ފެބްރުއަރީ  62ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 

ނިޔަލަށް ހިންގަވާފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
ރިޕޯރޓެކެވެ. މި ރިޕޯރޓްގައި ވާ މަޢުލޫމާތުތައް ނަގާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 އަހަރީ ރިޕޯރޓްތަކުންނެވެ.
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އަހަރުގެ ދައުރުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެތެރެއިން  3އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ރަކާތްތައް.ހަ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް 

 

 

 ވަނަ އަހަރާއި ހިސާބަށް ދާއިރު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  6102"

، ތައުލީމީ، އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ، އްޙަތެއް ލިބިފައިވާދުޅަހެޔޮ ޞި އިސްލާމްދީނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ،

 ވެރިކަމާއި، ޙަ ލްޞުރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި 

 "ކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުންއަމާން

  އްވުންދެއެހީ ސްކޫލްތަކަށް ޕްރީ

އޭޕްރީްލ  02ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ފައިސާގެ ރަމްޒީއެހީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ 

ކޮންމެ ޕްރީސްކޫލަކަށް މިގޮތުން  ގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ޕްރީސްކޫލްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.6100

މި އެހީއަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުންދާ ޕްރީސްކޫލްތައް އިތުރަށް  ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.02111

ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށާއި، ފަރުނީޗަރ ފަދަ ތަކެތި 

 ގަތުމަށް ދެވުނު ފައިސާއެކެވެ. 
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 .އޮގަނައިޒްކުރުން ރީ ދޯނި ކަށަވަރު

ދޯނި މަރާމާތުކޮށްގެން ނޫނީ އިތުރަށް ދަތުރުތައް ނުކުރެވޭނެތީ ދޯނި ޔިތުންގެ ކަށަވަރު ރައްއަތޮޅު 

 18180 އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށްމަރާމާތުކުރުމާއި، އިންޖީނު އޯވަރހޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

މި މަސައްކަތްތައް  ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.75687/60ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށް  ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

ކުރެވިފައިވަނީ އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމުން ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތްތައް 

ނޑައެޅުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ.  ރޭޝަންސް އަލުން ދޯނީގެ އޮޕައިތުރުން މީގެ ކަ

 އިންތިޒާމްކުރެވުނެވެ. 

 .ފެއްޓުން ހިންގަން އަލުން ފަންޑް ތަރައްޤީ

އެކަމުގެ ދަތިކަން އާއި ލޯނު ސްކީމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާތީއިންތިޚާބު ވީ އިރު ލް ކައުންސި

ރުފިޔާ 0111111/-ރައްޔިތުންނަށް ފޯރަމުންދާތީ އަލުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ބުރެއް ފެށުމަށް ނިންމާ ޖުމުލަ: 

 އިވެއެވެ. ރުފިޔާ( ދޫކުރުމަށް ނިންމާފަ)އެއްމިލިއަން 

 މި ފޯމްތައް ދިރާސާކޮށް ޕޮއިންޓް  ވެއެވެ. ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި 011 ފުރަތަމަ ބުރުގެ ލޯނަށް އެދި

 އެވެ. ނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެދި

ފޯމްތައް ދިރާސާކުރުމުގައި ލޯނަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ ކުރިން ލޯނު ނެގުމަށްފަހު ޤަވާއިދުން ފައިސާ 

ދައްކާފައިވާ ފަރާތެއްތޯއާއި، މިހާރު ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތެއްތޯއާއި، ލޯނު ނަގާ ބޭނުމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ވާ ފަރާތެއްތޯ ބެލިފައިވެއެވެ. ސާފުކޮށް ހުށަހަޅާފައި 
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 ބައްދަލުވުން އެކުލަވާލުމާއިބެހޭ ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ

ދުވަހުގެ  އެއް ގެ ނަމުގައި މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ފެލިދޫގައެވެ.6100އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ސެމިނަރ 

އަތޮޅުގެ  ން ބައިވެރިވެފައިވެންދޫބުމުއްދަތަށް ބޭއްވި މި ސެމިނަރގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މަ 

މި  ގެއިތުރުންފައި ވެއެވެ. މީ ވެސް ކުރެވި ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްއަހަރުގެ  2ތަރައްޤީގެ 

ރަކާތްތައް ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންނާ ޙަށެއްގެ ތަރައްޤީގެ ސެމިނަރ ގައި ރަށްރަށުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެ ރަ

 ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 ބައްދަލުކުރުން ސާތަކާއިސަމުއައް ދަތުރުކުރުމާއި، ރެއަށްއަތޮޅުތެ

ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރި ދަތުރުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ހުރި 6100ފެބުރުއަރީ  61

ސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ އިސް ވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި ސަމުއައްސަރުކާރުގެ 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

މި ބައްދަލުކުރުމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ބަލައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ވެދެއްވޭނެ 

 ރެވުނެވެ.  އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކު

ސާތަކުގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކާއި އެކު ވަރަށްބޮޑު ސަބައްދަލުކުރުންތަކުގައި މުއައް މި

 އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ.
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 .ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ފަޅުރަށްތަކާއިބެހޭ

މިހާރު މިރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވާ އަތޮޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތަކަކީ އަތޮޅުގެ މުހިއްމު އެސެޓަކަށްވާތީ 

ށް ) ބޮޑުމޮހޮރާ އާއި، ފަރާތްތަކާއި، ރަށުގެ ހާލަތާއި، ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަ 

 ( ސާރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަންބަރާ

 ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.މި ސާރވޭއަށްފަހު ބޮޑުމޮހޮރާއާއި އަންބަރާގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓެއް 

އަދި ސަރުކާރުގައި ދަންނަވައިގެން މިރަށްތަކުގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބެންހުރި ރަށްތައް 

 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވެއެވެ.

 

 .ލޯންޗްކުރުން ވެބްސައިޓް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ޕްރޮގްރާމާއި، މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފަންޑާއި، އަތޮޅު  އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ތިމާވެށީގެ 3

 ދުވަހުއެވެ.  6100 ޖުލައި 3 ލޯންޗްކުރެވުނީ ރަސްމީކޮށް  ވެބްސައިޓް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި

އްޔާތެއްގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރަސްމި މިކަން ކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ

 އިބްރާހީމެވެ. އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު

ކައުންސިލަރުންނާއި ފެލިދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިއަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްރަށުގެ

 އެވެ. ވެރިންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެލެއްވި މުއައްސަސާތަކުގެ
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 ވާހަކަދެއްކުން. އެސެމްބްލީގައި ސްކޫލްތަކުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމްގެ "ލެޓްސްގްރީން"

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެހިކުރަމާ  3

އްސަވައި ވަނީ ހަމަޖަން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް  6ޖުލައި މަހުގެ  6100ޕްރޮގްރާމްގެ ޙަރަކާތްތައް 

ނެވެ. ކެއް ހިންގު ޙަރަކާތްތަ ގައި ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ 6މިގޮތުން ޖުލައި އެ ޕްރޮގްރާމް ފެށިއެވެ. 

 .މީގެތެރޭގައި ސާފުކުރުމާއި ގަސްއިންއިންދުން ފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ 

މަށް ކުރަންޖެހޭ ފެހިކުރަމާ ޕްރޮގްރާމަކީ ރަށްރަށުގައި ހުރި ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދު

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ވ. އަތޮޅަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ފެހި، ސާފު، އަދި ހިތްގައިމު މާހައުލެއް 

ރާމެކެވެ. މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ، އަދި މާލީ އެހީ ހެދުމަށް ހިންގޭ މުހިއްމު ޕްރޮގް ލިބިފައިވާ އަތޮޅަކަށް

     މާއި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.ހޯދުމާއި ރަށްރަށަށް އެ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނު 

 0233 އަދި 0236 މުބާރާތް ޤުރުއާން އަތޮޅު

އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މި 

އި، އަތޮޅުގައި އުފެއްދުމާނަ ކުދިން ޖެއްސުމާއި، ތަޖްވީދުގެ ހަމަތަކަށް ރީތިކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަންދަން 

 މެވެ. ން އުފެއްދުޤުވެރިކަވާދަވެރި ރޫހެއްގައި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުމަގަށް ކިޔެވުމުގެ ޝައު

ބޭއްވުނީ ފެލިދޫގައެވެ.  މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކީ ވ.ކެޔޮދޫ  0233ޤުރުއާން މުބާރާތް 

 ސްކޫލެވެ.
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ގައި ބޭއްވުނީ ފުލިދޫގައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ސްކޫލަކަށް ހޮވުނީ ވ.އަތޮޅު 0232ދެވަނަ މުބާރާތް 

މި މުބާރާތުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެތެރޭގައި މާލޭގައި ބޭއްވޭ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އަތޮޅުގެ  މަދަރުސާއެވެ. 

ނޑައެޅުންވެސް  ހިމެނެއެވެ. ފަރާތުން ބައިވެރިވާނޭ ދަރިވަރުން ކަ

 ދޫކުރުން ލެޕްޓޮޕް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅު ފަންޑުން ތަރައްޤީ އަތޮޅު

އަތޮޅުެގ ތަޢުލީީމ ސްކީަމކީ އަތޮޅު ތަރަްއޤީެގ ަފންުޑގެ ދަށުްނ ފެީށފަިއާވ ސްކީމެކެވެ. ިމ މިއީ 

ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަާށއި، އަތޮޅުގެ ަރއްޔިުތން ކޮމްޕިއުަޓރަށް އަުހލުވެރިކުުރވުުމގެގޮުތން 

ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިަފިއވެެއވެ. މިއީ މަސްތަކަކަށް  21 ޖުމުލަބުރުަގއި މި ހިންގާ ސްކީމެކެެވ. 

ބަހާލަިއގެން ފައިސާ ދައްކާ ހަމަކުާރގޮތަށް ލޯނު ސްކީމެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކުެރިވފަިއާވ 

 ތަކެކެވެ. ލެޕްޓޮޕް

ފަރާތަކަށާއި،  01ފަރާތަކަށާއި، ފެލިދޫެގ  8މިބުރުަގއި ލެޕްޓޮޕް ދޫުކރެިވފަިއވަނީ ތިނަޫދގެ 

 ަފރާތަކަށެވެ.  2ފަރާތަކަށާިއ، ރަކީޫދގެ  08ކެޔޮދޫގެ 

 .6106  އަދި 6100 ލީގް ވޮލީ އަތޮޅު

 އަށް ކެޔޮދޫގައެވެ. 6106ޖެނުއަރީ  1އިން 6100ޑިސެމްބަރ  68ބާއްވާފައިވަނީ  6100އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް 

 މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ތިނަދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ.

 މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަން ޓީމަކީ ފުލިދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ.
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އަށް 6106ޑިސެމްބަރ  66އިން 6106ޑިސެމްބަރ  02 ބޭއްވިފައިވަނީ 6106އަތޮޅުވޮލީ ލީގް 

ކެޔޮދޫގައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ދިމާވި ތަފާތު މައްސަލަތަކާއިހެދި މުބާރާތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ވަނީ 

 ހުއްޓާލާފައެވެ.

 

 ފައިސާ ހަމަވީއިރުވެސް މުއްދަތު ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު އަތޮޅުކައުންސިލުން

 ދަތުރު ކުރި މެންބަރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަރާތްތަކާއިނުދައްކާ

މިދަތުރުގައި އެފަރާތްތަކުން ލޯނުފައިސާ ނުދައްކާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވައި ފައިސާ ދައްކާ ހަމަކުރުމަށް ބާރު 

 އަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 

ފަރާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް  63އި، ފުލިދޫގެ ފަރާތަކާ 2ފަރާތަކާއި، ކެޔޮދޫގެ  1މިދަތުރުގައި ފެލިދޫގެ  

 ލޯނުފައިސާ ނުދައްކާ ސަބަބު އޮޅުންފިލުވާފައިވެއެވެ.

ޤަވާއިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށާއި، މުއްދަތު ހަމަވުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާފަރާތްތަކަށް ފައިސާ 

ފަރާތްތައް ތިބުމާއިއެކު އެފަރާތްތަކުން ދެއްކުމަށް އަންގާ ސިޓީ ފޮނުވުމުންވެސް ފައިސާ ނުދައްކާ ބައެއް 

އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެފައިސާ ހޯދުމަށް ޝަރީއަތުގެ މަރުޙަލާގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ 

 ފެށިފައެވެ.
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 ފާހަގަކުރުން. ތިނަދޫގައި ދުވަސް ތިމާވެށީގެ އަހަރުގެ 6106 ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ހަރަކާތްތަކުގެތެރޭގައި ތިނަދޫގެ މުހިއްމު ސަރަހައްދުތަކާއި ، އަތިރިމައްޗާއި، ސްކޫލް * މި ހިންގުނު 

ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ރަށުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިޔާލިބޭ ގަސް އިންދުމުގެ 

 ހަރަކާތެއްވެސް ހިންގިފައިވެއެވެ.
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