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`
ތަޢާރަފު
ބރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަން ަ
މބެހޭ ާ
ޞލުން ހިންގު ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ނ ލިޔެވުނު 2016ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީ ް
109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ
ލ
އވެ .މީގެއިތުރުން 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުންތަކާއި ،މާ ީ
ވނެ ެ
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައި ާ
މތުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ގތުން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މަޢުލޫ ާ
ލގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޮ
ތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސި ް

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

ކައުންސިލްގެ އަމާޒު
ޠ
ހދުމާއި ،ދިމިޤްރާ ީ
ެ
ނ އަތޮޅަކަށް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތުތައް ގި ަ
ލ ތަނަވަސްކަމާއި ގެދޮރުގެ
ތމަޢެއް ބިނާކުރުމެވެ .އަދި މާ ީ
ށ މަދު މުޖު ަ
އުޞޫލުތަކާއި ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ލޯބިކުރާ ކު ް
ނމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު
ވ އަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،އުނގެ ު
ތަނަވަސްކަމަށް މަގުހުޅުވިފައި ާ
ހނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ވާދަކުރުމުގެ
ނމުގެ އިތުރުން ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ު
ތނަވަސްކޮށް ދި ު
އެންމެންނަށް ަ
ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

`
ނއްޔަ ދަރިފަސްކޮޅު ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ
ގތުގައި އުފައްދަވައި އެ އިންސާ ި
އިންސާނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ
ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން
ހިބަކޮށްދެއްވި

ލައްވަވައި ދިރިއުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަބުއްދި އިންސާނާއަށް

هللا تبارك وتعالى

ނފީޛުކޮށްދެއްވި
ނ މަތީ ތަ ް
ކ ް
ހމަ މިނިޒާމު އެންމެ ހަރުދަނާ ަ
އަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ .އަދި ަ

ނށް ޞަލަވާތާއި ،ސަލާމް ލެއްވުން އެދި
އުއްމަތުގެ އިމާމު މުޙައްމަދު ޙަބީބަށާއި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު ބައިތުން ަ
ދުޢާކުރަމެވެ.
ފާއިތުވި  2016ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރަކެވެ .ކައުންސިލްގެ މުއައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަން
އިތުރުކޮށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު
އަހަރެކެވެ .ކައުންސިލުން ހޯދި އާމްދަނީން  15ޕްރޮގްރާމަކަށް  2.1މިލިޔަން ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުނެވެ .ތަފާތު އެކިއެކި
ދވުނު  3ޕްރޮގްރާމެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގިފައިވެއެވެ.
ސަބަބުތަކާހުރެ ކުރިއަށް ނުގެން ެ
ށ ހިންގާ ވިޔަފާރި ތަކަކީވެސް ކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކުރިއެރުވުމަށް
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަ ް
ފތި ޕްރޮގްރާމަށް ގޮންޖެހުން
ފނަ ަ
އހަރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ު
މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާއަކަށް ވިޔަސް ފާއިތުވި  2016ވަނަ ަ
ބޮޑު އަހަރަކަށެވެ .ނަފާވެރިކަން ދަށަށްދިޔަ އަހަރަކަށެވެ.
ވގި މަސައްކަތުން އެހެން ވިޔަފާރިތަކުން ކުޑަކޮށް
ނަމަވެސް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ ހީ ާ
ނަމަވެސް ކުރިއެރުން ހޯދިފައި ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އ އެންމެހާ އިދާރީ ވެރިންނާއި މުއައްޒަފުންނަށް،
ނނަށާ ި
މި ފުރުޞަތުގައި ކައުންސިލްގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ް
ޚާއްޞަކޮށް މި ރިޕޯރޓް މިހާ ފުރިހަމަކޮށް އެކުލަވާލުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދީފައިވާތީ ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިސާ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ޓ އޮތޯރިޓީ އާއި
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަންވަރންމަން ް
ކށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ސަރުކާރުން މި ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމަށްޓަކައި މިއެންމެހާ ފަރާތްތަ ަ
އ
ށ ފާގަތި ކަމާ ި
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާސްތެރި ދުޢާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާވެ ރައްޔިތުންނަ ް
ދުޅަހެޔޮކަން އަމާންކަމާއި އުފާވެރިކަންމަތީ ދިރިއުޅުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް هللا سبحانه وتعالى މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ .آمـين
 20ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438
 18ޖަނަވަރީ

2017
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
މިލަދުންމަޑުލު

ތ
ނުވަ ަ

ރ
އުތުރުބު ި

ނ އަތޮޅެވެ.
ށ.އަތޮޅަކީ ،އުތުރުން ތިން ވަ ަ
އަތޮޅަށް ދެވިފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ
Cއެވެ .އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން
73

ދަރަޖަ އުތުރުން 6
ބޮޑުމިނަކީ

އަތޮޅުގެ

37

ދަރަޖައެވެ.
މި

މޭލެވެ.

އަތޮޅުގައިވާ  50ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން
14

ދިރިއުޅެނީ

ރަށުގައެވެ.

އެއީ،

އދޫ އާއި،
ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާ އާއި ،ގޮ ި
ފޭދޫ

އާއި،

ފީވަކާއި،

ފޯކައިދޫއާއި،
ޅައިމަގާއި
އާއި،
އަތޮޅުގެ
އަތޮޅުގެ

ނަރުދޫ
ކޮމަންޑޫ

ފުނަދޫ
މަރުކަޒީ
މަރުކަޒީ

ބިލެތްފައްސާއި
އާއި ،މަރޮށްޓާއި

އާއި،
އަދި
ރަށަކީ

މާއުނގޫދޫ
ލންދޫއެވެ.
މި ަ
ފުނަދޫއެވެ.

ރަށާއި،

މާލެއާ

ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17798އެވެ .އެއީ 8703 ،އަންހެނުންނާއި9095 ،
އތޮޅު
ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ ަ
ފިރިހެނުންނެ ެ
މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަންޑޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،މިލަންދޫ ސްކޫލުން ހަޔަރ
ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމު ދެވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރެވި ،ޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުންގެ
ފނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ.
ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުންނަ ށު .
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ގިނަ
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ވަނގަރު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ
ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާފައެއްނުވެއެވެ .ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ 3

ރަށެއްގައި

ލފަރެވެ .މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނބުދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި
ޔދޫ އާއި ގާކޮށިންބާއި ކަނބާ ި
ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅި ަ
އެކަސްދޫ އާއި ،ކުނބުރުދޫގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރެއެވެ .އަދި ނަލަންދޫ އާއި އެރިޔަދޫގައި އެކުއަރކަލްޗަރ
ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނި ވަނީ
ތަރައްޤީކުރެވިފައެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން
ނ ށ.އަތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ް
ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާ ހިންގުމަށް ،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓުގައި
ށ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
މގެ ޤާނޫނު ( )2010/7ގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ނބަރު
ރބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ،ޤާނޫނު ނަ ް
ގޮތުގެމަތީން މިލަދުންމަޑުލުއުތު ު
()2010/7

ގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބަޖެޓް

97

ސްޓޭޓްމަންޓާއި،

ވިޔަފާރިތަކާ

ވަނަ

ނ
ތ ް
ގޮތުގެމަ ީ
ގުޅޭ

މާއްދާގައި

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

އންސިލުން
ކަ ު

ހިސާބުތައް

ހިންގާ

ޞައްޙަކަމަށް

ބރާސްފަތި ދުވަހު
 2016ޖެނުއަރީ  14ވީ ު
ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން
2016

ވަނަ

މެންބަރުންގެ

ފާސްކުރެވުނެވެ.
އަހަރުގެ

މިޖަލްސާގައި

ބަޖެޓާ

އ
މެދުގަ ި

ނ
ބެހޭގޮތު ް

ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

އ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ ޖުމްލަ
ެ

ޤންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ށއި ،ތަރައްޤީގައި
ނ އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަ ާ
ހ ް
އެ ެ

މިއަހަރުގެ މި ބަޖެޓާކީ

ރކުރުމަށާއި ،ކުށްމަދުވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ހިމެނިގެން ފާސްކުރެވުނު
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތު ު
ބަޖެޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ.އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2016ބޭއްވުން
ށ .އަތޮޅުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ތަޖުވީދުގެ
އނައިދިނުމުގަ އާއި،
ހަމަތަކުން އުނގެނުމާއި ،އުނގަ ް
ތަރުތީލްކޮށް
ވާދަވެރި

ލކަން
ޤާބި ް

ކިޔެވުމުގެ
މާޙައުލެއް

ދެއްކުމުގައި

އުފެއްދުމާއި،

އަތޮޅު

ބ
ލ ި
ތ ޤުރުއާނަށް ޯ
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރި ި
ޖެއްސުމާއި ،ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ފަންނު އާލާކޮށް
ތ
ދިރުވައި ،ފެތުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާ ް
ތަކުގައި
ތަނަވަސް

އަތޮޅު

ތަމްޘީލު

ކޮށްދިނުމުގެ

ކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި

ފުރުޞަތު
ކޮންމެ

ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަހަރަކު  1ފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.
މި 2016ވަނަ އަހަރު ވެސް ށ .އަތޮޅު
ށ
ޤުރުއާން މުބާރާތް ،މި އަހަރުގެ މާޗް 18ން  20އަ ް
މަދަރުސާގައި

ށ.އަތޮޅު

ގ
އަތޮޅު ެ

ބޭއްވުނެވެ.

އ
އވި މި މުބާރާތުގަ ި
ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭ ް
ގޮއިދޫ،

ކަނޑިތީމު،

ފީވައް،

ފޭދޫ،

ލތްފަހި،
ބި ެ

ކމަންޑޫ ،މާއުނގޫދޫ،
ފޯކައިދޫ ،މަރޮށި ،ޅައިމަގުޮ ،
ފުނަދޫ  ،މިލަންދޫން
ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖުމްލަ  142ދަރިވަރުން
ބލައިގެން
ަ

އެއީ،

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން

ކިޔެވުމުގެ

ގޮފީގައި  92ދަރިވަރުންނާއި ،ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  50ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  104އަންހެން
ދރިވަރުންނެވެ.
ދަރިވަރުންނާއި 38 ،ފިރިހެން ަ
ދނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި
މށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ި
މި މުބާރާތް ބޭއްވު ަ
އިޢްލާނު ކުރުމުން ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް
ރަނގަޅު

ޕްރޮޕޯސަލެއް

ވ
ހުށަހަޅާފައި ާ

އެންމެ

ށ.ކަނޑިތީމުގައެވެ.

މުބާރާތް

ބޭއްވިފައިވަނީ

ށ.އަތޮޅު

މި

މަދަރުސާއާއި،

ށ.ކަނޑިތީމު

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު ،އެ
ރަށުގައި

ޤާއިމުވެފައިހުރި

މުއައްސަސާތަކާއި،

ނ
އެހެނިހެ ް

ރައްޔިތުންގެ

މ
ފުރިހަ ަ

އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމު

ހިންގުމަށް

ނ
ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،އނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

މި ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 217,253/14

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ތަރައްޤީގައި

އަންހެނުންގެ

ބައިވެރިވުން

އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ތަރައްޤީގެ

ކަންތައްތަކުގައި

ށ.އަތޮޅު

ރވުން އިތުރުކުމުގެ
ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ބައިވެ ި
އށް މަސައްކަތްކުރާ
ހނުންގެ ތަރައްޤީ ަ
ގޮތުން އަން ެ
ނމަށްޓަކައި 2016
ދ ު
ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ ފޯރުކޮށް ި
އޭޕްރީލް 5ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް ކުރުނބާފޮދު އެރުވުމަށް އ .ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ 109ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގައި އެކަމާގުޅޭ އުޞޫލެއް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަތޮޅު
ސއްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް މި
ދ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަ ަ
ނޫމަރާ،ފޭދޫ ،ފޯކައިދޫ ،ނަރުދޫ ،ޅައިމަގު ،ފުނަދޫ ،މިލަން ޫ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި  39,719/32ރުފިޔާ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ސްކޫލުތަކުގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
ށ.އަތޮޅުގެ

2016ވަނަ

ސްކޫލުތަކުގެ

އަހަރުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމުގެ
2016

ޕްރޮގްރާމު  2016މާޗް  30އިން
ނވެ.
އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގު ެ

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުގެ 14
ރަށުގެ ސްކޫލާ މި ފައިސާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ
އެރަށްރަށުގެ

ސްކޫލުތަކާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެގޮތުން މި

މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

ޕްރޮގްރާމުގައި އެހީ ދެވިފައިވަނީ  50%ފައިސާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތަކަށް ދޫކުރުމާއެކު އަނެއްބައި އާބާދީގެ
ތންނެވެ.
ނިޞްބަ ު

މި

ގރާމު
ޕްރޮ ް

ނ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް

ހިންގުމަށް
197,904/-

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ 2016

ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ
މެދުގައި

ބާއްވާ

އިތުރު

ޙަރަކާތްތަކުން

ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޤްޞަދުތައް
އެންމެ

މަތީދަރަޖައަށް

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު ވިޔަވަތި ސްޕޯރޓް ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން

ޙާޞިލުކުރުމަށް

ތކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި އިޖްތިމާޢީ އަގުތައް
އެހީތެރިވެދިނުމާއިއެކު ،ސްކޫލު ަ
މވެ.
ހތްވަރު ދިނު ެ
އަށަގެންނެވުމަށް ި

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާއިމުކުރުން
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދިނުމަށްޓަކައި އެ ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް
އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކޮށް އެ ޚިދުމަތްތައް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީން ދޭ ފެންވަރުގައި
އތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު  2016މާޗް  6ގައި ސޮއިކުރެވި އެ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނެވެ.
ދިނުމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އާއި ،ށަ .

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯރޓް
ގއި ސޮއިކުރެއްވީ އެ
އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫ ަ
ޗެއާމަން

އޮތޯރިޓީގެ

ރޝީދު
ޢަބްދުއް ަ

ނާފިޒުއެވެ.

ތން
ފަރާ ު

ސޮއިކުރެއްވީ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލްގެ

ނާއިބުރައީސް

އިބްރާހީމް

ރަޝީދު

އިދްރީސްއެވެ.
މި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުނު ނަމަވެސް ރޭމްޕް
ކުޑަކަމާއެކު

ރޭމްޕެއް

އައު

ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އެޅުމަށްޓަކައި

ކމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
އެކަށީގެންވާ ބިމެއް ހޯދައި ،އެ ަ
މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އެކަމާބެހޭ ތަމްރީނުދީ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެ
އޮތޯރިޓީގެ ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  38,898/88ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުން
ލ ދެމެދު 2016
ލއި ،ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަ ާ
ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސި ާ
އޭޕްރީލް 14ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ފަހުމުނާމާގައި

ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ .ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު
ހޮސްޕިޓަލްގެ
ސޮއިކުރެއްވީ

ފަރާތުން

މި

އެސިސްޓެންޓް

ފަހުމުނާމާގައި
ކޮމިއުނިޓީ

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙުސާމް އެވެ.

ތ
ހެލް ު
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މި ފަހުމުނާމާގެ މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފުރާވަރުގެ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ސަވައިކަލް
ކެންސަރާމެދު

ހޭލުންތެރިކަން

އިތުރުކުރުމާއި،

ސަވައިކަލް

ކެންސަރ

ހުރި

މިންވަރު

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި

ވީ.އައި.އޭ

ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމެވެ.
ނށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުން ަ
ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  36,000/-ރުފިޔާ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު
މިނިސްޓްރީ
އާއި،

އޮފް

އިސްލާމިކް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

އެފެއާޒު
ރަށްރަށުގެ

ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅގެން ށ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
ދީނީ

މެދުގައި

އިތުރުކުރުމުގެ

ހޭލުންތެރިކަން

ޕްރޮގްރާމެއް  2016އޭޕްރީލް  11އިން  17އަށް
އަތޮޅުގެ  14ރަށުގައި ހިންގުނެވެ.
ނަޞޭޙަތް

ދީނީ

ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ގ
ދިނުމު ެ

ގޮތުން

ޙ
ކށް ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝައިޙް އަދުނާން އާއި ،އައްޝައި ް
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދީނީ އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަ ަ
މޫސާ އަންވަރެވެ.
ތކުގެ ވެރިންނާއި،
ގ ދަރިވަރުންނާއި ،މުއައްސަސާ ަ
މިޕްރޮގްރާމުގައި ރަށްރަށުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ،ސްކޫލުތަކު ެ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު މުޅި އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް  19,150/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމުން ހޯދުން
1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ
އިމާމުން ގެނައުމަށް ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން
ލ
ރވުމުގެ ގޮތުން މާ ީ
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް އެހީތެ ި
މތަކެއް  2016ޖޫން
ނތިޒާ ު
އެހީދިނުމުގެ އެންމެހާ އި ް
މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ،މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  208,000/-ރުފިޔާ އެހީ
ށ
ގ ދަށުން ރަށްރަށަ ް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލު ެ
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޚިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރެވުނު

މި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަށުން

1437ވަނަ

އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ޙިފްޟުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާނެ އިމާމަކު ހަމަޖައްސައިދެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު
ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ގާއިމުކުރުން
ކ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ނވާ ތަކެތި ސްކޫލުތަ ާ
މށް ބޭނު ް
ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑު ޤާއިމުކުރު ަ
 2016އޮކްޓޯބަރ  20އިން ނޮވެމްބަރ  20އަށް
ނިންމުނެވެ.
ނ އަހަރުގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2016ވަ ަ
ބަޖެޓުގައި

ރޔަށްގެންދެވުނު
ކު ި

ހިމެނިގެން

މި

ނ
ތ ް
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޤާނޫނީ ގޮ ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން

ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ
މީހުން

ހ
އެންމެ ާ

ދިރިއުޅޭ

ކޮންމެ

ލިއުންތައް

އަތޮޅުގެ

ގ
ހިން ާ

ރަށެއްގައި

ޢާއްމުކުރުމާއި،

ކައުންސިލުން

އަތޮޅު

އެކިއެކި

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު

ނޯޓިސްޓޯޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޙަވާލުކުރުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ކުށްކުރުން މަދު
ހނުންނާއި ،މުސްކުޅިންނާއި،
ވެއްޓެއް ބިނާކުރުމާއި ،އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމާއި ،ނޯޓިސްބޯޑު މެދުވެރިކޮށް އަން ެ
ނ އިތުރުކުރުމެވެ.
ނތެރިކަ ް
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށާއި ،ތިމާވެއްޓާމެދު ހޭލު ް
ތކެއްޗާއި ،ފުރޭމު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނޯޓިސް ބޯޑަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ަ
ޓން  284,023/60ރުފިޔާ
ޖ ު
ބނުންވާ ފައިސާވެސް ދޫކުރެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަ ެ
ގަތުމަށް ޭ
ޚަރަދުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު  2016ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު  ،2016ރަސްމިއްޔާތު  2016ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  19ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ށ.
ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާމިނަތު
ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއެވެ.
ތިން ދާއިރާއަކުން  70ފަރާތަށް އެވޯޑު
ދެވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުން
ތަޢުލީމު

ޙާޞިލްކުރި

ހިތްމަތްތެރި
ދަރިވަރުންނަށް

ލ
ތޫނުފި ި

ދަރިވަރުންނަށާއި،

ށއި،
ދަރިވަރުންނަ ާ
އެވޯޑު

ޝަރަފްވެރި

ދެވިފައިވާއިރު،

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ށ.އަތޮޅު

ރންނަށް އެވޯޑާއި ،ސެޓްފިކެޓް
އދުރުންނާއި ،ޚިދުމަތްތެރި އެދު ު
ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ހީވާގި އެދުރުންނަށާއި ،ކާމިޔާބު ެ
މ ދެވިފައިވާއިރު ،އަތޮޅުގެ
ރންނާއި ،ދަރުމަވެރިންނަށް އިނާ ު
ދެވުނެވެ .އަދި ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުންނާއި ،ހެލްތުވޯކަ ު
ދަރުމަވެރިންނަށްވެސް އެވޯޑު ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޙާޞިލުކޮށް

ނން
ރީތި ަ

އަތޮޅަށް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ވ
ހޯދައިދީފައި ާ

ށ ހޮވުނު ށ.ފޯކައިދޫ،
ފަރާތްތަކަށާއި،ރަސްވަނި އެވޯޑަ ް
ފުނަދޫ

މަރޮށި،

ކައުންސިލަށް

ހަނދާނީލިއުން

ރވުނެވެ.
ހަވާލުކު ެ

އަދި

އެކިގޮތްގޮތުން

ތ
ޚިދުމަ ް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ކޮށްދެއްވާފައިވާ

އެވޯޑާއި،

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ދިނުމުގެ

އެވޯޑް

އިތުރަށް ،ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑާއި ،އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް
ސުކޫލުތަކާ ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
މ
ލޤާރީ އިބްރާހީ ް
ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން އަ ް

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އވީ މިނިސްޓަރ އާމިނަތު
ނތައް ޙަވާލުކޮށްދެ ް
މުޙައްމަދު ފައްޓަވައިދެއްވި މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެވޯޑްތަކާއި ،ހަނދާނީ ލިއު ް
ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީއާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ސިވިލްސް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ގުޅިގެން 2015
އަހަރު

ބޭއްވުނު،

އަތޮޅުކައުންސިލް

ވަނަ

މުވައްޒަފުންނާއި،

އތޮޅު
ށަ .

މުއައްސާތަކުގެ

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

އޮފީސް

މުވައްޒަފުންނަށް

ހިންގުނު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް
ޙަވާލުކޮށްދެއްވުން
އިތުރަށް

އޮތެވެ.

މި

އަދި

އ
ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކަ ި

ދަރިވަރުންގެ

ރަސްމިއްޔާތު

ފުނަދޫ

ވމުގެ
މުނިފޫހިފިލު ު

ސްކޫލުގެ
ޙަރަކާތްތައް

ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  364,245/63ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
ށ.އަތޮޅުގެ
މަސައްކަތްތައް
އަހަރު

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ

ކުރިޔަށްދާގޮތް

ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ

އިދާރީ

ބެލުމަށްޓަކައި

މ
ި

ރަށުކައުންސިލްތައް

މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  2016ޑިސެމްބަރ 14
–  19އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ނ
ގން ކުރިޔަށްގެންދެވު ު
ދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައި ެ

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ފއިވަނީ-:
މިދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ަ
 -1މުޙައްމަދު ޙަސަން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
 -2ޙަމްދޫން ނަސީމު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
ނ
 -3މަމްދޫޙް ނަސީމު ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް
 -4ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 -5ނަހުޒާ ޢަލީ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
 -6ޢަލީ ރިފާޢު ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 -7އިބްރާހީމް ސަޢީދު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 -8ސާލިމް ޢަބްދުﷲ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ރ  7/2010ގެ
ޤނުނު ނަންބަ ު
މި ޕްރޮގްރާމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
އންސިލް އިދާރާތަކުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތަކާއި ،އިދާރީ
8ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށުކަ ު
ލއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި،
ލިޔެކިއުންތައް ދައުލަތުގެ މާ ި

އިދާރީ

ދއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި،
ާ

ށ
ހންގުމަ ް
ނ ހަރުދަނާކޮށް ި
ދތޯ ބެލުމަށާއި ،އިދާރީ ކަންކަ ް
ޤވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ޭ
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގާ ަ
ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ޕްރާމެކެވެ.
މި ދަތުރުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެ މައްސަލަތައް މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކޮށް،
އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދުދެވޭކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްކަޕް  2016ގައި ކައުންސިލްގެ
ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުން
ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުވެފައިހުރި ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކަށް

ހުޅުވާލައިގެން

2016

ސެޕްޓެމްބަރ  21އިން  23އަށް ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަ
ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ކައުންސިލް ކަޕް 2016
ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން
ސްޓަރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ނަމުގައި ޓީމެއް
ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.
ފުނަދޫ

ކައުންސިލުން

ފައިނަލްމެޗުގެ ތެރެއިން

ސނަގައިގެން
އި ް

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ކައުންސިލްގެ ޓީމު މުބާރާތުގެ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލި ނުވެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ.
ފައިނަލް މެޗުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ ދަށްފަޅުލޮޖުން މެޗް ކާމިޔާބުކުރުމުން މި މުބާރާތުގެ
ރަނަރަޕް ޓީމަކަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ހޮވިގެން ދިޔައެވެ .މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭޓީމުގެ ތަށި ކައުންސިލް ޓީމަށް
ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމަށާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އޮފީހުގެ ނަމުގައި މުބާރާތުގައި ޓީމު ވާދަކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން

30,000/-

ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން
 2016ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ށ .މިލަންދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ
އގަސްޓް 10ގައި ބޭއްވުނު
ށ މާލީއެހީދިނުމަށް ޯ 2016
ށ ް
ރވި ޓީމުތަކަށާއި ،ބާއްވާ ރަ ަ
މުބާރާތުގައި އަތޮޅުން ބައިވެ ި
ނ ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 127ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމައި އެ ޓީމުތަކަށް އެހީތެރިކަ ް
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބައިވެރިވީ ކޮންމެ ޓީމަކަށް  10,000/-ރުފިޔާ އާއި ،ބާއްވާ ރަށަށް ދަތުރުކުރަންޖެހޭ
ޓީމުތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދަށް  12,000/-ރުފިޔާ އާއި،
ބާއްވާ ރަށަށް  5,000/-ރުފިޔާ އާއި ،ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް
ރުފިޔާގެ

5,000/-

ޖުމްލަ72,000/-

ފައިސާގެ

ރުފިޔާ

އިނާމާއެކު

ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓުން

ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

މިނިވަން

50

މުބާރާތުގައި

ޅ
ފުޓްބޯ ަ

ނދޫ އާއި ،ޅައިމަގާއި ،ފޯކައިދޫ
ބައިވެރިވެފައިވަނީ މިލަ ް
ފޓްބޯޅަ ޓީމެވެ .މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މިލަންދޫ އެފް.ސީއެވެ.
އާއި ،ނަރުދޫ އާއި ،ފުނަދޫގެ ު

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ތަރައްޤީކުރުން
އަހަރުގެ

2016ވަނަ

ކައުންސިލްގެ

ށގެންދާ ޑްރައިވިންގ
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަ ް
ލައިސަންސް

ސަރަހައްދު

ޓްރެކް

ނ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބި ް
 2016އޯގަސް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ .އަދި
ތ  2016ނޮވެމްބަރ
ބިން ލެވެލްކުރުމުގެ މަސައްކަ ް
ވއެވެ.
މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާލެވިފައި ެ
2372

އަކަފޫޓް

ބޮޑު

މި

ޓްރެކްގެ

އެތެރޭގެ

މަސައްކަތްތައް  45ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމާގޮތަށް

ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން

އާމަލަ ކޮންސްޓަރަކްޝަނާ  2016ޑިސެމްބަރ  25ގައި

ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .އޭގެ އިތުރުން  2016ޑިސެމްބަރ 26ވަނަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދުގެ އިންފާރުގެ މަސައްކަތް  25ދުވަހުގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވއެވެ .މި ދެ މަސައްކަތްވެސް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ
އންވެސްޓްމަންޓާ ޙަވާލުކުރެވިފައި ެ
ވލެޖް ި
ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ި
ތށެވެ.
ތަކެތީގައި ނިންމާގޮ ަ
މި ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2016ޑިސެމްބަރ  31ގެ ނިޔަލަށް
މފައިވެއެވެ.
އެ ސަރަހައްދުގެ އިންފާރުގެ ޕައުންޑޭޝަން ކޮންކްރިޓްކޮށް ނިން ާ
ނސް އެޅުމުގައި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ މަގުހަދާ ޓީމުގެ ފަރާތުން
ބިން ލެވެލް ކުރުމާއި ،ވެލިގެ ެ
ވކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ބިން ސާފުކުރުމާއި ،ލެވެލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިފައި ާ
ބަޖެޓުން  80,204/88ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ދޮރާއި،
ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުން
ނަފާވެހި

ތެރޭގައި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ހިމެނޭ

އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ގުދަންތަކުގެ ދޮރާއި،
ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2016އޭޕްރީލް
ވފައިވެއެވެ.
 7ގެ ނިޔަލަށް މުޅިން ނިންމާލެ ި
އ
 15ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގަ ި
ކުރާގޮތަށް

ޙަވާލުކޮށްގެން

ޓޫއޭޖީއާ

ކުރެވުނު

އަތޮޅުވެހީ ދެބުރި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރެވިފައި

މ
ި

މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  18,040/-ރުފިޔާއެވެ.

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުން
ފުނަފަތި
ހުޅަނގުފާރާއި،

ފާމަސީ
ގ
އުތުރުފާރު ެ

ހިންގާ

ޢިމާރާތުގެ

ކުލަކަހައި

އޮލަލައި،

ބރާއި ،އެތެރޭގައި އެއްކޮށް
ސިމެންތިޖަހައި ،ޢިމާރާތުގެ ޭ
ރ އަސްކަނީ ސީލިންގުގެ
ކުލަލުމާއި ،ނަލަފިލާއާއި ،ބޭ ު
ގއި ދަވާދުލުމުގެ މަސައްކަތް
ފަތިތަކުގައި އާއި ،ފައިދޮށްތަކު ަ
އަމިއްލަ

ތަކެތީގައި

ކުރުމަށް

އައި.އޭ.އާރު

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު އެސްބަވުމުގައި  2016މާޗް
 24ގައި ސޮއިކުރެވި ،އެމަސައްކަތް އޭޕްރީލް  4ގެ

ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

ނިޔަލަށް ނިންމާލެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  16,700/-ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ،ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތެއްކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައްކުރުން
ނަފާވެހި
އަތޮޅުވެހި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ޢިމާރާތުގެ

ގއި
ތެރޭ ަ

ބައެއް

ހިމެނޭ

މަރާމާތުތައް

ނ
އަމިއްލަތަކެތީގައި މަރާމާތުކުރުމަށް  14 2016ޖޫ ް
ވަނަ

ދުވަހު

އިންވެސްޓްމަންޓާ

އައި.އޭ.އާރު

ޙަވާލުކުރެވި ،އެ މަސައްކަތް  2016ޖޫން  24ގެ
ނ
އަތޮޅވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއި ް

ނިޔަލަށް ނިންމުނެވެ.

ތޅުންގަނޑު މަރާމާތުކުރުމާއި ،ދޮރާއި ،ދޮރުފަތް،
ދލުކުރުމާއި ،ގޭޓް ަ
މި މިމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ގޭޓްގެ ލައިޓްބަ ަ
ތއް ބެއްދުމާއި ،ފާޚާނާއިން
ދ ަ
ވ ދޮރުދާރަތައް ހެދުމާއި ،ރެނ ު
ވދުލުމާއި ،ޢިމާރާތުގައި ހަލާކުވެފައި ާ
ފެންލައިޓްތަކުގައި ދަ ާ
ނައްޓާފައިވާ މުށިތައް ރަނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ  14,750/-ރުފިޔާއެވެ .މި މަސައްކަތްކުރެވިފައިވަނީ ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިންކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 10ގައި ތަޢުލީމު ޙާޟިލުކުރާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ

ދަރިވަރުންނަށް

3

"އޮފީސް

ހ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް" ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެ ޭ
ހ
އެމް.އޯ.ޔޫގައި  2016ފެބްރުއަރީ 7ވަނަ ދުވަ ު
 2016ފެބްރުއަރީ  16އިން

ސޮއިކުރެވުނެވެ .އަދި

ފެށިގެން އެ ދަރިވަރުން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މަސައްކަތްތަކުގައި

ނ
ޢަމަލީގޮތު ް

ބައިވެރިކުރުވައި،

އ
އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ މޮޑިއުލްތަ ް
2016

ޖޫން

30

ގެ

ނިޔަލަށް

ށ
ކުރިޔަ ް

ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން

ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދަށްފަޅު ސާފުކުރުން
ނ
"މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށު ް
ދަށްފަޅު

ފުނަދޫގެ

މުއައްސަސާތަކާއި،

ސާފުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް

ފުނަދޫގެ
ފޯސް

ޑިފެންސް

ނ
އާއި ،ގުޅިގެން  16އޭޕްރީލް 2016ގައި ހިންގު ު
ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުންނާއި،

އިދާރީ

ލ
ކައުންސި ް

ގ ރައީސް މުޙައްމަދު
މެންބަރުން އަދި ކައުންސިލް ެ
ޑއިގެންނެވިއެވެ.
ޢާރިފް ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަ ަ

ދަށްފަޅު ސާފުކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށި ސާފުކުރުމާއި" ،މަގޭ ސާފު ފުނަދޫ" ޕްރޮގްރާމު
ކރިޔަށްގެންދާ ކަންތައްތަކުގައި
ރ ދިނުމާއި ،މުއައްސާތަކުން ު
ދ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހިތްވަ ު
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ށ.ފުނަ ޫ
އއްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ
ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް ތަރައްޤީގައި ެ
ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.

މުއައްސަސާތަކުގެ މާހެފުން ބޭއްވުން
 1437ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް
ކިއުމުގެ

މަރުޙަބާ

ގޮތުން

އިސްނަގައިގެން
މާހެފުމެއް

ހުރިހާ

2016

ޖޫން

ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

މުއައްސަތައް
4

ވަނަ

ގުޅިގެން

ދުވަހުގެ

ރ
ޭ

ބޭއްވުނެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ހުރި

ފުނަދޫގައި

މުއައްސަސާތަކުގެ  300އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން
ގއި މުއައްސަސާތަކުގެ
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މީގެ ތެރޭ ަ
އިސްވެރިން

ބައިވެރިވެފައިވާކަން

އުފަލާއެކު

މާހެފުމުގެ ޙަފްލާގެ ތެރެއިން

ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްތަނެއްގައި އެކީގައި ހުރިހާ މުއްސަސާތަކުން މާހެފުމާއި ،މުއައްސަސާތަކުގެ
ދންކޮށްދިނުމާއި،
ނނަށް ހަނ ާ
މ ް
ބނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް އެން ެ
މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ،ރަމަޟާން މަހުގެ ޭ
މުވައްޒަފުންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ޤައުމީ

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ވަޢުދުގައި

ސޮއިކުރުން
ރާއްޖޭގެ
ވަގުތެއްގައި

މުއައްސަސާތަކެއް

ހުރިހާ

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ
އެންޓި

ސޮއިކުރުމަށް

ޤައުމީ

އެއް

ވަޢުދުގައި
ނ
ކޮމިޝަނު ް

ކޮރަޕްޝަން

ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި
މަސައްކަތްކުރައްވާ
މުވައްޒަފުން

ކައުންސިލަރުންނާއި،

ސޮއިކުރުން 2016

ރ
އިދާ ީ

ނ
އޭޕްރީލް 21ވަ ަ

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ދުވަހު 10:30ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ނަޒާހަތްތެރި

ކަމުގެ

އިއްވަވައިދެއްވީ

ޤައުމީ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

ވަޢުދު
އިދާރާގެ

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދުއެވެ.
އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މުޙައްމަދު

ރައީސް

ޢާރިފް

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ.
ނަޒާހަތްތެރި
ރަށްރަށުގެ

މ
ޤައު ީ

ކަމުގެ

މުއައްސަސާތަކުން

ވަޢުދުގައި

އެއްގަޑިއެއްގައި

ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ސޮއިކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ހތްތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް
މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުންގެ ނަޒާ ަ
ގންނެވުމާއި ،މި ޤައުމީ ޙަރަކާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އާލާކޮށް އަށަ ެ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުމެވެ.

ޓްރާންސްޕޯރޓް

ޚިދުމަތްތައް

އޮތޯރިޓީގެ

ފޯރުކޮށްދިނުން
މާޗް

2016
ޓްރާންސްޕޯރޓް

6ވަނަ

މަހުގެ

އޮތޯރިޓީގެ

ޤާއިމުވުމާއެކު

އެ

ރައްޔިތުންނާ

ގާތުން

ހ
ދުވަ ު

އ
ޚިދުމަތްތަ ް

އޮތޯރިޓީގެ

އ
ޚިދުމަތްތަ ް

ނނަނީ
މިއަ ް

ދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ގ
ތެރޭގައި ށ.އަތޮޅު ެ

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ރަށްރަށުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ސވެފައިވާ  155ފަރާތަކަށް
ޓއި ،ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓުން ފާ ް
ނސް ކާޑުހެދުމަށް ތިއަރީ ޓެސް ާ
އެއްގަމު ލައިސަ ް

ދތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށ
މށާއި ،މުއް ަ
ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއްގަމު ލައިސަންސް ފޮތް އަލަށް ހެއްދު ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ  195ފަރާތަކަށް ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އަލަށް އެދިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ،ކާޑު
ދލުކުކުރުމަށް
ފއިވެއެވެ .އަދި ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި ،ބަ ަ
ފތް ދޫކުރެވި ަ
ހށަހަޅާފައިވާ  46ފަރާތަކަށް ޮ
ބަދަލުކުރުމަށް ު
ރޖިސްޓްރީ ހެދިފައިވެއެވެ .އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ގަރާޖުތަކުން ޗެކުކޮށްފައިވާ 91
ކށް ަ
ހުށަހަޅާފައިވާ  40ފަރާތަ ަ
ވެހިކަލަކަށް ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް ދުއްވުމުގެ އިމްތިޙާނު ދެއްވާ އެގްޒަމިނަރުން
ކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 134ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
އެލަވަންސް ދިނުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  6ގައި ބޭއްވުނު މި ަ
ނިންމައި  2016ޑިސެމްބަރ  31ގެ ނިޔަލަށް

އެގްޒަމިނަރުންނަށް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި  1,490/-ރުފިޔާ

ދޫކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަން ހޯދުމަށް ވިޔަވަތި
ރތައް
ހންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތު ު
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ި
2016ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
2016ވަނަ

މިދިޔަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  339,499/66ރުފިޔާއެވެ.
އަދި  2016ޖެނުއަރީ  1ން  2016ޑިސެމްބަރ
31ގެ

ނިޔަލަށް

ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި

1,476,064/34
މިޕްރޮގްރާމުގެ

ރުފިޔާ
ހިންގުމުގެ

ޚަރަދަށް  1,327,902/53ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ

ބާކީއަކީ  487,661/47ރުފިޔާއެވެ .ކުރެވިފައިވާ

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރު

ނނާއި ،އެކި އޮފީސްތަކުން ލިބެންވާ  702,020/-ރުފިޔާ ލިބުމުން
ގ މިހާތަނަށް އާސަންދައި ް
ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން މިއަހަރު ެ
މިޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  1,200,091/47ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި
ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ށނު ލޯނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ހިންގަންފެ ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  2,490,304/88ރުފިޔާއެވެ.

 2016ޖެނުއަރީ  1ން

 2016ޑިސެމްބަރ  31ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  558,446/51ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި
މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  3,048,751/39ރުފިޔާއެވެ2016 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާއާއި،
އ  3,844,629/98ރުފިޔާ
ރިޕޭމެންޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 795,878/59ރުފިޔާ ލިބުމުން ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ ި
ލިބޭނެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންފެށިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
ބެލުމުގެ

މިކައުންސިލްގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

ޢިމާރާތްތައް

ހރިގޮތެއްގައި
ފައިދާ ު

ބޭނުންކުރުމުގެ

މޤްޞަދުގައި
ަ

މި

ނ
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާ ެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ށ
"ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަ ް
ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ

2016ވަނަ

އަހަރު

ރ
ނިމުނުއި ު

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  111,892/33ރުފިޔާއެވެ.
އަދި  2016ޖެނުއަރީ 1ން

 2016ޑިސެމްބަރ

 31ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތުގެ ކުލީގެ ގޮތުގަޔާއި،

ތ
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާ ް

ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން  409,550/-ރުފިޔާ
ލިބިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް  94,582/83ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި
ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  426,859/50ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ

ށ ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި
ލ ް
ނިޔަ ަ

އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ  30,350/-ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  30,350/-ރުފިޔާ
ލިބޭނެއެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
ސންދައިގެ ދަށުން
ދނުމާއި ،އާ ަ
ނ މަގު ފަހިކޮށް ި
ލބޭ ެ
މިޕްރޮގްރާމަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބޭސް ި
ވޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ނމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ި
ތ ހަމަޖައްސައިދި ު
ބޭސްލިބޭނެގޮ ް
ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 1,203,856/06ރުފިޔާ އެވެ.

އަދި 2016

ޖެނުއަރީ  1އިން  2016ޑިސެމްބަރ  31ގެ
ނިޔަލަށް  853,135/55ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި
މިޕްރޮގްރާމަށް ހިންގުމަށް  784,018/68ރުފިޔާ
ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
މި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ރުފިޔާއެވެ.
އަހަރުގެ

ބާކީއަކީ

1,272,972/93

ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހުގެ
ނިޔަލަށް

341,463/90

އަގަށް މި

ރތްތަކުން
އެކިފަ ާ

ރުފިޔާ

މން
ލިބު ު

ލބެންވާ
ި

މިޕްރޮގްރާމަށް

ސ
ފުނަފަތި ފާމަ ީ

 1,614,436/83ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

މިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ
ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލުތައް ރިވިއުކޮށް

އަދި އެ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ

މނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް
އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ނަފާވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެކިއެކި
ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލައި ،އަދި ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 -1ވިޔަވަތި އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު (އަތޮޅުފެންވަރުގައި ހިތްވަރު ދިނުމާއި،އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،ޝަރަފު
އެރުވުން)
މިއީ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މޮޅެތި
ކމުގައި އިސްނަގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް ހިތްވަރުދީ،
ވމަށް ހިތްވަރުދިނުމަށާއި ،ކަން ަ
ދަރިވަރުންނަށް އިތުރަށް ކިޔެ ު
ވކަރުންނާއި ،ރަށްރަށުގައި
ލތު ޯ
އެދަރިވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރުންނާއި ،ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރި ނަރުހުންނާއި ،ހެ ް
ހންގުމުގެ ދާއިރާއިން މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށާއި ،ފަންނުވެރި
ތިއްބެވި ދަރުމަވެރިންނާއިި ،
ކމިޔާބީ ޙާޞިލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤުވާ ޞަރަފުގެ އިނާމު
ފންވަރުގައި ާ
ގއި ނުވަތަ ޤައުމީ ެ
ދާއިރާއަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ަ
ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.
މިފަދަ

ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔެވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި،

އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަކީ ރާއްޖެ އާއި ،ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މޮޅު ދަރިވަރަކަށްވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،އަތޮޅުގެ
މުއައްސަސާތަކުން

ރައްޔިތުންނަށް

ފެންވަރު

ރަނގަޅު

ޚިދުމަތްތަކެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ހިތްވަރުދިނުމާއި،

ނ
މަދަ ީ

ކރެވޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ
ޚިދުމަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވރުދިނުމާއި ،ރާއްޖެ އާއި،
ވ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިތް ަ
އަގުވަޒަންކޮށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،ދަރުމަވެރިން އަތޮޅަށް ކޮށްދެއް ާ
ދއިދޭ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޝަރަފު އެރުވުމެވެ.
ދުނިޔޭގައި އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯ ަ

 -2ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ
ދިނުމުގެ އުޞޫލު
ލ
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާ ީ
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެ ު
ފއިވާ އުޞޫލެކެވެ.
އެހީ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވި ަ
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް
ހދައިދިނުމާއި ،ކޮމިޓީތަކުގެ
ށ ލުޔެއް ޯ
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަ ް
ރވެރިކުރުމެވެ.
ނން ބާ ު
ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ،ކޮމިޓީތަކުން ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި ،އަންހެ ު

 -3ށ .އަތޮޅު މަދަރުސާތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ މަދަރުސާތަކުން ރާވާ ހިންގާ ދަރިވަރުންގެ ކުޅިވަރު

މުބާރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ

ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވައި ،ދަރިވަރުންގެ
ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ،ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮށް އެއްބައިވަންތަ ކުރުވައި ،ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި ،މަދަރުސާތަކުގެ
ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާތު މަސައްކަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް
މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ
ގޮތުން

ލ
ށ.އަތޮޅުކައުންސި ް

އިދާރާގެ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންގެ ޚާއްޞަ ބާބަކިއުއެއް  2016މެއި
1ވަނަ

ރޭ

ދުވަހުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި

ބާބަކިއުގައި
އިދާރީ

ކައުންސިލަރުންނާއި،

ށ.

އަތޮޅު
މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި ޙަފްލާގެ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މުވައްޒަފުންނާއި ،ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ
ޅކުރުމެވެ.
ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ،ދޭދޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޓީމްވޯރކް ރަނގަ ު

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން
ށ.ފުނަދޫގައި
ބޭއްވުނު

ހުރި

މުއައްސަސާތައް

ފުނަދޫ

ގަސްއިންދުމުގެ

ރ
ބަނދަ ު

ގުޅިގެން

ޕާރކްތަކުގައި

ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާއިން ބައިވެރިވިއެވެ.
މި

2016

ޕްރޮގްރާމް

ނ
3ވަ ަ

ޖޫން

ޅ
ޓވައިދެއްވީ ށ.އަތޮ ު
ދުވަހުގެ  4:00ގައި ފަށް ަ

ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި ގަސްއިންދުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް
އެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމަށް

މުއައްސަސާތަކުންވެސް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

ގިނަ

ގަސް

ޢަދަދަކަށް

މުވައްޒަފުން

200

ހޯދައިފައިވާކަން

އަށްވުރެ

ގިނަ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަދި

ގަސް

ހޯދާފައިވާއިރު

އެހެން

މި

ޕްރޮގްރާމުގައި

ހުރިހާ

މުއްސަސާތަކުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި،
ލންދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ.
މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރެވޭ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އެއްބާރު ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 51ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ތޅުކައުންސިލްގައި
ގން މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަ ޮ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  51ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައި ެ
ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ.
މި

ޤައުމީ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ދިދަ

ނ
ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޢާރިފްއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން

މި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޝަރަފްވެރި

މެހްމާން

ތ
މުނާސަބަ ާ
ރަސްމިއްޔާތަށް

ޅ
ނ މުޚާތަބްކުރައްވައި ވާހަކަފު ު
ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ާ
ދެއްކެވިއެވެ.

މުޙައްމަދު

ޢާރިފްގެ

ވާހަކަފުޅުގައި

ގ އަބަދަށް ބޭއްވުމުގެ
މިނިވަންކަން މިގޮތުގައި އަބަދު ެ
މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލެއްވިއެވެ .

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުންނާއި،
ރަށުގެ ބައެއް ޢާއްމު ރައްޔިތުންވެސް ބައިވެރިވިއެވެ.

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ މުނާސަބަތާ
ރ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބު ީ

ގުޅުވައިގެން

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ
ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ.
ނޮވެމްބަރ މަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
ގައި

12:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ގ
ނ މިރަސްމިއްޔާތު ،ޤުރުއާން ެ
ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވު ު
ފށްޓަވައިދެއްވީ
ަ

ބަރަކާތުން
ރަމްޒީއެވެ.

އލްޙާފިޡު
ަ
ޤައުމީ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

މ
އިބްރާހީ ް

ނ
ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ދިދަ

ބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ޅކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އި ް
ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮ ު
އެވެ .ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވުމާއެކު ޤައުމީ ސަލާމް އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ވަޑައިގަތުން
އޕްރީލް  22ގައި
ޟލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު ޭ 2016
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް އޮނަރަބްލް އަލްފާ ި
ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެ

މަނިކުފާނުގެ

ޒުވާނުންނާއި،

ތރުފުޅުގައި
ދަ ު

މި

ކުޅިވަރުމަރުކަޒުގެ

ޙާލަތު

ޑތަކާއި ،ވޮލީކޯޑުތައް
ޓބޯޅަ ދަނ ު
ބައްލަވާލައްވައި ފު ް
ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ޒުވާނުންނ
ބައްދަލުކުރައްވައި ހުރި ދަތިތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނެވި ،ކޯޑިނޭޓަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ
މއި  4އިން 10ށް
ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ެ 2016
ގ
ޑއިގެން އެ ރަށްރަށު ެ
ކށް ވަ ަ
ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަ ަ
ސްކޫލުތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.
ޒިޔާރަތުގައި

މި

ސްކޫލްތަކުގެ

ވަނީ

ގ
ޗރުންނާއި ،ޕީޓީއޭ ެ
ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓާއި ،ޓީ ަ
ށ
ނނާއި ،ސްކޫލް ބޯޑާއި ،ރަ ު
ހިންގާކޮމިޓީގެ ބޭފުޅު ް
ކައުންސިލާ

އެވެ.

ބައްދަލުކުރައްވާފަ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ

މި

ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި މި ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީނުކުރުމަށް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރެއްވައި ،ސްކޫލަށް ހުރި ދަތިތައް
އޮޅުއްފިލުއްވައި އެކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .އަދި ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ތން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ފެންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮ ު
މީގެ
ބީޓެކް

އިތުރުން ،ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމާއި،

ސްޓްރީމާއި

ދަރިވަރުންނާއި
ފޯރުކޮށްދީ،

އެ

ގޮތުން

ގ
ސުކޫލްތަކު ެ

ބެހޭ

ނނަށް
ބެލެނިވެރި ް

ތ
މ ު
މަޢުލޫ ާ

އާއި

އެމްއެންޑީއެފް

މިނިސްޓްރީ

ލ
ޖ ު
ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރުބަވީ ީ
އ
ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާ ި
ދވުނެވެ.
ނށް ކުރިޔަށް ގެން ެ
ބެލެނިވެރިން ަ
އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓަރގެ

މި

ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ އިތުރުން ސީނިޔަރ ޕޮލިސީ
އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް އާއި ،ޑިރެކްޓަރ އާމިނަތު އާސްރާ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ނަޝީދު އާއި4 ،
ވ.
އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިޝަރުން ވަޑައިގެންނެވިއެ ެ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ނާއިބު ށ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގަތުން
އން  13އަށް މި
ތޙީ އާދަމް  2016މެއި ި 11
ފ ު
ލފާޟިލް މޫސާ ަ
ގ ނާއިބު އަ ް
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ެ
ދއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އަތޮޅު ފޯކައިދޫ ،ކޮމަންޑޫ ،ފުނަ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މަނިކުފާނުގެ

އެ

މި

ފޅަކީ
ދތުރު ު
ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ހޯމް

އެފެއާޒުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ

ދެ

ޕްރޮޖެކްޓްކަމުގައިވާ

ފޯކައިދޫ

ޑ
ސއްކަތާއި ،ށ.ކޮމަން ޫ
ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރުގެ މަ ަ
ރަށްވެހިގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން އެ ދެ
ތަނުނުގެ ޙާލަތު ބެއްލެވުމާއި ،ށ.އަތޮޅުގޭގެ ޙާލަތު
ބެއްލެވުމެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނާއިބުގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް
ލމު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ސަ ީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު 2016
ތޅު ފޯކައިދޫ ،ފޭދޫ،
މެއި  19އިން  21އަށް ށ.އަ ޮ
ނވިއެވެ.
ކޮމަންޑޫ ،މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން ެ
އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ
މިނިސްޓްރީގެ
މިއަހަރު

ބަޖެޓުން

އެ

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

ރަށްރަށުގައި

ކުރިޔަށްގެންދަވާ

ޔޫތު މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ .އަދި އޭގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ރަސްމީކޮން
ހުޅުއްވައިދެއްވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ނ
ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ  2016ނޮވެމްބަރ 19ވަ ަ
ދުވަހުގެ  16:50ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
އެކަމަނާގެ
އިނާމު

މި

ދިނުމުގެ

ދަތުރުފުޅަކީ

ށ.އަތޮޅު

ރަސްމިއްޔާތު

ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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27

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މ  2016ރަސްމިއްޔާތުގައި
ތޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާ ު
ނދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވުނު ށ.އަ ޮ
އެގޮތުން އެރޭ 20:45ގައި ފު ަ
ޝަރަފްވެރިމެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ދަތުރުފުޅުގައި އެކަމަނާގެ ދާއިރާއިން ހުރިމައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރަށުކައުންސިލާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލް
މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެބިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން
މާލެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް  2016އޮކްޓޯބަރ 4ގައި ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
ތއްތައް އިންތިޒާމު
މި ޓީމުގެ ދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ،ފައިސާއާބެހޭ ކަން ަ
ކުރެވިފައިވާގޮތް

ބެލުމެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ
ކަންތައްތަކާއި،
ޚާއްޞަކޮށް
ކަންތައްތަކާ

އެގޮތުން
ދލުކޮށް
ބައް ަ

އ
ފައިސާ ާ
ކައުންސިލްގެ
ސުވާލުކޮށް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އެ

ޓީމުން،
އިދާރީ

އތައް،
ބެހޭކަންތަ ް
ވިޔަފާރިއާ

ގުޅޭ

ސފުކުރެއްވިއެވެ.
ާ

އަދި

ޒިޔާރަތްކޮށް

އެކި

ށ
އިދާރާއަ ް

އވެ.
ޔުނިޓްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވި ެ
މާލެއަތޮޅު
އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ
ފ
ރައޫ ް

އާއި،

ރައީސް
ޅ
އަތޮ ު

މާލެއަތޮޅު ކައުންސިލް ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ މިޓީމުގައި  14ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .މިޓީމު
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
މި ޓީމުގެ ޝަރަފުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޑިނާނައިޓެއް ބޭއްވިފައިވާކަ ް



ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް

ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ
 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން
(ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް
ނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަ ް
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ށ
އެގޮތުން 2017ވަނަ އަހަރަ ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ސސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ
2,455,250.00ރ ( ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަން ާ

ފށާ
ފަންސާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މީގެތެރޭގައި 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަން ަ
އ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި2017 ،ވަނަ
ގންދާ ބައެ ް
ރކު ހިންގަމުން ެ
މ އަހަ ަ
ނުނިމިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި ،ކައުންސިލުން ކޮން ެ
އަހަރު އަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް

2,639,849

2,455,250
1,598,693

1,813,046

1,573,896

2012
2013

1,025,499

2014
2015
ޚަރަދު  /ބަޖެޓް



ހަތަރުވަނަ

ކައުންސިލުގެ

ބައި:

2016

މުދަލާއި

އެހެނިހެން

ވަޞީލަތުގެ

ބޭނުންހިފުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މި ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ،އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ތކަށްޚިދުމަތް ދިނުމަށް
އެކަމަޑޭޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތް ަ
ބޭނުން

ގންދާ
ކުރަމުން ެ

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ތެރެއިން

ޢމާރާތްތަކެކެވެ.
ި
އދާރީ
ި

މި

މަސައްކަތަށް

ކ  3425އަކަފޫޓެވެ.
ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަ ީ
ނންކުރަން
ތއް ނިމި ބޭ ު
މި ޢިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަ ެ
ފަށާފައިވަނީ  14މާރޗް  1997ގައެވެ .މި ޢިމާރާތަށް
ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް

އަންދާޒާކުރާ

ޖުމްލަ

އަގަކީ

 1,243,125.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސަވީސްރުފިޔާ) އެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ
ށ ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ
ބނުންވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ޭ
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއްބުމަށް
އވާ
ބޭނުންކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރެވިފަ ި

ރތުގެ
ކ 01ގައި ހިމެނޭ މި ޢިމާ ާ
ރއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮ ް
ގ ތެ ެ
ޢިމާރާތްތަކެކެވެ .މީ ެ

ށފައިވަނީ  12މާރޗް  1995ގައެވެ .މި
ބޮޑުމިނަކީ  2687އަކަފޫޓެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެ ި
ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ .ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ
އޞަކުރެވިފައިވާ މާލަމެކެވެ.
ބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާ ް
އ އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްވޭ ަ
ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާ ި
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އެކަކާއި ،ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ

 1,118,800.00ރުފިޔާ

ރހާސް ،އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
(އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާ ަ
މ
ގ ބޮޑުމިނަކީ  2077އަކަފޫޓެވެ .މިއީ 24 ،އޮކްޓޯބަރ 1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނި ި
ދޭއްގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކު ެ
ތކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ
ފށިފައިވާ ޢިމާރާ ެ
ބޭނުންކުރަން ެ

 675,025.00ރުފިޔާ

ނސަވީސް ރުފިޔާ) އެވެ.
(ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަ ް
ޑމިނަކީ  200×215ފޫޓެވެ.
މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮ ު

މިލައުތުރު ކީސާ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ
މރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ 06 .އޯގަސްޓް 1997ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢި ާ
ރތުގެ
ފންސާސްތިންރުފިޔާ ،ސާޅީސްލާރި) އެވެ .މި ޢިމާ ާ
ލއްކަ ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ަ
 309,553/40ރުފިޔާ (ތިން ަ
ބޮޑުމިނަކީ  2230އަކަފޫޓެވެ.
ގއި އަތޮޅުކޮމިޓީން
ތން ަ
މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  1996ހާ ާ
ގ
ށފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ެ
ގަތްފައިވާ ބިމެއްގައި ކޮ ް
ކ
ހރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަ ީ
ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތް ު
ގއި ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް
 50×100ފޫޓެވެ .މި ބިމު ަ
ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި ،ފުނަފަތި ފާމަސީ އަދި
މ
ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެި .
ރ
ނ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާ ު
ޢިމާރާތަށް 2006ވަ ަ
މިތަން ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މަހަކު
6,500.00ރުފިޔާ (ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށް
ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކުއްޔަށް ދީފައެވެ .މިހާރު ބޭ ް

މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް (ބީ.އެމް.އެލް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގާ ޢިމާރާތް)

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާރާތުގައެވެ .މި ޢިމާރާތަކީ ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ
ވަޞީލަތެކެވެ.

އަތޮޅުވެހި
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން
ކުރައްވާ

ރަސްމީ

ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

ދަތުރުފުޅުތަކުގައި

ޢިމާރާތް

އަތޮޅު

ކުރެވިފައިވާ

ޢމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ
ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ި
އަކަފޫޓެވެ.

2170.35

ހުރި ބިމުގެ

މިއިމާރާތް

ބޮޑުމިނަކީ  100×100ފޫޓެވެ 24 .އޮކްޓޯބަރ
ޢިމާރާތްކޮށް

1998ގައި

އަގަކީ

އަންދާޒާކުރާ
(ހަތްލައްކަ

މިޢިމާރަތުގެ

ނިންމި

705,363.00

ސ
ފަސްހާ ް

ރުފިޔާ
ތިންސަތޭކަ

ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ) އެވެ.
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ

އިދާރީ އުޞޫލުގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް މިޕްރޮގްރާމަށް
ތކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އެއުޞޫލަށް 17
ދ ަ
ނވެ .އަދި މިޢިމާރާތް ދިގުމުއް ަ
ނ އިތުރުވަމުން ެ
ނަފާވެރިކަން ދަ ީ
2014އިން

ޑިސެމްބަރ

ޢަމަލުކުރުމަށް،

ފެށިގެން

2014

ޑިސެމްބަރ

16ގައި

ބޭއްވުނު

ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން

ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޢިމާރާތުގައި  5ކޮޓަރި ،ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ.

އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ"ފުނަފަތި ފާމަސީ"
ޢިމާރާތަކީ

މި

ރައްޔިތުންގެ

އަތޮޅު

މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ
ޑަކްޓަރީ

ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބސް
ޭ

އތޮޅު
ަ

ފަސޭހަކަމާއެކު

ކުރިއަރުވާ

ކޮމިޓީން

ހިންގެވި ބޭސްފިހާރައެކެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ
ޖނުއަރީ 2001ގައި
 309.88އަކަފޫޓެވެެ 10 .
މަސައްކަތް

ނިންމާ

ބޭނުންކުރަން

ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާ އަގަކީ

ފެށި

މި

134,000.00ރުފިޔާ

ފުނަފަތި ފާމަސީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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(އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި"
ޓ
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފް ް
 36ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ2004 .ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި
ވ
މިލޯންޗަކީ އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނަ ާ
އަތޮޅުތެރެއަށް

ބޭފުޅުން

ސ
އެހެނިހެންވެ ް

ދިއުމާއި،

ރަސްމީ ބޭނުންތައް ކުރެއްވުމަށް
ގ
ކވެ .މި އުޅަނދު ެ
ބޭނުންކުރަމުން އައި އުޅަނދެ ެ
ރަޖީސްޓްރީ

G7432A-02-15-C

ނަންބަރަކީ:

މާމުލި ލާންޗް

އެވެ .މި ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ
ޖުމްލަ އަގަކީ  1.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މި ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވިއިރު ލޯންޗް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަނީ
ދ
ވ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ .އަ ި
ނން ާ
މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭ ު

ސަރުކާރާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ

ދއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަނީ
ވޢި ާ
ދަތުރުތައް ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤަ ާ
ފާސްކުރެވިފައެވެ.

އަތޮޅުލޯންޗް "ވިޔަވަތި"
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  36ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ2013 .ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ 26ވަނަ
ދުވަހު

ގެނެވުނު

ނަންބަރަކީ:

އުޅަނދުގެ

ރަޖީސްޓްރީ

މި

G3597B-02-15-C

މި

ލޯންޗުގެ ހަލް ހެދުމުގެ އަގަކީ
ރުފިޔާއެވެ.

އިތުރުން

މީގެ

އެވެ.

1,827,855.72
ގެނައުމާއި،

ލޯންޗް

ަޚ ަ
ބ ް
ސ ަ
ިހ ާ
ނ ު
ެ
ނ ް
ޝ ަ
ރ ަ
އ ަޕ ޭ
ޮ
ރ ުދ ިވ
ށ
ރ ާމ
ށ
 48,243.20ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ އަގަކީ
1,876,098.92
ޕްރޮގްރާމުގެ
ކައުންސިލަށް

ރުފިޔާއެވެ.

ދަށުން
ލިބޭ

ދެވޭ

މިލާންޗަކީ
ޚިދުމަތްތައް

އާމްދަނީ

ދުވެލި
ފުޅާކޮށް

އިތުރުކުރުމަށް

ވިޔަވަތި ލާންޗް

މޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއިި ،
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ނ ކުލީ
މިއުޅަނދުގެ ދަތުރުތައް  4ސެޕްޓެމްބަރު  2013އިން ފެށި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށު ް
ދަތުރުތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ވެހިކަލްސް
2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މިކައުންސިލްގެ
ނ  1ކާރާއި1 ،ވޭނާއި  1ސައިކަލެވެ.
ބެލުމުގެދަށުގައިވަ ީ
އެގޮތުން

B1AG1768

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

ކާރާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B2A1032 :ވޭނާއި،
ރަޖިސްޓްރީ

ނަންބަރުA0B6609

ބޭނުންކުރެވެމުންނެވެ.
ނިޔަލަށް

ސައިކަލް

ދަނީ

ކ 2014ވަނަ އަހަރުގެ
ވުމާއެ ު

މިކައުންސިލްގެ

ލމުގެ
ބެ ު

ދަށުގައި

ނ
ވަ ީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި ،ވޭން

ކާރަކާއި ،ވޭނަކާއި  1ސައިކަލެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ބޭނުންހިފުނު ގޮތް
ތށް
ވޞީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮ ަ
އހުރި ހަރުމުދަލާއި ،އެހެނިހެން ަ
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނނު ( )07/2010އާއި ،މިކައުންސިލުން
ނ ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
ހުރި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ ީ
ނތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ދަނީ ބޭނުން
ނިންމާފައިވާ ނިންމު ް
ހިފެމުންނެވެ.

 ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
ވނީ ކައުންސިލުން
ވ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައި ަ
މގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައި ާ
މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގު ު
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ،ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ
ދައުރާއި ،ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .ސިވިލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ތަންފީޛީ ދައުރާއި ޢަމަލީ
މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
)ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް)

ވިލަރެސްކުރުމާއި،ވަޒަންކުރުން
(ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް)

ސިޔާސީ ފަންތި

ސަޤާފަތާއި،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީް

ރަށްވެހި ޚިދުމަތް

ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

(އަޙްމަދު ފާއިޒު)

(އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ)

(އާމިނަތު ނަޒްލާ)

(ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް)

(ޢަބްދުﷲ ނާހިދު)

(އާދަމް ސަޢީދު)

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ

އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް

މަދަނީ ފަންތި

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ،ރިސާޗް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް
އާރު ،އެންޑް އިންފޮމޭޝަން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން
ހ
އބެ ޭ
ޅކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
އ
ނބަރު 07 ( 7/2010 :މެއި  )2010ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ .ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލްގަ ި
ޤާނޫނު ނަ ް
ހިމެނެނީ ޖުމްލަ  08ކައުސިލަރުންނެވެ.

އެއީ ،އަތޮޅުގެ މީހުންއުޅޭ  14ރަށް ބަހާލެވިފައިވާ  4ދާއިރާއިންކުރެ ކޮންމެ

ނ
ށ  2014ފެބްރުއަރީ 26ގައި އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރު ް
ދާއިރާއަކުން  2މެމްބަރުންނެވެ .ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަ ް
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް

ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ށ .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ފ
ތ ް
ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާ ި

ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ

ށ .ފުނަދޫ ދާއިރާ

ށ .މިލަންދޫ ދާއިރާ

ށ .ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު

ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާހިދު

ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު

ށ .މިލަންދޫ ދާއިރާ

ށ .ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ށ.ފުނަދޫ ދާއިރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު  2010/7ގެ 112ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ހޮވުނު ކައުންސިލަރުންނާ،

 23މާޗް 2014ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅައި ޒިންމާތައް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

#

ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ

1

މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ރައީސް
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދާއިރާ  /މައިގަނޑު މަސައްކަތް
އިދާރީ ހިންގުން
 ޤާނޫނާއި ،ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ކައުންސިލްގެ

ރައީސްގެ

ހައިޞިއްޔަތުން

އުފުލަންޖެހޭ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް

އުފުލައި އިދާރާ ހިންގުން.
 ޤާނޫނުގެ 18ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން.

2

އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް
ނާއިބުރައީސް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން
 ޤާނޫނާއި ،ކައުންސިލް ހިންގާ ޤާވާޢިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން އުފުލަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް
އުފުލުން.
 ޤާނޫނުގެ 19ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތު އުފުލުން
 ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން
ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.
 އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމާއި ،މޮނިޓަރކުރުން
 ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް
ވިލަރެސްކުރުން.
 ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 ށ.އަތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މޮނިޓަރކުރުން

3

ޢަބްދުﷲ ނާހިދު
ކައުންސިލަރ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ރަށްވެހި ޚިދުމަތް
 ދުވެލި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމާއި ،މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ބިމާއި ،ގޯތިގެދޮރާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭ ތަންތަނާއި ،ތަކެއްޗާބެހޭ ކަންކަން
ވިލަރެސްކުރުން.

4

ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް
ކައުންސިލަރ
މިލަންދޫ ދާއިރާ

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ
 ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ކަންކަން އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކޮށް
ހިންގުން.
 ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 މުނާޞިބާތައް ފާހަގަކުރުމާއި ،ޤައުމީ ކެމްޕެއިންތައް ވިލަރެސްކުރުން.
 ކައުންސިލުން ހިންގާ ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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#

ނަމާއި މަޤާމް އަދި ދާއިރާ

5

ޢާމިނަތު ނަޒްލާ
ކައުންސިލަރ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ދާއިރާ  /މައިގަނޑު މަސައްކަތް
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން
 އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ޢާއިލީ އަދި ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ވެލްފެއަރ އާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ޑޯނަރުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ
މަސައްކަތްކުރުން

6

އަހްމަދު ފާއިޒު
ކައުންސިލަރ
ފުނަދޫ ދާއިރާ

ސަޤާފަތާއި ،ކުޅިވަރު އަދި ޒުވާނުން
 ތާރީޚީ އަދި ސަޤާފީ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ޒުވާނުންނާއި ،ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކުރުން.
 ކްލަބް ޖަމްޢިޢްޔާ ތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ޢިމާރާތާއި ،ހިޔާވަހި ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.

7

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ކައުންސިލަރ
ފުނަދޫ ދާއިރާ

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް
 ފުނަފަތި ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތުގެ ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 އައިޑީކާޑު ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުން.
 ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުން.
 އުޅަނދުފަހަރަށް ދޫކުރެވޭ ސެޓްފިކެޓާއި ،ރަޖިސްޓްރީގެ ކަންކަން
ވިލަރެސްކުރުން.
 ޓެކްސް އާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

8

އާދަމް ސަޢީދު
ނާއިބު ރައީސް
މިލަންދޫ ދާއިރާ

ރަށްވެހި ތަރައްޤީ
 މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން.
 މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަމާއި ،ސިނާޢީ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން
ވިލަރެސްކުރުން.
 ފެނާއި ،ނަރުދަމާ އާއި ،ހަކަތައިގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ކުނި ނައްތާލުމާއި ،ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.
 ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުން.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
މި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ކން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ށން ކަން ަ
ނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަ ު
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް ފެ ް
މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  05މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
މި ކައުންސިލް އައުމަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ދެވަނަ އަށް އެކުލަވާލެވުނު ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ  2015އަހަރުގެ
ޖުލައި މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހު ހޮވިފައިވެއެވެ .ހަމައެއާއެކު  2015ސެޕްޓެމްބަރ  6ގައި ބޭއްވުނު މިކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ
އ
ބކުރެވިފައިވެއެވެ .ކޮމިޓީގަ ި
ނހިދު އިންތިޚާ ު
ޖަލްސާއިން ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ާ
ވނީއެވެ.
ހިމެނޭ މެންބަރުން ތިރީގައި އެ ަ
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

ދ
 1ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ޗެއަރ ޕާސަން

ލ
 2އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 3ޢަޒީމާ ޢަލީ

ރ
މެންބަ ު

 4މުޙައްމަދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ރ
މެންބަ ު

 5މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ރ
މެންބަ ު

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ
މި ކޮމިޓީއަކީ ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 01( 2011/15 :ޖޫން  )2011ސާރކިއުލާރއިން
އަންގަވައިގެން އުފެއްދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި ކޮމިޓީ އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހި ސިވިލްސާރވިސްގެ ޤަވާޢިދު ތަންފީޒު
ހ ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް
ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި ،ދިވެ ި
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބަދަލުވެފައިވުމާ ގުޅިގެން 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވުނު ގޮތަށް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އޮތީ
އެކޮމިޓީކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.
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ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ނަން

#
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މަޤާމު

ހިމެނޭ ޕެނަލް

ދާއިރާ ސެކްޝަން

1

މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޢަބްދުލްޖަލީލު އިބުރާހީމް

ޑިރެކްޓަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

3

ޢަޒީމާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

4

ޝާމިޔާ ޙަސަން

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

5

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

6

އަޙްމަދު ޒިޔާދު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ށ.ފުނަދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

7

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

8

ޖަޢުފަރު ޢަބްދުއްޞަމަދު

ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް

ޕާރސަނަލް ޕެނަލް

9

އިބްރާހީމް އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ

ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

10

އަސްމާ އާދަމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

ޓްރެއިނިންގ ޕެނަލް

11

ފާތިމަތު ފަޒުލާ

ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ

ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން

ކޮމްޕްލަޔަންސް ޕެނަލް

ސަރވިސް ސެންޓަރ

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ވުމާ ގުޅިގެން

 11މާޗް 2014ގައި ބޭއްވުނު

ޓންގ
ރން ހިންގަމުންދާ ކޯޑިނޭ ި
ކައުންސިލްގެ  3ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެ ޭ
ލން އެކުލަވާލައި ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ކޮމިޓީތައް ދެވަނަ ދައުރަށް އަ ު

ނ
ގ ބޭނުމަކީ ކައުންސިލު ް
މިކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމު ެ

ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ .މިކޮމިޓީތަކަށް މިއަހަރުގެ
ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
އިސްވެދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

މެންބަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ލ
 3އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ފ
 4ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ދ
 6ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 7އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 8އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މަދަދު ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރ
މެންބަ ު

ދ
 3ޢާބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 4އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ރ
މެންބަ ު

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ރ
މެންބަ ު

 3އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ލ
 4އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5ޢާއިޝަތު އާސިފާ

ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ރ
މެންބަ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

ދ
 1ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ފ
 3ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 4އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މ
އބްރާހީ ް
 5ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ރ
މެންބަ ު

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

 1އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް

ރ
މެންބަ ު

ފ
 3ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ލ
 4އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 5ޢަޒީމާ ޢަލީ

ސސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ
އެ ި

ރ
މެންބަ ު

އވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ވަގުތީކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަ ި

ކައުންސިލުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް

2

މ
އބްރާހީ ް
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަޒީމާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

4

މުޙައްމަދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

5

ހަމްދޫން ނަސީމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

6

ޝާމިޔާ ޙަސަން

ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

މަމްދޫޙް ނަސީމު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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8

ޢަލީ ރިފާޢު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

9

ނަހުޛާ ޢަލީ

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 10ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ

 12އަޙްމަދު ޢީސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ދ
 13ޢަޤްލީމާ ޢަބްދުއްޞަމަ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 14އިބުރާހީމް ސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 15އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

މ
 16ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17ސާލިމް ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 18ޙަބީބާ އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 19މުޙައްމަދު މުބީނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20ފަރީޝާމުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 21ޢަޡީމާ މުޙައްމަދު ފުޅު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 22އާމިނަތު މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

މ
 23ފާޠިމަތު ނަސް ާ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

 24ފާޠިމަތު ރިސްފާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 25ފާޠިމަތު އަޙްލާމް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 26އިސްމާޢީލް ޝަރީފް

މަސައްކަތު

 27އަޙުމަދު އާދަމް

މަސައްކަތު

މ
 28އާމިނަތު އިބްރާހީ ް

މަސައްކަތު

 29ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

މަސައްކަތު

 30ޢަލީ ޙަސަން

ޑްރައިވަރ

 31މުޙައްމަދު ޙަސަން

ލޯންޗް ޑްރައިވަރު

 32އާދަމް ފަހީމް

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 33މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު

ޑްރައިވަރ

 34މުޙައްމަދު ސުލައިމާނު

ފަޅުވެރި

 35ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް

ފަޅުވެރި

މ
 36ޢަބްދުﷲ ނަޢީ ު

ފަޅުވެރި

 37އާދަމް ވަޖީޙް

ފަޅުވެރި
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ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް
މިލަދުންމަޑުލު

ތޅުކައުންސިލްގެ
އަ ޮ

އުތުރުބުރީ

އެންމެހާ

ކަންކަން

ހިންގަނީ

ސލްގެ
އަތޮޅުކައުން ި

ރައީސްގެ

އ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި
ނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަ ި
ނނެވެ .ކައު ް
ބެއްލެވުމުގެ ދަށު ް
ނ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ
ނއިބުރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެދަށު ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ަ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  07/2010އާއި،
ވ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ާ

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މިކައުންސިލުގެ
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

އިދާރީ

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ
ޤަވާޢިދުތަކާއި

އެންމެހާ

އުޞޫލުތަކާއި،

ނ
ކަންކަ ް

ހިނގަމުންދާނީ

މިކައުންސިލުން

ވހި
ދި ެ

އވާ
އެކުލަވާލެވިފަ ި

ސިވިލްސާރވިސްއިން
އިދާރީ

ހިންގުމުގެ

އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު
ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
ޔ
 26ފެބްރުއަރީ 2014ގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކައުންސިލަށް އައްޔަންކުރި ކައުންސިލްގެ  8މެންބަރުން ،މި ދި ަ
ފހަގަކުރަމެވެ.
ހށް ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން ާ
2016ވަނަ އަހަރު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އޮފީ ަ
މ
އނިގަނޑުގައި  40މަޤާ ް
ރއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި ޮ
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  32މުވައްޒަފުންނެވެ.
ނ
ނބަރު  23( (14)CSC/2016/01299ފެބްރުއަރީ  )2016ޗިޓު ް
މިއަހަރު ތެރޭގައި ސިވިލް ސަރވި ކޮމިޝަނުގެ ނަ ް
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުވާލައްވައި އެކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  23( (13)CSC/2016/04092ފެބްރުއަރީ )2016
ޗިޓުން ޕްރޮޖެކްޓު އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި ،ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަންބަރު (1)CSC/2016/00389
( 22މާޗް  )2016ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ލަބަން އަޙްމަދު އަފްޟަލް އަށް ދެއްވިއެވެ2015 .ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު
ވސް ނަހުޛާ ޢަލީ ނަންބަރު 21( (3)CSC/2016/00031
ހުސްވެފައިއޮތް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ހު ާ
ޖެނުއަރީ  )2016ޗިޓުން ވަނީ ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ2016 .ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުސްވެފައިވާ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ނަންބަރު  24( (1)CSC/2016/00181ފެބްރުއަރީ  )2016ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ހަނދު ޢާއިޝަތު
ނދޫ ގުޑްލަކް ޙަސަން އިބްރާހީމް  2016ފެބްރުއަރީ 16ގައި އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް
ޔަމްނާ ލައްވާފައިވެއެވެ .ށ.ފު ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ނ އެ މަޤާމު އުވާލެއްވައި،
އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިވުމުން ނަންބަރު  4( (14)CSC/2016/09280މެއި  )2016ޗިޓު ް
ނ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފެއްދެވިއެވެ .ފަޅުވެރި
ނބަރު (13)CSC/2016 09280ޗިޓު ް
 4މެއި 2016ގައި ނަ ް
ށ.ފުނަދޫ ފަހި އަޙްމަދު ފަޟީލް  14( (2)CSC/2016/00751އޭޕްރިލް  )2016ގައި އެމަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމުން
ފަޅުވެރި މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ސަންސެޓް އާދަމްވަޖީޙް

ނަންބަރު  19( (3)CSC/2016/01849ޖޫން  )2016ޗިޓުން

12ގައި

ނަންބަރު

ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.

2016

ޖުލައި

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އޮފިސަރގެ

މަޤާމު

 (13)CSC/2016/11311ޗިޓުން އުފައްދަވައި ،އެމަޤާމަށް ނަންބަރު  )2016/8/2( (1)CSC/2016/01076ޗިޓުން
ށ.ފުނަދޫ ޑިމްލައިޓް ސަނިއްޔާ މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ 29 .ޖޫން 2016ގައި ނަންބަރު (13)CSC/2016/11126
ޗިޓިން އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރގެ މަޤާމު އުފައްދަވައި ،އެ މަޤާމަށް 2016

ސެޕްޓެމްބަރ  27ގައި ނަންބަރު

ތ ރިޝްފާ ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެން ފެށިފައިވެއެވެ14 .
މ ު
 (39)CSC/2016/00136ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ނޫއަލި ފާޠި ަ
ބން އަޙްމަދު އަފްޟަލް ވަކިވުމުން،
ދ ލަ ަ
ރ  (2)CSC/2016/00750ޗިޓުން ށ.ފުނަ ޫ
އޭޕްރީލް 2016ގައި ނަންބަ ު
އފައްދަވައި 17 ،އޯގަސްޓް
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ  (13)CSC/2016/10607ޗިޓުން  9މެއި 2016ގައި އެމަޤާމު ު
2016ގައި ނަންބަރު  (39)CSC/2016/00123ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ޒެނިތު ފާޠިމަތު އަޙްލާމު މުޙައްމަދު އެސިސްޓް
އވެ 16 .މެއި 2016ގައި އެކައުންޓްސް އޮފިސަރގެ މަޤާމު،
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިޝަރެއްގެ މަޤާމަށް ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖެއްސިފައިވެ ެ
ނަންބަރު  (13)CSC/2016/09608ޗިޓުން އުފައްދަވައި ،އެމަޤާމަށް ނަންބަރު  (39)CSC/2016/00043ޗިޓުން
ތ ނަސްމާ ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް އައި އުނި އިތުރާއެކު މި
ށ.ފުނަދޫ ސްޓަރނައިޓް ފާޠިމަ ު
2016ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ  37އެވެ.
2016ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން  242ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  97.47އިންސައްތަ
މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ނ
ނނުގެ ()7/2010ގެ 96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2016ވަ ަ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ށހެޅުއްވި އިސްލާޙްތަކުގެ ތެރެއިން ފާސްވި އިސްލާޙްތަކާއެކު
ނބަރުން ހު ަ
ނސިލްގެ ބަޖެޓް ،މެ ް
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައު ް
ފާސްކޮށްފީމެވެ .އަދި އެޤާނޫނުގެ 98ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކުލަވާލެވުނު ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި،
ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2016ޖެނުއަރީ 14ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ
ދައުރުގެ 92ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ޖާގަ ހަމަޖެއްސުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެބުރި ޢިމާރާތުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޢަރުޝީފްބައި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން
ކަރަންޓާއި ،މަރާމާތާއި ،ތަނުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކާ ޒިންމާވާގޮތަށް ހެދޭ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ތެރެއިން އިތުރުކުއްޔަކާ ނުލައި،
ވަކި މުއްދަތެއް ނެތި ދޫކުރާ ގޮތަށް  2016ޖެނުއަރީ 16ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ
ތން ފާސްކުރެވުނެވެ.
އން  5މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަ ު
ޢާއްމުޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެ ި

2016ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް ފާސްކުރުން
ށ
ދ "2016-އަ ް
ތގެ ޤަވާޢި ު
ތފް ހުށަހެޅުއްވި" ،ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާ ު
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢާ ި
ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  2016ޖެނުއަރީ  19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ގ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 100ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ،ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުން ެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ފާސްކުރުން
ނ
ވ ަ
އތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ަ 102
ފބްރުއަރީ 9ގައި ބޭއްވުނު މި ަ
ވލުމަށް ެ 2016
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް އެކުލަ ާ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން

މި

ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ

ބަޖެޓް

ފާސްކުރުމަށް

ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

ށ
ޖަލްސާއަ ް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ބައެއް ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން
ރ
ރއިން 2015ވަނަ އަހަ ު
ލތަކުގެ ތެ ެ
ބޅަ މުބާރާތުގެ ބި ް
ވޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ފުޓް ޯ
ނ ި
2015ވަނަ އަހަރު ބޭއްވު ު
ނިމުނުއިރު އަދާނުކުރެވިހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ  5,700/-ރުފިޔާ އާއި2016 ،ވަނަ އަހަރު ސްޓަރފް މޯޓިވޭޝަންގެ ދަށުން
ކުރެވުނު ދަތުރު  3,226/75ރުފިޔާ 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ބަޖެޓް އައިޓަމުން ޚަރަދުކުރުމަށް
2016

ފެބްރުއަރީ

16

ގައި

ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

ދެވަނަ

103ވަނަ

ދައުރުގެ

ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން،

ގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
ބރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުން ެ
ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެން ަ

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  ،2016ބޭއްވުމަށް ހިނގާޚަރަދުތައް ފާސްކުރުން.
ވ
2016ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓް ،ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް ހުށަހަޅުއްވާފައި ާ
ބރުއަރީ 16ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
ކަރުދާހުގައިވާ ޚަރަދުތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  2016ފެ ް
103ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
2016ވަނަ

އަހަރަށް

އެކުލަވާލެވުނު

ގ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ެ

ސަޕްލިމެންޓްރީ

ބަޖެޓާ

ބެހޭގޮތުން

އ
ކައުންސިލްގަ ި

ގއި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
އޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  2016ފެބްރުއަރީ ަ 23
މަޝްވަރާކުރެވި ،ގެނެވުނު ި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ދައުރުގެ 104ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވަޑައިގެންނެވި 7
ޤން ފާސްކުރެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ
އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލް ،މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާ
އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް  2016ފެބްރުއަރީ  16ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 104ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ އަހަރީ ބަޖެޓްފާސްކުރުން
ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ އަހަރީ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް 1
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  105ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .އަދި މި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލު  ،2016އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު
ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް 1ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 105ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 6
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިތީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙްތަކާ
އެކުގައި ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް 1ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 106ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި
އުޞޫލު ފާސްކުރެވިފައިވާނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޞިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން
ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް 16
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެވުނެވެ.

ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން
ސްކޫލުތަކުން ހިންގާ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ފަހުމުނާމާ އަށް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާޙްތަކާ

އެއްގޮތަށް މި ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް 6ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ޙިފްޘުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ އިމާމުން ހޯދުން
އިދާރީގޮތުން މިހާރު މިކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުފެނިއްޖެ ޙާލަތުގައި މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައަޅިފައި ހުރި
ފައިސާ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްގެން ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ މީހުން ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް ފާސްކުރުމަށް  2016މާޗް
6ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އިންތިޚާބުވެފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ
އުޞޫލާމެދު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކީގައި ފާސްކުރުމަށް  2016އޭޕްރީލް  5ގައި ބޭއްވުނު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 109ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި އުޞޫލް
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން
ވީ.އައި.އޭ ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕެއް ހިންގުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދު ހެދޭ ފަހުމުނާމާއާމެދު
މަޝްވަރާކޮށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  2016އޭޕްރިލް  5ގައި ބޭއްވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  109ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށާއި،ޓްރާންސްޕޯރޓުން ވަޑައިގެންނެވި
ޓީމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުން
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތްތައް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތަކަށާއި ،ޓްރާންސްޕޯޓުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގެ ޚަރަދު
ތަފްޞީލުގައިވާ  36,234/04ރުފިޔާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކަނޑައެޅުނު ފައިސާގެ ބާކީގައި ހުރި ފައިސާއިން ނަގައިގެން މި
ޚަރަދުކުރުމަށް  2016އޭޕްރީލް 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ސުމޭކުބޯޑު ޤާއިމުކުރުމުގެ ފަހުމުނާމާ ފާސްކުރުން.
ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ސުމޭކު ބޯޑު ޤާއިމުކުރުމަށް ވެވޭ ފަހުމުނާމާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް
ފާސްކުރުމަށް  2016އޭޕްރީލް 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެވިޑްކޮލެޖާ އާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުން
ފާސްކުރުން.
ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެވިޑް ކޮލެޖާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި
ދިރާސާކޮށް މަޝްވަރާކުރެވި ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް  2016އޭޕްރީލް 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 111ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސްޕްލޭނާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ
ފަންޑު ހަމަޖެއްސުން
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ
 32,000/ރުފިޔާ 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތު ބަޖެޓްގެ ބާކީގައިހުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން އެކަންކަންކުރުމަށް  2016އޭޕްރީލް  27ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 112ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
މިގޮތަށް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 6 ،މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ހިމެނޭ އިންޑިކޭޓަރތަކަށް
އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުން.
ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގައި ކައުންސިލްތައް މިންކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އިންޑެކްސްގައި ހިމެނޭ އިންޑިކޭޓަރތަކަށް
އިދާރީބައިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ހަމައެގޮތަށް އެލްޖީއޭ އަށް ފޮނުވުމަށް  2016އޭޕްރިލް 27ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 112ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާބެހޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު ފާސްކުރުން
"ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކުމާ ގުޅޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤަރާރު" އަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު
އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  27މެއި 2016ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 115ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ .މި ޤަރާރު ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް މަސައްކަތަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން
" ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގެ ދެވަނަ ފޭހުގެ މަސައްކަތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބަށް
ބަލާއިރު މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  350،000/-ރ (ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީ
އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނަގައި މިޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރުކުރުމަށް  2016ޖުލައި 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ
ދައުރުގެ 125ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
 5މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން
ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯހަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާފައިވާ ދެ ކޯޓޭޝަންގެ ތެރެއިން
ރެއިންބޯ އޮފީސް ފަރުނީޗަރގެ ނަންބަރު  ROS/1970/2016ކޯޓޭޝަންގައިވާ  20،882/-ރުފިޔާއަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ 4ފޫޓު
 2ފޫޓުގެ ޑެސްކް މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ގެނައުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  2016ޖުލައި 19ގައި
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 125ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް
ވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ފޮނުވުން
"މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް މިހާރު އެކުލަވާލައިފައިވާ ގޮތަށް
ފޮނުވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް  2016ޖުލައި 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 125ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ.

މި

ނިންމުން

ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

ޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގެންނެވި

6

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

5

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފާސްކުރުން
ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ 5,000/-
ރުފިޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ،ކޮމިޓީން ރާވާފައިވާ ގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  2016އޯގަސްޓް  3ގައި ބޭއްވުނު
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ޚަރަދު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 6
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ފުނަފަތި ފާމަސީން ވިއްކާ ބޭހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން
ފުނަފަތި ފާމަސީން ވިއްކާ ބޭހުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ އުޞޫލަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙާ އެކީގައި ފާސްކުރުމަށް  2016އޯގަސްޓް 3
ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް
ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ހިތްވަރު ދިނުމާއި ،އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،ޝަރަފުގެ އިނާމު
ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ "ވިޔަވަތި ހިތްވަރު ދިނުމާއި ،އަގުވަޒަންކުރުމާއި ،ޝަރަފުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތަށް
ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު މި ސިޔާސަތު ފާސްކުރުމަށް  2016އޯގަސްޓް  3ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ
ދައުރުގެ 126ވަނަ

ޢާއްމު ޖަލްސާއިން

ނިންމުނެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް

ވަޑައިގެންނެވި 7

މެންބަރުންގެ

އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރަށް
ފައިސާ އިތުރުކުރުން
މިލަ ދުންމަޑުލުއުތުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށާއި ،ދަތުރުގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް މިހާރު މަދުވާ ޢަދަދު

 6,000/-ރުފިޔާ،

ޘަޤާފަތާއި ،ކުޅިވަރު ،ޒުވާނުންގެ ދާއިރާއިން ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓުން
އިތުރުވެފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  6,000/-ރުފިޔާ ،ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރ ކަލްޗަރ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްކުރާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް  2016އޯގަސްޓް  3ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 126ވަނަ
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެރިފައިވާ ށ.އަތޮޅު ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން
" މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  2016ގައި ށ.އަތޮޅުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 10,000/-ރ (ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ)
އާއި ،މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް 5,000/-ރ ( ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އާއި ،މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމަކަށް 5,000/-ރ (
ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ ޓީމްތަކަށް 12,000/-ރ (ބާރަހާސް ރުފިޔާ) ކަނޑައަޅާއި ،މުޅި
ޖުމުލަ 72,000/-ރ (ހަތްދިހަ ދެހާސް ރުފިޔާ ) ،ކޯޕްރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ނަގައި މި
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް  2016އޯގަސްޓް  16ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 127ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމިއެވެ.
މި ނިންމުން ފާސްވެފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫ ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި އޭޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ހެދުމަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުން

ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް  2016އޯގަސްޓް 10ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 130ވަނަ ޢާއްމު
ޖަލްސާއި ން ނިންމުނެވެ .މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ ޖަލްސާއާށްވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 6
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނުކުރާ ފަރާތަށް ،ޚިދުމަތުގެ
އަގުގެ ގޮތުގައި ނެގޭ "ދުއްވުމުގެ ފީ" ގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ
ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު  20( 202-L/CIR/2016/8ޖުލައި  )2016ސަރކިއުލަރ އިން ދަންނަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ކުރާ ފަރާތަށް (އެގްޒަރމިނަރަށް) ޚިދުމަތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި
"ދުއްވުމުގެ ފީ" ގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުއްވުމަކަށް ނެގޭ  100/-ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް  2016ސެޕްޓެމްބަރ  6ގައި
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 131ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި
 7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް ހިންގުމަށް ސްޓާފް
ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ތަމްސީލުކުރުމަށް މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެން ،ފިރިހެން ޓީމުތަކަށް ޚަރަދުކޮށް ޓީމުތަކުގެ ކަންކަން
މިއަހަރު ތެރޭގައި ހިންގުމަށް،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ސްޓަރފް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބާ ދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން

"އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރާ ޚަރަދު" ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑާއަޅާފައިވާ  30,000/-ރުފިޔާ

އެ

ކްލަބަށް ދޫކުރުމަށް  2016ސެޕްޓެމްބަރ  6ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 131ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މާމުލިލާންޗުން ނަގާފައިވާ  2އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
މާމުލި ލާންޗުން ނަގާފައިވާ  2އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު 4ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ  9,500/-ރުފިޔާ
ކަމަށާއި ،ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނީ  500/-ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  2016ސެޕްޓެމްބަރ  27ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 133ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި،
 5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ޖާގައެއް ދިނުން
ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުމަށް އެ އިދާރާއިން މިހާރު ފޮނުވާފައިވާ އެމް.އޯ.ޔޫ މިޖަލްސާގެ ކޮމިޓީގެ ވަގުތުގައި
ގެނައި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި ،އެ

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  6ގައި ބޭއްވުނު މި

ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 134ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި 5
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އިމްތިޙާނުދެއްވާ އެގްޒަމިނަރުންނަށް އުޖޫރަ ދިނުން
އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމަށް އިމްތިޚާނު ދެއްވާ އެގްޒަމިނަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް2016 ،ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓްކުރި
"ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް "2016ގެ ކޯޑުގައި
އިތުރުކޮށް ފައިސާ

ބާކީހުރި  6,480/-ރުފިޔާ "އެގްޒަމިނަރުންގެ ފީ " މި ނަމުގައި އައިޓަމެއް

އެ އައިޓަމުން ބަދަލުކޮށްގެން ދޫކުރަމުން ގެންދިއުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  6ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ

ދައުރުގެ 134ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށްވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 4
މެންބަރުންގެ އަޣުލިއްޔަތުންނެވެ.

މާމުލިލާންޗު ވިއްކާލުމާއި 38 ،ފޫޓުގެ ލާންޗެއް ގަތުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލި ލާންޗު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށާއި 38 ،ފޫޓުގެ ލާންޗެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އިދާރީ
މުއާމަލާތްތައް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ،މާމުލިލާންޗުގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ  1,400,000/-ރުފިޔާ ކަމަށާއި ،ފަހަރަކު އިތުކުރެވޭ
އަގަކީ 5,000/-ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  11ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 135ވަނަ ޢާއްމު
ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  8މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުގެ އެންމެމޮޅު  3ކައުންސިލަށް ދޭ އިނާމަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅު އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 2016ގައި ،އަތޮޅުގެ އެންމެ މޮޅު  3ކައުންސިލަށް ދޭ އިނާމަށް ކިޔާ ނަމަކީ "ރަސްވަނި"
ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  11ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 135ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  8މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  7މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ށ.އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވި
ބޭފުޅުންނަށް ،ޚާއްޞަ ޝަރަފް އެރުވުމާއި ،ޝުކުރުގެ ފިލާއެރުވުން
ށ.އަތޮޅަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ށ.މަރޮށީ /މ .އަރީޖު ކ.މާލެ ޙުސައިން ޢަބްދުﷲ އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ޚާއްޞަ ޝަރަފް
އެރުވުމަށާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ހިލޭސާބަހަށް

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

އަގުވަޒަންކޮށް،

ށ.ފުނަދޫ

ފަނާރު

އާދަމް

ޢަބްދުއްރަޙްމާނަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ފިލައެއް އެރުވުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ 19ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
 136ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 4
މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު  2016ރަސްމިއްޔާތުގެ ޚަރަދު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން
ށ .އަތޮޅު އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު ތަފްޞީލް ކަރުދާސް ،ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
 2016އޮކްޓޯބަރ  27ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 137ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ޚަރަދު
ފާސްވެފައިވަނީ ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މެރިޓައިމް ކޯހުގެ ފައިސާ އެޑްވާންސްކޮށް ދެއްކުން
މެރިޓައިމް ކޯހުގެ ފައިސާ ،ޚަރަދު އެކައުންޓް  2ގެ "އެކިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ" އައިޓަމުން ނަގައިގެން އެޑްވާންސްކޮށް
ދައްކަންޖެހޭ  30,000/-ރުފިޔާ ދެއްކުމަށާއި ،އެ ފައިސާ ބައިވެރިންގެ އަތުން ލިބުމުން އަނބުރާ "ޚަރަދު

 "2އެކައުންޓަށް

ޖަމާކުރުމަށް  2016އޮކްޓޯބަރ  27ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 137ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި
ޚަރަދު ފާސްވެފައިވަނީ ހާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަން ބަޔަށް  2އޭސީ ހޯދުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގެ  2އޭސީ ،މަރާމާތު ނުކުރެވޭވަރަށް
ހަލާކުވެފައިވާތީ ،މި ކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމު ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 7,000/-
ރުފިޔާ އާއި ،ތަޖުރިބާ ދަތުރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  22,600/-ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ  29,600/-ރުފިޔާ ނަގައިގެން،
ދެ އޭސީ ގަތުމަށް ޚަރަދުކަރުމަށް  2016ނޮވެމްބަރ  2ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 138ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ .މި ނިންމުން ފާސްވެފައިވަނީ

ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ނޮވެމްބަރ ،ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތު ނެރުން
ކ
އަހަރުގެ ކުރިޔަށްއޮތް ނޮވެމްބަރ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ،ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރަންހުރުމާއެ ު
ނ
ވމްބަރ  16ގައި ބޭއްވު ު
އެދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުގަޑީގައި ނެރެގެން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  2016ނޮ ެ
ނ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 140ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
ފާސްކުރެވުނެވެ.

2017އިން  2021އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ފާސްކުރުން
ށ
 2017އިން  2021އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ދެލިކޮޕީގައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަ ް
މ
 2016ނޮވެމްބަރ  29ގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 142ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެި .
ޤންނެވެ.
އދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ބަ ް

ޑްރައިވިންގ ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެކިކޯޑުތަކުން ބަދަލުކޮށްގެން
ހަމަޖެއްސުން
ރ
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ،އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަ ު
ގ ޚަރަދުގެ ބާކީ 36،375/-ރުފިޔާއާއި ،ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި އަދި އެކުއަރ
މަތިކުރުމުގެ ކްލާސް ހިންގުމު ެ
ނ
ކަލްޗަރ މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ 213،328/-ރުފިޔާއާއި ،ބެލެނިވެރި ް
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބާކީ  70،000/-ރުފިޔާއާއި ،ކުޅިވަރާ ސަގާފަތާއި ،ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ބާކީ
100،000/ރުފިޔާއާއި ،އެކު ޖުމްލަ 703،419/-ރުފިޔާ (ހަތަރުލައްކަ ނަވާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިންރުފިޔާ) ޑްރައިވިންގލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  2016ޑިސެމްބަރ 8ގައި
ށ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 144ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަ ް
ބއްޔަތުންނެވެ.
ލ ި
ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުންގެ އަޣު ަ
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ހަފްތާ ބަންދަށްފަހު ފެރީގެ ނިޒާމުން ވަޑައިގަންނަވާ ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭގަޑި ބަދަލުކުރުން
އ
ޖހޭ ގަޑިއަކީ 11:00ކަމުގަ ި
ވ ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ގަޑި ެ
ހ ފެރީގެ ނިޒާމުން ވަޑައިގަންނަ ާ
ނދަށްފަހު ،އާދީއްތަދުވަ ު
ހަފުތާބަ ް
ފެންނަކަމަށް  2016ޑިސެމްބަރ 8ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 144ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
ޣލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ނގެ ތެރެއިން  3މެންބަރުންގެ އަ ު
ވނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރު ް
މިގޮތަށް ނިންމިފައި ަ

އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
ލ
ނ ދުވަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ޗެކްކޮށް އަދި މަސްދުވަހުގެ މާ ީ
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ދުވަހު ް
ދފައިވާ
ސޓުގެ ދަށުން އުފެ ި
ވމުންނެވެ .އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަ ް
ދން ފޮނު ެ
ދރާތަކަށް ދަނީ ޤަވާޢި ު
ހިސާބުތައްޔާރުކޮށް ކަމާބެހޭ އި ާ
"ނަފާވެހި" ހިޔާވެހި ޕްރޮގްރާމާއި" ،ދުވެލި" ދަތުރުފަތުރުގެ ޕްރޮގްރާމާއި" ،މަދަދު" ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމާއި" ،ފުނަފަތި"
ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮގްރާމު ކޮންމެ  4މަހަކުން ހިސާބުތައް ޗެކްކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އަދި ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ހިސާބާއި،
އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުންދެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
ވ ގޮތުގެމަތީން މިއަހަރު މާލީ އޯޑިޓެއް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 109ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
ކރުމަށްޓަކައި
އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ު

ވ
ޞލެއް އެކުލަވާލެ ި
ދރީ އުޞޫލުގެ" ނަމުގައި އު ޫ
"ހިންގުމުގެ އި ާ

އެއުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދޭތޯ މޮނިޓަރކުރެވެމުން ދެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
މި 2016ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 118ވަނަ
ދަށުން

މާއްދާގެ
ޤަރާރުތަކާއި،

މކުރަންޖެހޭ
ޢާއް ު
އަދި

ނިންމުންތައް،

ޤަވާޢިދުތަކާއި،

އ
އޢުލާންތަ ް
ި

މިކައުންސިލްގެ

ވެބްސައިޓް

www.shaviyani.gov.mv
މިއިދާރާގެ

ގަޔާއި،

ނޯޓިސްބޯޑުގައި

ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
ކަންތަކާ

ގުޅޭ

އަދި
ހިނގާ

ޚާއްޞަ

ޚަބަރާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގެ ސްކްރީން ސޮޓެއް

ފޮޓޯ

ވބްސައިޓާއި ،ނޯޓިސްބޯޑު
ދުވަހުންދުވަހަށް ެ
އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް " "Secretariat of the North Miladhunmadulhu Atoll Councilއަށް ދަނީ
އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ޓ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު  10:00ން  11:00އަށް މެނޭޖްމަން ް
އ ބޭއްވެއެވެ.
މީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެ ް
މިބައްދަލުވުން

ބޭއްވުމުގެ

މޤްޞަދަކީ
ަ

ކައުންސިލުގެ

މަސައްކަތުގެ

ތެރެއިން

ސަމާލުކަންދީ

ށ
ނިންމުމަ ް

ށ
އަވަސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮ ް
މ
އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ .މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގު ާ
ވރިޔާ އާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ
ކއުންސިލަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރު ެ
ނ ަ
މ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ީ
ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިއެކެވެި .
ވެރިންނާއި ،ޔުނިޓުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުން
ތށް ކައުންސިލްގެ
ގ ަ
ނއި ،ކައުންސިލަރުން ހިމެނޭ ޮ
ހރު އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ާ
ފ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ަ
ކ އިދާރާގެ ހުރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ
ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަ ީ
މައްސަލަތަކާއި ،އިދާރީ ހިންގުމުގައި ލިބިފައިހުރި ކުރިއެރުންތަކާއި ،ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި ،އިދާރީ އިސްވެރިނާއެކު
މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

 2016ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް ސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޭސް )1
ލ
ޝން ފޮރ ސިވި ް
އވުނު ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
 2016މާރޗް  24އިން އޭޕްރީލް  13އަށް ޗައިނާގައި ބޭ ް
ނސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޭސް  )1ގައި ށ.އަތޮޅު ކައު ް
ޙަސަން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
ކ
މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޗައިނާގެ ޕަބްލިކް ސެކްޓާގެ އެކި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދީ ،އެ ި
ދާއިރާތަކުން

ވޭތުވެދިޔަ

ހރުތަކުގައި
އަ ަ

ހޯދާފައިވާ

އެކި

ޕޮލިސީތަކާއި،

ޕޮލިސީތައް

ކުރިއެރުންތަކާއި،
އިންޕްލިމެންޓް

ކުރުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި،

ކތައް
ނގުނު އެކި ޓެކްނި ް
އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމުގައި ގެ ް
ޓްރެއިނިންގައި
ހިއްސާކުރައްވައި،
ތަންތަން

ބައިވެރިވި
ބައެއް

ބައިވެރިން

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

މަސައްކަތްތައް

ތކޮށް
ޒިޔާރަ ް

ހިނގާ

ތނުގައި
އެތަން ަ

ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފޮރ ސިވިލް ސަރވެންޓް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ފޭސް)1

ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ  19މުވައްޒަފުންނާއި ،ޔޫރަޕް އަދި މިޑްލް
އީސްޓުގެ  7ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  26ބައިވެރިންނެވެ.
އއްބަސްވުމެއްގެ
މި ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ ެ
ދަށުން ހުރިހާ ޚަރަދެއް ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމާރސް (ޗައިނާ) އިން ދެއްވާގޮތަށް ޗައިނީސް އެކަޑަމީ އޮފް
ނވެ.
ގަވަރރނެންސް (ޗައިނާ) އިން ެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހއ.އަތޮޅު ތަޖުރިބާ ދަތުރު
ގ
ގތު ެ
ނއި ،މުވައްޒަފުން ،އެހެން އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ޮ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރުން ާ
އޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށާއި،
މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމަށާއި ،މުވަ ް
ށ
މުވައްޒަފުންގެ ޓީމްވޯކް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  2016ސެމްބަރ 9ވަނަ ދުވަހު ހއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަ ް
ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިދަތުރުގައި
ހޯރަފުއްޓާއި،

ހއ.

ދ
އިވަން ޫ

ދިއްދޫ

އާއި،

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އާއި،

ށ
މާރަންދޫއަ ް

ށ
ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮ ް
އިދާރީ ކައުންސިލްތަކުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތާއި،
އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުފިލުވިފައިވެއެވެ.
އަދި އެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހަލުއޮތްގޮތް
އ
އެރަށްރަށުގަ ި

ބަލައި،

މަސައްކަތްކުރާ

ނއީ
ސި ާ

ތން ބަލާލެވުނެވެ.
ތން ަ
ތަންތަނާއި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަ

ހއ.ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

ބޮޓްލް ނެކް އެނަލައިސިސް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން
ނލިސިސް ވާރކްޝޮޕް އަދި
ބޮޓެލްނެކް ސެ ަ
"އިޖްތިމާޢީ
ޕްރޮގްރާމުގެ

ރައްކާތެރިކަން

އެންމެންނަށް"

އޮރިއެންޓޭޝަން

މ
ި

ވޯކްޝޮޕެއް

ށ
އ ް
ށ.ފުނަދޫގައި  2016މާރޗް  23އިން ަ 24
ބޭއްވުނެވެ.
މި

ވޯރކްޝޮޕް

ހިންގުމުގެ

ކ
މަޤްޞަދަ ީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އިން ދެމުންދާ

ބޮޓްލްނެކް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

ނ
ތމާޢީ ރައްކާތެރިކަ ް
ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖް ި

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ،އަންހެނުންނާއި ،ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ،ދުވަސްވީމީހުން އަދި
ނޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް
އ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފެމިލީ އެ ް
ތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުނަދޫގަ ި
ތ ަ
ޢާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަ ް
ސެންޓަރާއި،

ސަރުކާރުގެ

ވުޒާރާތަކާއި،

އަމިއްލަ

ޖަމްޢިއްޔާ

ޖަމާޢަތްތަކާއި،

ނ
ފަރުދީގޮތު ް

ރަށުފެންވަރުގައި

ދ
އަ ި

އ
ކ ި
އަތޮޅުފެންރުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ދެނެގަނެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަ ަ
ވ ކޮމިއުނިޓީ ސޯޝަލް ގްރޫޕު ،އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް
ށ.ފުނަދޫގައި ޤާއިމުކުރެވިފައި ާ
އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
ނ
ޔުނިސެފާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވު ު
އ ހުރި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ދެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުން 1
މި ވޯކްޝޮޕުގައި ށ.ފުނަދޫގަ ި
ނންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރަކާއި ،ހދ .ށ .ރ .ފެމިލީ އެންޑް
ނދޫ އަންހެ ު
މެންބަރަކާއި ،ށ.ފު ަ
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ މެނޭޖަރުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މި

ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި

ވޯރކްޝޮޕް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ޔުނިސެފާއި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެޑިޔުކޭޝަނާއި،

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ،މިނިސްޓްރީއޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާރއިން ޖުމްލަ  8ފެސިލިޓޭޓަރުން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވާކަން
ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އާއި ،ބީޑީއެސްސީ އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި،
ނރު އިތުރުކުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް
ހ ަ
ނހެނުންގެ ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަ ް

ށ
 2016މެއި  7ން ް 11

ފުނަދޫގައި ހިންގުނެވެ.
ހ
ޖ ޭ
މި ވޯކްޝޮޕްގައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލު އަދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތުމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް ފެއްޓުމަށް ވާން ެ
ތމާއި ،ބާޒާރު ދިރާސާ
ގ ު
ތައްޔާރީތަކާއި ،ބާޒާރު ދެނެ ަ
އާއި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތް މާކެޓްކުރުމާއި ،ވިޔަފާރިއެއް
ހިންގާ

ދ
މު ާ

އޓުމާއި،
ބެލެހެ ް

ތަކެތި

އުފެއްދުމާއި،

އަންދާޒާ އަދި ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމާއި ،ފައިސާ އާއި،
ހިސާބު

ބިޒިނަސް

ބެލެހެއްޓުމާއި،

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ޕްލޭން

ނނަށް
ބައިވެރި ް

އޮޅުންފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
މި

ވޯކްޝޮޕުގައި

ފޭދޫ،

ކަނޑިތީމު،

ފނަދޫ އިން ޖުމްލަ 31
ފޯކައިދޫ ،މަރޮށި ،ޅައިމަގުު ،

އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަންހެނުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕް ހިންގުން

ކށްފައިވެއެވެ.
ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ ،ފުރިހަމަ ޮ

ގެވެށިއަނިޔާ

ހުއްޓުމުގެ

އިތުރުކުރުމަށް

ޤާބިލުކަން

މުއައްސަސާތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު
ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު
ގެވެށި
އިތުރުކުރުމަށް

އަނިޔާއި

ހުއްޓުމުގެ

މުއައްސަސާތަކަށް

ޤާބިލުކަން
އަމާޒުކޮށްގެން

ހިންގި ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު  2016އޯގަސްޓް
 11އިން  07އަށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

މި

ތަމްރީނު

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޚާއްޞާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ޕްރޮގްރާމުގައި

ލން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން  1މުވައްޒަފާއި 8 ،ޕޮލިސް
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ދެ މުވައްޒަފުންނާއި 14 ،ރަށުކައުންސި ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ދ
ވއްޒަފާއި ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ  3މުވައްޒަފުންނާއި ،ފުނަ ޫ
ކންމެ ޞިއްޙީމަރުކަޒަކުން  1މު ަ
ސްޓޭޝަނުންނާއި ،ށ.އަތޮޅުގެ ޮ
ސްކޫލުގެ  2މުވައްޒަފުންނާއި ،ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުން  2މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ 38
ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޓ
މލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ގއި އޮތް މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ފެ ި
އަތޮޅުވެހި ކޮންފަރެންސް ހޯލު ަ
އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެންނެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕް
ރަށު
ކައުންސިލްތަކުން

ކައުންސިލްތަކުންނާއި،
ނ
މާލީބަޔާ ް

އަތޮޅު

ތައްޔާރުކުރުމުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
ކަނޑާއަޅާފައިވާ

މުވައްޒަފުން

އޮނިގަނޑަށް

އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

މަޤްޞަދުގައި
އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ

އޮފީހާ

ގުޅިގެން  2016ޑިސެމްބަރ  5އިން  7އަށް
ވޯކްޝޮޕެއް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.
އަތޮޅުވެހި  2ގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި

މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕުގެ ތެރެއިން

ތމު ،ގޮއިދޫ ،ފޭދޫ ،ފީވައް،
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ  5މުވައްޒަފުންނާއި ،ކަނޑި ީ
އންސިލް އިދާރާއިން ކޮންމެ
ބިލެތްފަހި ،ފޯކައިދޫ ،ނަރުދޫ ،ޅައިމަގު ،ކޮމަންޑޫ ،މާއުނގޫދޫ ،ފުނަދޫ ،މިލަންދޫ ކަ ު
އިދާރާއަކުން  2މުވައްޒަފުންނާއެކު ޖުމުލަ  31މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ތރިކަމާއެކު މި
ދ މާލީ އެހީ ެ
ހގެ ފަންނީ އަ ި
ދވިފައިވަނީ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްއޮފީ ު
މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެން ެ
ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުންވެސް ޚަރަދުކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ކުލާސްތަކެއް ހިންގުން
ށ
ގ މުވައްޒަފުންނަ ް
އންސިލްގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއް ެ
ސްޓާރފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ށ.އަތޮޅުކަ ު
އަމާޒުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ހިންގޭ ކްލާސްތަކެއް  2016ފެބްރުއަރީ  16އިން
ގނެވެ.
އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިނ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ކރިޔަށްގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މުވައްޒަފުން އިނގިރޭސި
ހލައިގެން ު
ތިން ލެވެލްއަކަށް ބަ ާ
ބަހަށް އަހުލުވެރިކޮށް ބަހުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައިވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު އިނގިރޭސިބަހުން
މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.
މި
އިދާރީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ޕްރޮގްރާމުގައި

ކ
ކައުންސިލަރުންނާއެ ު

މުވައްޒަފުންނާއި،

ޖުމުލަ  27މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެރިވިއެވެ.
މިއީ
މަސައްކަތު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ތާވަލުގައި

މާލިއްޔަތުން

މި

ހިމެނިގެން

އަހަރުގެ

ކައުންސިލްގެ

ޚަރަދުކުރެވިގެން

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

2

ށ
ނެގޭގޮތަ ް

ހަފުތާއަކު

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

ގަޑި

ށ
މ ް
ހިންގު ަ

މިކްލާސްތައް

2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  10,375/-ރުފިޔާ
ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ
ތރިވަ ީ
ކތް ެ
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި ޙަރަ ާ

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒިނަސް އެޑްނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް
ފ
ތޅުކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސްޓާ ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަ ޮ
ޑިވެލޮޕޮމެންޓް
ގުޅިގެން

ޕްރޮގްރާމްގެ

ހަމަޖެހިފައިވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ތެރެއިން

އެވިޑްކޮލެޖާ

ޑިޕްލޮމާއިން
ކޯހުގެ

ސ
ބިޒްނަ ް

ނ
އޮރިއެންޓޭންޝަ ް

ނ
ގ ް
ޕްރޮގްރޮގްރާމް  2016ޖުލައި  25އިން ފެށި ެ
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގިފައިވެއެވެ.
ށ.އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން
މކޯހުގައި ޖުމްލަ 39
ބްލޮކްމޯޑަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ި
ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ .މި ކޯސް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް

5

ނ
ހަމަޖެހިފައިވަ ީ

ޑިޕްލޮމާ އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުގެ ތެރެއިން

ށ
ބްލޮކަކަ ް

ތން  2016އޯގަސް މަހުގެ  25އިން  29އަށް ފުރަތަމަ
ބަހާލެވިގެން  1އަހަރުތެރޭ ކޯސްފުރިމަކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ .އެގޮ ު
ބްލޮކްގެ ކިޔެވުން ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު

ނ
ކ ް
މަޤްޞަދަކީ ށ.އަތޮޅުގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޢިލްމީޤާބިލް ަ

އިތުރުކުރުމާއި އެކު މުއައްސަސާތަކުން ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަތިކުރުމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރ
އއްގެ އަތުން މަހަކު  1,000/-ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއި ު
ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ެ
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  57,482/36ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ހަވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

މިބަޔާނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  95ވަނަ
ސ
ށ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން މިކައުންސިލުން 2017ވަނަ އަހަރަ ް
އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށައެޅުމުން އެމިނިސްޓްރީން ދޫކުރެއްވި ބަޖެޓްގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް،
ނ
ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ގ
ތން ފާސްކުރާ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު ެ
ވނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަ ީ
ގ ަ 96
އެކުލަވާލައި ،އެޤާނޫނު ެ
ބަޖެޓާއި ބެހޭ ބަޔާނެވެ.
2017ވަނަ

އަހަރަށް

ލަފާކުރާ

މިކައުންސިލުގެ

ބަޖެޓް

އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ

މުއައްޒަފުންގެ

ކުރިއެރުމަށާއި،

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަމާންވެއްޓެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ.

2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ
ލފާކުރެވެނީ މައިގަނޑު  5ދާއިރާ އަކުންނެވެ .އެއީ :
 2017ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަ


އވާ ހިލޭ އެހީ
އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެ ް



"ވިޔަވަތި" ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ



ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް



ކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި ކުލި



ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އ
މގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 82ވަނަ މާއްދާގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
އޮފީސްތައް

ހިންގުމަށާއި،

ކައުންސިލުތަކުންދޭ

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމަށާއި،

ކން
ކައުންސިލުތަ ު

ތަރައްޤީއަށް

ގ
ހިން ާ

އ
ގ ި
އސާ ހިމަނައި ،ކައުންސިލުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތި ަ
މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފަ ި
ވނަ އަހަރަށް
ނކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ަ 2017
ފައިސާދޫކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާ ް

ރ
ދ ީ
 6,710,496.00ރ ގެ ބަޖެޓެއް އި ާ

ރންވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެއެވެ.
ހިންގުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓް ީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތާއިޚަރަދު
7.80
7.60
7.20
7.00
6.80
6.60

ރުފިޔާ (މިލއަނުން)

7.40

6.40
6.20
6.00
5.80

2017

2016

2015

2014

6.71

7.66

7.30

6.42

ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް

7.01

7.20

6.44

ލިބުނު ބަޖެޓް

6.87

7.20

6.46

ޚަރަދު

"ވިޔަވަތި" ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ
މ
ލބޭ ވަޞީލަތެވެި .
2012ވަނަ އަހަރު ފެށި "ވިޔަވަތި" ޓްރަސްޓް ފަންޑަކީ ކައުންސިލަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ި
އ
ނގަމުން ގެންދެއެވެ .އެ ީ
ނ ރޭވި ހި ް
އޞުލުތަކެއްގެ ދަށު ް
ރގްރާމެއް އެކުލަވާލާ ހަރުދަނާ ު
ފަންޑްގެ ދަށުން ތަފާތު  4ޕް ޮ
ގ
ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ބޭސްފިހާރާ ެ
ޕރޮގްރާމް "މަދަދު" އެވެ.
ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "ފުނަފަތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގޭ ލޯނު ް
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން  5މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކެޕިޓަލާއި އެކު ފެށުނު މި  4ޕްރޮގްރާމްގެ ނަފާވެރި ކަމުގެ ފައިދާއިން
ށ
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި ،އިޖުތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމަތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަ ް
ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އެގޮތުން 2014ވަނަ އަހަރު  1,203,790.58ރ އާއި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

2015ވަނަ އަހަރު 1,617,726.71ރ އާއި އަދި

2016ވަނަ އަހަރު 2,097,312.49ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .އަދި  2017ވަނަ އަހަރަށް

ށ
 1,297903.90ރ ލިބޭނެ ކަމަ ް

އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފައިދާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
2016

2017

2014

2015

 2012ވަނަ އަހަރު  5މިލިއަނުން ފެށުނު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންގެ ފައިދާއިން  6.1މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވުރެ
ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ 3

ގ
ކ ެ
ޓ ފަންޑް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަ ު
އަހަރު އިތުރުވަމުން ދިޔަ އާމްދަނީ ދައްވެފައިވަނީ ،ޓްރަސް ް
ރ
ސަބަބުންނެވެ .ނަމަވެސް މިގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް 2017ވަނަ އަހަރަށް ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ބަޖެޓްގައި އިތު ު
ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ފައިސާ
ސ
ނ ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައި ާ
ކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ް
ވ
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ،ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާއި ާ
ނ
އލްކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްތަކުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  180,255ރުފިޔާ ވަ ީ
ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑި ު
މ
ނ މި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައިވާތީި ،
ނ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ހޯދިފައެވެ .ނަމަވެސް 2015ވަ ަ
ފއެވެ.
ނ ވަރަށް ބޮޑުތަންވަނީ މަދުވެ ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަ ީ

މ
އެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވަނީ އެން ެ

ށ
ލނުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ޯ
21,060.00ރުފިޔާއެވެ .އެހެންކަމުން މި އަހަރު މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ކައުންސިލުން

އިތުރުމަސައްކަތްތަކެއްކޮށް

2017ވަނަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް

ދެލައްކަރުފިޔާގެ

އާމްދަނީ

އެއްހޯދުމަށް

މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.
2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތަކުން  1މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ނުލިބިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ތކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވަނީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ލިބެންޖެހޭ ރިޕޯޓް ަ
ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ނުވާތީއެވެ.

ކައުންސިލުން ނަގާ ފީއާއި ކުލި
މގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  78ވަނަ މާއްދާގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ގ ގޮތުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ
ކައުންސިލްތަކުން ނަގާ ފީއާއި ،ކުލި ނެގުން" ބާޠިލް މާއްދާއެއް ެ
ގ ދަށުން އެއްވެސް ފީއެއް
ނ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެމާއްދާ ެ
މބަރު  )2012ސަރކިއުލަރ އި ް
ނަންބަރު  8( 08/2012ނޮވެ ް
ދ
މދާ ނީލަންކިޔައިގެން އަ ި
މގެ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ބައު ު
އަދި ކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލު ު
ކުއްޔައްދީގެން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު މާރޗްމަހުން ފެށިގެން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އެކު ވެވުނު

ށނެވެ.
ސލުންވެސް ދެވެންފެ ު
ތށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން މިކައުން ި
ގންދާ ޚިދުމަތް ަ
ރޓީން ދެމުން ެ
އތޯ ި
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޮ
ނ
އަދި މިޚިދުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 106ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއި ް
ށ
ފާސްކުރި އުޞޫލުގެ ދަށުން އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި ފައިސާނެގުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .އަދި 2016ވަނަ އަހަރަ ް
35,260.00

ލަފާކުރެވުނު 50،000.00ރ ގެ ތެރެއިން

ށ
ރ ވަނީ ލިބިފައެވެ .އަދި 2017ވަނަ އަހަރަ ް

000.00،60ރ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
ހރު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް 2015ވަނަ އަހަރު ދައްކާފައިވާ
މީގެ އިތުރުން 2016ވަނަ އަ ަ
ފަޅުރަށްރަށުގެ ވަރުވާގެ ފައިސާގެ ތެރެއިން މިއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ފައިސާގެ 50%އަށް ވާ
49,150.00ރ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައިވަނީ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން 2017ވަނަ އަހަރު 50,000.00ރ
ވނެއެވެ.
ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި ާ

ހ
ލ އެ ީ
ގރާމްތަކަށް ލިބޭ ހި ޭ
ނގާ ޕްރޮ ް
ހ ް
ކައުންސިލުން ި
ނ
ފތު ފަރާތްތަކު ް
މށް ތަ ާ
ގއި ހިންގޭ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިކަން ހޯދު ަ
ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީން އަތޮޅު ަ
ނ
ވނީ މަސައްކަތްތަކެށް ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން އަތޮޅު ޤުރުއާ ް
ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް 2016ވަނަ އަހަރު ާ
މުބާރާތަށާއި ،ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށާއި ،ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށާއި
އަދި ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށާއި ސަރުކާރުގެ އެކި އެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ
ސއްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައެވެ.
އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ވާނީ މަ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނ އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ
އެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެ ް
ގ
ދއްވުމުގެ ލައިސަންސް އަމަލީ އިމްތިހާނު ދިނުމަށް ތަރައް ީ
ޕްރޮގްރާމަށް 10,300.00-ރ އާއި އެއްގަމު އިންޖީނުލީތަކެތި ު
އއި އެކު ޖުމްލަ 320,213.25ރ (ތިންސަތޭކަ ވިހިހާސް
ކުރެވޭ ޓްރެކް ސަރަހައްދުގެ ޚަރަދުތަކަށް 309,913.25ރ ާ
ދުއިސައްތަ ތޭރަ ރުފިޔާ

ގ
އހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުގެ ބެލުމު ެ
ފަންސަވީ ލާރި) ދައުލަތުން ހިލޭ ެ

ދަށުގައި ހުރި އެކަމަޑޭޝަންގެ ބްލޮކް (އަތޮޅުގެ) މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒުން
ނ
ފއެވެ .އެގޮތުން އެޕްރޮޖެކްޓަށް  1.2މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަ ީ
ވ ަ
2016ވަނަ އަހަރުވަނީ ފައްޓަ ާ
ނިންމަވާފައެވެ.

2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު
 2017ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކަށެވެ .އެއީ:


ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން



ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޚަރަދު



އގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީި ،

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން
ދލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  2017ވަނަ އަހަރު
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި ،އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށްބޭނުންވާ މު ަ
ހ
ހސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދި ަ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 6,710,496ރ (ހަމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ދިހަ ާ
ނ
ތ ް
ވނީ ނިންމާފައެވެ .އެގޮ ު
ހަރުފިޔާ) ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާ ފައެވެ .މީގެތެރެއިން ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ާ
ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއިއެލަވަންސަށް 5,555,208ރ އާއި ،އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް
މށް 67,160ރ ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.
ނންވާ ހަރުމުދާ ހޯދު ަ
1,088,128ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭ ު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް
14%

މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދު
ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު

1%
0%

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް
ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

31%

32%

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭ

ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
މާރާމާތުގެ ޚަރަދު

1%

ހަރުމުދލުގެ ޚަރަދު ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

84%

ހާޑްވެޔަރ

7%
30%

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
އ
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަ ް
ފޯރިކޮށްދިނުމަށް

ބޭނުވާ

ދރީ
އި ާ

އިންތިޒާމްތައް

6,452,459.20ރ

އސުމަށް
ހަމަޖެ ް

(ހަމިލިއަން

ހތަރުސަތޭކަ
ަ

ފަންސާސްދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަރުފިޔާ ވިހިލާރި) ޚަރަދުވާނެކަމަށް 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި
އ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންސިއުމަބުލް ޚަރަދުތަކަށް 1,640,500.00ރ އާއި
ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ .އޭގެތެރޭގަ ި
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމަށް  43ފޫޓްގެ އައު ލޯންޗެއް ހޯދުމަށް 3,486,058.20ރ ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ
 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން (ޚާއްޞަކޮށް
ތ
ޑ ި
ހންގުމަށް ބޮ ެ
ކތްތަށް ި
އތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢީ ހަރަ ާ
ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) ަ
ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ށ
އެގޮތުން 2017ވަނަ އަހަރަ ް

ސސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ
2,455,250.00ރ ( ދެމިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަން ާ

ށ
ފ ާ
ފަންސާސް ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މީގެތެރޭގައި 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގަން ަ
ނ
ޕރޮގްރާމްތަކާއި2017 ،ވަ ަ
ނދާ ބައެއް ް
އހަރަކު ހިންގަމުން ގެ ް
ނުނިމިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދާއި ،ކައުންސިލުން ކޮންމެ ަ
އަހަރު އަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,639,849

2,455,250

2012
1,598,693

1,813,046

1,573,896
1,025,499

2013
2014
2015
2016
2017

ޚަރަދު  /ބަޖެޓް

ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި
އ
ނށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެ ް
ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަ ަ
ނުވާނެއެވެ .އަދި 2017ވަނަ އަހަރަށްއެއްވެސް ލޯނެއް ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވާނެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
ކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކން އުފަލާއެ ު
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯންނާނެ ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް
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ޤުދުރަތީ ކާރިޘާތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ޚަރަދު
ނ
ޤނޫނު)ގެ 97ވަ ަ
ނބަރ  ( 2010/7ދިވެހިރާއްޖެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ޤާނޫނު ނަ ް
އ
އޅާ ޚަރަދު މި ބަޖެޓްގަ ި
ލންތަކަށް ކަނޑަ ަ
ނ ލިބޭ ގެއް ު
ތ ކާރިޘާތަކު ް
ށފައިވާ ޤުދުރަތީ ބޮޑެ ި
މާއްދާގެ(ވ)ގައި ބަޔާންކޮ ް
ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ.
ގ
އދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ނަމަވެސް އެފަދަ ކާރިޘާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ި
ޤާނޫނު

()7/2010

ގެ

99ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

ކައުންސިލުގެ

ސަޕްލިމަންޓްރީ

ބަޖެޓެއް

ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރިޒާރވް
 2013ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްއަށްވާ

 5,000,000.00ރުފިޔާ

އުނިކުރެވި ރިޒާވުން ހިނގުނު ޕްރޮގްމްތަކުގެ ޚަރަދު ކަނޑާ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާކީ އަކީ  2,275,901.66ރުފިޔާ އެވެ.
ނަމަވެސް ރިޒާވުން ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯންތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ އާއި އެކި އަހަރުތަކަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓްގެބާކީ އާއި
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވުނު ފައިދާ އަދި ކައުންސިލަށް ބަލައިގަންނަ ފީއާއި ކުލީގެ ގޮތުގައި
ނސިލުގެ ރިޒާވްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޖުމްލައަކީ  52%ކުރި
ލިބުނު ފައިދާ އާއިއެކު 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައު ް
އެރުމަކާއި އެކު 4,374,919.61ރ އެވެ.
ތ
ނ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ،ވިޔަވަ ި
އ ް
ބ އާމްދަނީ ި
އންސިލަށް ލި ޭ
އަދި 2017ވަނަ އަހަރު ކަ ު
ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާއީ ،އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ޚަރަދު ކުރުމަށް ފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި  297,836.61ރ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ނސިލުގެ ރިޒާވް އާއި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
އެހެންކަމުން ކައުންސިލުގެ 2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ކައު ް
ވ
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ޖުމްލައާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑަށް 2017ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެ ޭ
އވެ.
އާމްދަނީ އެކު ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުގައި 10,151,302.49ރުފިޔާ ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ ެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައިގޮތް
4374919.61
3,773,145

3,548,328.82
2669887.68
2275901.66

2017

2016

2014

2015

2013

ނިންމުން
ގ
ހން ާ
އއި ،ކައުންސިލުން ި
މށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީ ާ
ނގެ ޚަރަދަށާއި އިދާރީ ހިންގު ަ
2017ވަނައަހަރަށް މުއައްޒަފު ް
ނ
ވ ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު ަ 2017
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ

( 16,617,802ސޯޅަމިލިޔަން ހަސަތޭކަ ސާތަރަހާސް އައްސަތޭކަ

ދެރުފިޔާ) އެވެ.
2017ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ،މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް ،އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް
ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ،އިޖުތިމާއީ ،އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު
ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ
ފަސްރުފިޔާ) އެވެ.

15,618,205ރ (ފަނަރަމިލިއަން ހަސަތޭކަ އަށާރަހާސް ދުއިސައްތަ

ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ  3ދާއިރާ އާއި ޙިއްސާ ކުރާ މިންވަރު
ވިޔަވަތި

ރިޒާވް

ސަރުކާރު

41%

43%

16%

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ވ
މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 98ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ބ އާމްދަނީއަށްބަލާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަރަނި ބަޖެޓެކެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  94ވަނަ
ގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލަށް ލި ޭ
މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 2016ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އާމްދަނީގެ  5%އަށް ވުރެ މަދުނޫން އަދަދެއް
ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 14ރަބީޢުލްއާޚިރު 1438
 12ޖެނުއަރީ 2017

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މުޙައްމަދު ޢާރިފް
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
ބަޖެޓް ތަން ީ

ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ފޞީލް
ބަޖެޓުގެ ތަ ް

 2016އަހަރަށް

2016ވަނަ އަހަރުގެ

2016ވަނަ އަހަރުގެ

ބޖެޓް
އޅި ަ
ކަނޑަ ެ

ދ
ޚރަ ު
ޖުމްލަ ަ

ނިޔަލަށް ބާކީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ

7,720,230.00

6,868,481.22

851,748.78

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު

2,570,296.00

1,598,692.68

971,603.32

8,467,173.90

1,823,352.10

މުޅިޖުމްލަ10,290,526.00 :

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

68

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5779,805.00

5,419,238.08

360,566.92

 21000މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

292,551.00

262,689.57

29,861.43

110,000.00

59,008.84

50,991.16

 22200އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

169,374.00

129,789.25

39,584.75

 22300އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

938,028.00

785,005.55

153,022.45

 22500ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

92,040.00

48,103.00

43,937.00

 22600މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

226,772.00

121,387.28

105,384.72

 42300އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

111,660.00

43,259.65

68,400.35

 21300ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
22100

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ

7,720,230.00

851,748.78

6,868,481.22

ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް
123,625.00

96,252.11

27,372.89

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /މޯޓިވޭޝަން

30,000.00

30,000.00

-

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް

249,262.96

217,253.14

32,009.82

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު

395,368.00

364,245.63

31,122.37

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމާއި ،އެކުއަރކަލްޗަރގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،

-

-

-

ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުން

-

-

-

އަންހެނުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިންގ ކޭމްޕް

36,000.00

-

36,000.00

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން

16,000.00

-

16,000.00

ޙިފްޛުކޮށް ތަރާވީޙްނަމާދުކުރާނެ ޙާފިޛުން ހޯދުން

224,000.00

208,000.00

16,000.00

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ޤާއިމުކުރުން

324,370.00

284,023.60

40,346.40

ކުޅިވަރާއި ،ޘަޤާފަތާއި ،ޒުވާނުންގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް

204,000.00

197,904.00

6,096.00

ތަރައްޤީގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު

39,703.00

39,719.32

-16.32

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު

11,550.00

7,600.00

3,950.00

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން

805,937.04

80,204.88

725,732.16

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ބިޒިނަސްޕްލޭން އަދި ވެބްސައިޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން

32,000.00

-

32,000.00

މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން

72,000.00

72,000.00

-

އެގްޒަމިނަރުގެ ފީ

6480.00

1,490.00

4,990.00

1,598,692.68

971,603.32

އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މަސައްކަތުގެ ރޫޙް
އާލާކުރުން

ޖުމްލަ 2,570,296.00

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް ނިންމުން
2016ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ
ވ هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސާހިބާ مح ّمد
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއް ި
ގ
ވތާއި ،ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނު ެ
ދ ދުޢާކުރަމެވެ .މި ޞަލަ ާ
ވން އެ ި
ޞލަވާތާއި ،ސަލާމް ލެއް ު
ަ
صلّى هللا عليه وسلّم އަށް
ލކުރަމެވެ.
އާލުންނާއި ،އަޞްޙާބުން ޝާމި ު
ތރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް
މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި ،އިދާރީގޮތުން އެހީ ެ
އިޙްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .މި ޝުކުރުގައި ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި
ޢަމަލީގޮތުން

ބައިވެރިވެލެއްވި

ފަރާތްތައްވެސް

ޚާއްޞަގޮތެއްގައި

ޝާމިލްކުރަމެވެ.

މި

ލޮބުވެތި

ޤައުމާއި،

އަތޮޅު

މގު އުޖާލާކުރައްވައި އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ދައްކަވައި،
ދމެ ލައްވަވައި ،ށ.އަތޮޅުގެ ކުރި ަ
ޞުލްޙަމަސަލަސްކަންމަތީ ތާއަބަ ު
ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .آمـــين

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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