 2011ވ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހރާއްޖެ.
ދވެ ި
ފުނަދޫި /

ޖ
ރއް ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހި ާ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ބސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
ވެ ް

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 ފުރަތަމަ ބައި :ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢްލޫމާތު
 ތަޢާރަފް

03

 ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރު

03

 ކައުންސިލްގެ އަމާޒު

03

 ރައީސްގެ ބަޔާން

04

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

05

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު

06

 ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 ޙާޞިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ

07

 ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގުރާމްތައް

39

 ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން


ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ޚުލާޞާ

40



ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް

44

 ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް

44

 ކައުންސިލު މެމްބަރ

46

 ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތު

47

 ކައުންސިލްގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ،ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް

49

 ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން

52

 ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް

53

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

54

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ

54

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

55

 އޯޑިޓް

63

 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ،ޖަވާބުދާރީވުން

64

 ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

64

 ހަވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
 ކައުންސިލްގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން

74

 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

81

 ނިންމުން

83

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

2

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ފުރަތަމަ ބައި :ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު

`
ތަޢާރަފު
ބރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަން ަ
މބެހޭ ާ
ޞލުން ހިންގު ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ނ ލިޔެވުނު 2015ވަނަ 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 2015ވަނަ 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

`
އިންސާނުން ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނަކީ ދުނިޔެ ކަމުގައި ލައްވާ އެތަން އާރަސްތުކުރުމަށް އިންސާނުން ފޮނުއްވި
هللا تبارك وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ދުނިޔެ އާރާސްތު ކުރުމުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޤުދުރަތީ ނިޒާމަށް
ރައްކާތެ ރިވެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ދުނިޔެ އާރަސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދެއްކެވި މިއުއްމަތުގެ ރަސޫލާ އަށް
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިޞަލަވާތުގައި އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙާބީންނާއި އަހުލުބައިތުން ޝާމިލްކުރަމެވެ.
އާދެ! ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާންފެށީ 26 ،ފެބްރުއަރީ  2011ގައެވެ .އެދުވަހުން ފެށިގެން
މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވަނީ
ގޮންޖެހުން ތަކެވެ .ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދެވެން ހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ދުރުކުރެވެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ .ވިޔަފާރިކޮށް
ކައުންސިލްތައް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ހުރި ހަނި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވަން
ފަށައިފިއެވެ .ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ރައްޔިތުން އެދޭމިންވަރަށް ކައުންސިލްތަކުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދެވި ،ރައްޔިތުންގެ އިޖުތިމާޢީ
ތަރައްޤީ އަށް ކުރިއްސުރެ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ބައެއްކަންކަން ހުއްޓާލަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން ،ކައުންސިލްތަކަކީ ބޭކާރު ބައެއްކަމަށް އެނިޒާމު
ގެންނަން ބޭނުންވި ރައްޔިތުންނަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވެން ފަށައިފި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
އާދެ! މިދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާއިތުވި  2015ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް ކޮށްފާވާނީ،
ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ޤާނޫނީ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އޭގެ

އެންމެ

ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި

އަދާކުރެވޭތޯއެވެ.

މި

ރިޕޯޓަކީ

މިދެންނެވި

ތަރަހައިގެ

މަތީގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން  2015ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެވެ.
އާދެ ،މިރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލަށް އަޅުގަނޑު ބަލައި ނުލިނަމަވެސް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ނިސްބަތުގައި
ފަހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތެއް ފާއިތުވި އަހަރު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަން ނުހަނު އުފަލާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ
ތަރައްޤީގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މިކާމިޔާބީ ޙާޞިލްކުރެވިފައިމިވަނީ ޝައްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި ކައުންސިލްގެ ނައިބު
ރައީސާއި ،އެންމެހާ މެންބަރުން ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި އަޅުގަނޑަށްދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުން ކަމީ ޙަޤީޤަތެވެ.
އެހެންކަމުން ނައިބު ރައީސަށާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮނުވާ ކަންކަން އިދާރީ މުއައްޒަފުން ތަންފީޒު ކުރަމުން ގޮސްފައިވަނީވެސް ފާހަގަ
ކޮށްލެވޭފަދަ ހަލުވި އަދި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައެވެ .އެއްޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއި އެކުގައެވެ .އެހެންކަމުން
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރިންނަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ

 2016ވަނައަހަރަކީ ވެސް ކާމިޔާބު އަދި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް

ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރީ މުއައްޒަފުން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި އިތުރު ކާމިޔާބީ ހޯދާ އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ .މިނިޒާމުގެ ދަށުން
ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރީ ވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެން ދިއުމެވެ .މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު
ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.

ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ

މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .آمـين
 08ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437
 18ޖެނުއަރީ

2016
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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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރ
ނވަ ު
އަތޮޅުގެ ވަ ަ
ތ
ވ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި ނު ަ
ށ.އަތޮޅަކީ ،އުތުރުން ތިން ވަނަ
އަތޮޅެވެ.

ދެވިފައިވާ

އަތޮޅަށް

އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  Cއެވެ.
އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 73
ދަރަޖަ އުތުރުން  6ދަރަޖައެވެ.
އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ  37މޭލެވެ.
މި

50

އަތޮޅުގައިވާ

ރަށުގެ

ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14
ރަށުގައެވެ.

ކަނޑިތީމާއި

އެއީ،

ނޫމަރާ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއި ،ފޭދޫ
އާއި،

ފީވަކާއި،

ފޯކައިދޫއާއި،
މަރޮށްޓާއި

ބިލެތްފައްސާއި
ނަރުދޫ

ޅައިމަގާއި

އާއި،
ކޮމަންޑޫ

އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

އަތޮޅުގެ

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17565އެވެ .އެއީ 8588 ،އަންހެނުންނާއި8977 ،
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
ނ
ދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ށ.ވަނގަރު "ވައިސްރޯއީ"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައި ފަތުރުވެރިން ދަ ީ
ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަ
ޒިޔާރަތްކުރަމުންނެވެ.

މީގެއިތުރުން

ފަތުރުވެރިކަން

ތަރައްޤީ

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

އަތޮޅުގެ

ތިން

ރަށެއްގައި

ލފަރެވެ .މީގެއިތުރުން މަޑިދޫ އާއި ރިނބުދޫ އާއި ކުރެއްދޫ އާއި
ޔދޫ އާއި ގާކޮށިންބާއި ކަނބާ ި
ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ދޮޅި ަ
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 :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

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 :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )2010/7ގެ 96
ވަނަ

ނ
ގޮތުގެމަތީ ް

މާއްދާގައިވާ

ކއުންސިލްގެ 2015
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަ
ރ
ނބަ ު
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ،ޤާނޫނު ނަ ް
ވ
( )2010/7ގެ  97ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގޮތުގެމަތީން

ޓ
ޖ ް
ބަ ެ

ވފައިވާ
އެކުލަވާލެ ި

ކ
ނ ހިންގާ ވިޔަފާރިތަ ާ
އންސިލު ް
ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކަ ު
ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2015ޖެނުއަރީ
15ވަނަ

ދުވަހު

ބޭއްވުނު

ކއުންސިލްގެ
ަ

2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނ
ދެވަ ަ

ދައުރުގެ 47ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

ނބަރުންގެ
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މެ ް

މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި
ނނެވެ.
 8މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ށ .އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅަ
ދިރުވައި

އާލާކުރުމަށާއި،
ލިބުމުގެ

ރެފްރީން
މަޤްޞަދުގައި

އަތޮޅަށް
ކން
ދތި ަ
ަ

2015

ދިމާވެފައިވާ
ޙައްލުކުރުމުގެ

ޖެނުއަރީ

22ގައި

ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުނަދޫގައި
ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.
ޖެނުއަރީ މަހުގެ  22ން  30ށް ށ.އަތޮޅު
ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒުގައި

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

މިޕްރޮގްރާމުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަކީ

ފޓްބޯޅަ
ު

ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ 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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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެސޯސިއޭޝަންގެ ރެފްރީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި ،ރެފްރީ ޢަލީ ސަލީމުއެވެ.
މިޕްރޮގްރާމުގައި

ނ
ރަށްރަށު ް

ށ.އަތޮޅުގެ

ޖުމްލަ  18ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ 17 ،ފަރާތަކުން
ނ
ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ ތެރެއި ް
އެފް.އޭ.އެމްގެ ޚާއްޞަ  3ހަދިޔާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ
ދ
ށ.ފޯކައިދޫ ހަސްތީ އަޙްމަދު އާޞިފް އާއި ،ށ.ގޮއި ޫ
ޑޭޒީވިލާ

އަނީސް

އިބްރާހީމް

އާއި،

ފޯކައިދޫ

ގްރީންޕާލް އިބްރާހީމް މުޝީރުއެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ޒުވާނުންގެ

އތޮޅު
ށަ .

މަރުކަޒާއި ،ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ރެޕްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

މނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު
އާގުޅިގެން ހިންގުނު މިޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހި ެ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  21,945/50ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން
ޕޮލިސް

މިއަތޮޅުގެ
އަތޮޅުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ޕޮލިސް

ލިބޭނެ

ރިޕޯޓް

ނ
ސްޓޭޝަންތަކު ް

ސހަކަމާއެކު
ފަ ޭ
ނތިޒާމު
އި ް

ށ
އަވަހަ ް

ހަމަޖައްސައި

ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ކަލަރ
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ
ތެރޭގައި ޕްރިންޓަރ ގެނައުމުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ނިންމައި

ފެބްރުއަރީ

ގ
މަހު ެ

2ވަނަ

ދުވަހު

ޕްރިންޓަރތައް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .ހަދިޔާކުރެވުނު މި 5
ޕްރިންޓަރގެ ސަބަބުން ކަނޑިތީމު ،ފީވައް ،ފޯކައިދޫ،
މިލަންދޫ،

ކޮމަންޑޫ

ޕޮލިސް

ސްޓޭޝަނުން

ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މިޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.
މގައި މޯލްޑިވްސް
ދލުވު ު
ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައް ަ
ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ލިއުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ،ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .ވަކި ޕްރިންޓަރުތައް އެ
ނނާއި ،ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ދެ
ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިންޗާޖުންނާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އެދާއިރާއަކަށް ނިޞްބަތްވާ އަތޮޅުކައުންސިލަރު ް
ކައުންސިލަރުންނެވެ.
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  25,546/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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

ތަރުތީލްކޮށް

ދެއްކުމުގައި

ޤާބިލްކަން

ގ
ވާދަވެރި މާޙައުލެއް އުފެއްދުމާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުން ެ
ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖެއްސުމާއި،
ކިޔެވުމުގެ

ޤުރުއާން

އާލާކޮށް

ނ
ފަން ު

ދިރުވައި،

އ
ގ މުބާރާތް ތަކުގަ ި
ފެތުރުމަށާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރު ެ
އަތޮޅު

ތަމްޘީލު

ފުރުޞަތު

ކުރުމުގެ

ސ
ތަނަވަ ް

ރ
މ އަހަރަކު  1ފަހަ ު
އ ކޮން ެ
ކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަ ި

ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް މަރުޙަބާ ކިއުން

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

މިއަތޮޅު

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް

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

ޖުމްލަ

140

ދަރިވަރުން

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއީ،

ބަލައިގެން

ކިޔެވުމުގެ

ގޮފީގައި

94

ދަރިވަރުންނާއި،

ނުބަލާ

ގ
ކިޔެވުމު ެ

2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން

ހން ދަރިވަރުންނެވެ.
ގޮފީގައި  46ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  100އަންހެން ދަރިވަރުންނާއި 40 ،ފިރި ެ
ދނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި
މށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ި
މި މުބާރާތް ބޭއްވު ަ
އިޢްލާނު

ކުރުމުން

ފާޅުކޮށްފައިވަނީ

ގޮއިދޫ

ބޭއްވުމަށް

ނ
ޝައުޤުވެރިކަ ް

ކަމަށްވުމާއެކު

ތ
މިމުބާރާ ް

ސލް އިދާރާއާއި ،ގޮއިދޫ
ބޭއްވިފައިވަނީ ގޮއިދޫ ކައުން ި
ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު ގޮއިދޫގައެވެ.
ށ.އަތޮޅުގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން
ތޅުކައުންސިލްގެ މާލީ
މުބާރާތް ބޭއްވިފައިވަނީ ށ.އަ ޮ
އެހީތެރިކަމާއެކު

ގޮއިދޫ

ކައުންސިލާއި،

ސްކޫލުގެ

ގ
ރށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކު ެ
ފަންނީ އެހީތެރިކަމުގައި އަދި ަ

ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ރމެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން
އއްބާރުލުމާއެކުގައިކަން ފާހަގަކު ަ
ެ
މާލީ އެހީތެރިކަމާއި،ފުރިހަމަ
 279,824/38ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރިޙުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ށ.އަތޮޅު
ގުޅިގެން

ކ
ކައުންސިލާއި،ރަށުކައުންސިލްތަ ާ

ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން

ށ
އަތޮޅަ ް

މި

އަމާޒުކޮށްގެން މާޗް  23އިން  28އަށް ރިޙުލާ
ފުނަދޫއާއި،

ޕްރޮގްރާމު

އ
ރަށްރަށުގަ ި

ށ.އަތޮޅުގެ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް
ކޮންމެ

ޝާން

ށ
ހންނަ ް
ބަލިމީ ު

ކ
ވހަ ު
ދު ަ

ގ
ފަރުވާދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ެ

ސަލަފްގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވުން

ހުރިހާ ރަށެއްގައި ،ދީނީ ދަރުސް ދެއްވުމާއި ،ޢާއްމު
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ
ލައިފް

ގޮތުން

ސަޕޯޓް

އެމަރޖެންސީ

ކާޑިއެޓް

ވޯކްޝޮޕް

ހިންގެވުމާއި،

ފިރިހެނުންނާއި،

ނނަށް
އންހެނު ް
ަ

ށ
ޚާއްޞަކޮ ް

ކަށުކަމާކެމީގެ

ވޯކްޝޮޕެއް

ހިންގުމާއި،

ނށް
ނ ަ
ފިރިހެނު ް

ޚާއްޞަކޮށްގެން

އަންހެނުންނާއި،
ޢަޤީދާ

ވޯކްޝޮޕެއް

ޚާއްޞަކޮށްގެން
ވޯކްޝޮޕެއް

ށ
ޓީޗަރުންނަ ް

މއި،
ބޭއްވު ާ

އިސްލާމައިޒްޑް
ބޭއްވުމާއި،

އެޑިޔުކޭޝަން

މވައްދަތު"
" ަ

ލ
(ޢާއި ީ

އވުމާއި "،ވޯކްޝޮޕް
މައްސަލަތައް) ވޯކްޝޮޕެއް ބޭ ް
އޮން

އިންޓަރނެޓް

ބޭއްވުމާއި،

ސޭފްޓީ"

މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުއައްޒިން ވަޑައިގަތުން

ށ ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު
ނ ް
ހނުން ަ
ފިރިހެނުންނާއި އަން ެ
ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައި އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ދަރުސް ދެއްވިއެވެ.

އަދި މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ މުޢައްޒިން "ސަލާމްކުރުމުގެ

މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށް" ފުނަދޫގައި ދަރުސްއެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ.
މިޕްރޮގްރާމް

ކުރިޔަށް

ޖަމްޢިއްޔާތުންސަލަފުން

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ވަޑައިގެންނެވި

ޓީމުގައި،

ޑޮކްޓަރ ޔޫސުފް ޝާން އާއި ،އައްޝައިޚް އަޙްމަދު
ސަމީރު އިބްރާހީމް އާއި ،ޑރ .އަޙްމަދު ޒިޔާން އާއި،
އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝިނާން އާއި ،އައްޝައިޚް
މުޙައްމަދު ސަމްޢޫން އާއި ،އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ
ޠައްޔިބު

މުޙައްމަދާއި،

އައްޝައިޚް

އާއި،

ވގެ
މަސްޖިދުއްނަބަ ީ

ޢަބްދުލްޙަކީމް
މުޢައްޒިން

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމުގެ 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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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި

ވަޑައިގެންނެވި

ޕްރޮގްރާމަށް

ބޭފުޅުންގެ

އެކަމަޑޭޝަން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ހަމަޖެއްސުމުގެ

އިތުރުން

ރިޙްލާ

ޕްރޮގްރާމަށް

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވޭ އެހީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  14,000/-ރުފިޔާ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު އިފްތިތާޙްކުރުން
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު
2015

2ވަނަ

އޭޕްރީލް

8:40

ދުވަހުގެ

ގައި

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޢާރިފް އާއި ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޮފީހުގެ
ޖެނެރަލް

ޑިރެކްޓަރ

ޝިޔާމު

އަޙްމަދު

އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވިއެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި
މުވައްޒަފުންނާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ގ
ކޮމިޝަނަރު ެ

ޝންގެ
އިންފޮމޭ ަ

އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޝިޔާމް އާއި ،ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސާ
ނަޢީމާ

އަލްފާޟިލާ

ށ.އަތޮޅު

އަޙްމަދާއި،

ރަށުކައުންސިލް

އިދާރާތަކުގެ

އިންފޮމޭޝަން

ނ
އޮފިސަރު ް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ދގައި ކައުންސިލްގެ
މި ނޯޓިސްބޯޑަކީ ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަވަހަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަ ު
4ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ޤާއިމުކުރެވުނު ނޯޓިސް ބޯޑެކެވެ .މިބޯޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޖުމްލަ 42,950/-ރ.
(ސާޅީސް ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވުން
ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ނުކުރާ
ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ

ކައުންސިލުން

ދ
ށ.ފުނަ ޫ

ގޮތުން

ށގެން
އިންތިޒާމުކޮ ް

ހަމަޖެހިފައިވާ

ށ
ބޭއްވުމަ ް
މުބާރާތުގައި

ލ
ފުޓްސަ ް

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް 2015
އޭޕްރީލް

މުވައްޒަފުންގެ

23ގައި

ޢާއްމު

އ
އދި މިބައްދަލުވުމުގަ ި
ނންމުނެވެަ .
ބައްދަލުވުމަކުން ި
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

ޓމު
ީ

އެކުލަވާލައި،

ހމައަށް ގެންދިއުމަށް
މުބާރާތުގެ ކަންތައްތައް ފުރި ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް ޓީމު

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލައި އެކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރެވުނެވެ.
އ ބައިވެރިކުރެވުނު
 2015މެއި  31ން  2015ޖޫން 6ށް ކުޅެވުނު މިމުބާރާތުގައި ސްމާޓްގެ ނަމުގަ ި
މިކައުންސިލްގެ

ޓީމު

ފުޓްސަލް

މުބާރާތުގެ

ގްރޫޕް

ސްޓޭޖުގެ

ހުރިހާ

މެޗަކުން

މޮޅުވެ

ސެމީފައިނަލާ

ހިސާބަށް

ފހަގަކުރަމެވެ.
ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން އުފަލާއެކު ާ
އަތޮޅުކައުންސިލުން މިމުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވި މަޤްޞަދަކީ ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވުމާއި،

ސަރުކާރު މުއްސަސާތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އެއް ރޫޙެއްގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމެވެ.
ޓން  18,973/20ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިމުބާރާތުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފްކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދުވެލި
ޚާއްޞަ

ޔުނީފޯމެއް

2015

ޕްރޮގްރާމަށް
މެއި

26ގައި

ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.
ޔުނީފޯމް

ތަޢާރަފްކުރުމުގެ

ގޮތުން

މިއަދު

 10:50ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމުގައި

ބޭއްވުނު

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޔުނީފޯމް

ނ
ޔުނީފޯމް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ކއުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފް އެވެ .އަދި ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ
ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ަ
ބދުﷲ އާއި ،އަލްފާޟިލް
ޢ ް
ސލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ަ
ވލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅު ކައުން ި
މުވައްޒަފުންނަށް މިޔުނީފޯމް ޙަ ާ
ޟލް އަޙްމަދު ފާއިޒު އާއި ،އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި ،އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޒުލާއެވެ.
ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އާއި ،އަލްފާ ި
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ "ދުވެލި ޕްރޮގްރާމު"ގެ ޔުނީފޯމް ތަޢާރަފް ކުރުމަކީ
އތުރު
ހގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިކަމަކީ އެޕްރޮގްރާމަށް ލިބުނު ި
އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު ކަމެއްކަން ފާ ަ
ކުރިއެރުމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރޭމްޕް ހެދުން
އޭޒޯން

ލައިސަންސް

ދޫކުރުމުގެ

ކާޑު

ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ
ތަކެތީގެ

ލައިސަންގެ

ޓެސްޓު

ޕްރެކްޓިކަލް

ދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ  '120×'120ގެ ރޭމްޕް
ސއްކަތް ރޯޔަލް ހައުސް
ހެދުމުގެ ފުރަތަމަ ފޭހުގެ މަ ަ
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ  2015މެއި  13ގައި
ނ
ޙަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި ދެވަނަ ފޭހުގެ ދަށުން ތަޅު ް
އެޅާ

ސަރަހައްދާއި،

ކޮންކްރިޓް

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ

އަޅައި

ށ
ރޮނގުތަކަ ް

އެމަސައްކަތް

ރޭމްޕް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މުޅިން

ނިންމާލެވިފައިވަނީ  2016ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
މި މަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާލުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  149,194/-ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ވޭން މަރާމާތުކުރުން
މިކައުންސިލްގެ
ނަންބަރު

ޓޮޔާޓޯ

(މޮޑެލް

ވޭން

)KB-CR41V-FRSBS-N

އަށް

ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކުރުމަށް
ޕައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑާ މިކައުންސިލާ
ދެމެދު  2015މާޗް  15ގައި އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މަރާމާތުކުރުމަށް

މި

އެއްބަސްވުމުގެ

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

ދަށުން
98,580/-

ވޭން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

އގޮތުން މިމަސައްކަތް ނިންމައި މުއްދަތުގައި ވޭން ރަނިންގ
ރުފިޔާއަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެެ .
ކޮޑިޝަނަށް ގެނެވި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިމަސައްކަތަކީ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު 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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މަދިރި ރުޅިރުޅި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ނ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މެއި މަހުން ފެށިގެ ް
ނ
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަދިރި ގިނަވެ ،ޑެއްގޫހު ް
ފެތުރެމުންދާތީ ކުރިއާލައި އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ
ގޮތުން "މަދިރި ރުޅިރުޅި" ގެ ނަމުގައި ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ފުނަދޫގައި

ހުރި

ދައުލަތުގެ

މުއްސަސާތަކާއި،

ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން  16މެއި

މަދިރި މަދުކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

މގެ ޕްރޮގްރާމު ފެށިފައިވެއެވެ.
އތާލު ު
ން ފެށިގެން މަދިރި ނަ ް

އ އުފައްދައި
މިގޮތުން އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެ ް

އޭގެ ދަށުން

ވއެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި މުއްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން
ރަށްރަށުގެ ޓާސްކް ފޯސްތަކެއް އުފެއްދައި ޙަރަކާތްތައް ފެށިފައި ެ
މެދުވެރިކޮށް ރަށުތެރޭގައާއި ،ފަޅުގޯތިތަކުގައި އަދި ގޮނޑު ސަރަހައްދުގައި ހުރި މަދި އުފެދޭ ފާޑުގެ ތަކެތި ނައްތާލައި ،ފެން
ތ ޗެކްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ނތަން ރަނގަޅުކޮށް ގޭގޭގެ ވަޅުތަކާއި ،ފެންތާނގީތަކުގައި މަދިރި ފަނި ހުރި ޯ
ނނަ ތަ ް
ހެދޭގޮތަށް ހު ް
ޖޫން ފަހުކޮޅު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީ ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަމުންދިއުމާއެކު އެމަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް
އވެއެވެ.
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ޓާސްކްފޯސް ތިރީގައި އެވާ ބޭފުޅުން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލައްވާފަ ި
#

ނަން

މުއައްސަސާގެ ނަން

މަޤާމު

1

ލ
އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

2

އަޙްމަދު ޒާހިދު

ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ލ
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަ ް

3

ލޢަޒީޒު
ޢަބްދުﷲ ޢަބްދު ް

ފެމިލީ ހެލްތު އޮފިސަރ

ލ
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަ ް

4

އަޙްމަދު ރަފީޢު

ޕޮލިސް ލާންސްކޯޕްރަލް

ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށާއި ،މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް
 10އަހަރާއި 15 ،އަހަރާއި 20 ،އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހަނދާނީ ފިލައެއް ދިނުމަށް  12ފެބްރުއަރީ 2015ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނިންމުނެވެ.
ފބްރުއަރީ 26
ެ

އެގޮތުން 2015

ށ
ގ ހަވީރުގެ ނަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާއަ ް
ދުވަހުގެ މުވައްޒަފުން ެ

ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި  10އަހަރުގެ
ތކަށް 15 ،އަހަރުގެ
ޚިދުމަތުގެ ލޯފިލާ  18ފަރާ ަ
ޚިދުމަތުގެ ރިހިފިލާ  5ފަރާތަކަށް އަދި  20އަހަރުގެ
ޚިދުމަތުގެ ރަންފިލާ  10ފަރާތަކަށް އެރުވިފައިވެއެވެ.
ކށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ
ފލާތައް ޙަވާލު ޮ
މި ހަނދާނީ ި
ރައީސް

މުޙައްމަދު

ޢާރިފް

އާއި،

ނައިބުރައީސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،މިލަންދޫ ދާއިރާގެ
އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ސަޢީދު އާއި،
ދާއިރާގެ

ކަނޑިތީމު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

އާމިނަތު

އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނަޒުލާ އާއި ،ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒުއާއި ،ފޯކައިދޫ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާހިދުއެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ށ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ
އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް
ސާލިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ފައްޓަވައިދެއްވި

ޢަބްދުﷲގެ

މިޙަފްލާ ޝަރަފްކޮށްދެއްވައި ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ
ކާމިޔާބީގެ

ދައުރުގެ
މިލަދުންމަޑުލު
ރައީސް

ދެކުނު

އަލްފާޟިލް

ދަފްތަރު
ރ
ބު ީ
ޢަލީ

ނެރެދެއްވީ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ޝަރީފްއެވެ.

އަދި

އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ޅކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުން އޮތެވެ.
ޝަރަފްވެރި މެހުމާނާއި ،ށ.އަތޮ ު
މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވި މިޙަފްލާގައި މުވައްޒަފުންގެ ޝަރަފްގައި
ބޭއްވުނު ޑިނަރ އަކާއި ،ފޮޓޯ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ޓން 44,714/-ރ.
ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެ ު
(ސާޅީސްހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާދަރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
ހަދައިދިނުމާއި ،ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ
ކަނޑާއި،

ތެރޭގައި

ލައިސަންސް

އެއްގަމު

ކ
ހެއްދުމާބެހޭ އެގްޒަމިނަރުން ހަމަޖެހިގެން ދިއުމާއެ ު
ލައިސަން

ކަނޑުގެ

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

ނ
ވގެ ް
ބޭނުން ެ

ހެއްދުމަށް

އަމާޒުކޮށްގެން

ށ
ފަރާތްތަކަ ް

ނ
މިކައުންސިލާއި ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެ ް
ލައިސަންސް

ބުރުތަކެއް

ބޭއްވުނެވެ.

މިއަހަރުގެ

އެގްޒަމިނަރ ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ނސް ފޮތް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތެރޭގައި އެއްގަމުލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ  230ފަރާތަކަށް ލައިސަ ް
އަދި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވެ ފާސްވެފައިވާ  25ފަރާތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށާއި ،ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ  95ފަރާތަކަށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށާއި ،ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށް
ށ ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮށް އަދި ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  45ފަރާތަކަ ް
އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

ރޭންޕެއް

އަދި

ތައްޔާރުކުރެވި

ހ
އަޅަންޖެ ޭ

އަށެއް

ސަރަހައްދު ހަދައި މިއަހަރުގެ ނިލަށްވަނީ ނިމިފައެވެ.
މިއަތޮޅުގެ
ސަރވޭކޮށް

ރަށުކައުންސިލް

ސަލާމަތީ

ނ
އިދާރާތަކު ް

ސެޓްފިކެޓް

ހައްދަން

ހުށަހަޅާފައިވާ  177އުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި
ވފައިވެއެވެ .މި އާއި
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައިދެ ި
އެކު މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިހުރި
ގަރާޖުތަކުން

އެއްގަމުގައި

ދުއްވާ

ތަކެތި

ޗެކްކޮށް

ލައިސަންސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  208ވެހިކަލަކަށް ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
1436ވަނަ

އަހަރުގެ

މަހު

ރަމަޟާން

ހިފްޒުކޮށް

ތރާވީޙްކުރުމަށާއި،
ަ

މިސްކިތްތައް

މަރާމާތުކުރުމަށް

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީ އެހީއެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ
އވެއެވެ .އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ
 140,000/ރުފިޔާ ދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތަކެއް  2015ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމިފަ ިމ
ޕޓް ހުށަހެޅުމުން  2015އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަހަ ަ
ގޮތުގެމަތީން ،އެފައިސާ ރަމަޟާން މަސް ނިމި ރަށްރަށުން ރި ޯ
ށ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
އުޞޫލަކުން ރަށުކައުންސިލްތަކަ ް

ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން
ހރުގެ ބަޖެޓްގައި
ތރިވުމުގެ ގޮތުން 2015ވަނަ އަ ަ
އޤީގެ ކުދި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީ ެ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ތަރަ ް
ރވިފައިވެއެވެ .މި ފައިސާ
ހިމެނިފައިވާ  140,000/-ރުފިޔާ މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށްރަށަށް ދޫކު ެ
ރހާ ރަށަކަށްވެސް ހަމަހަމަވާ
ރޖެކްޓްތައް ހުށަހެޅުމުން ،އެޕްރޮޖެޓްތަކުގެ ބައެއް ހިއްސާކޮށް ހު ި
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރަށްރަށުން ޕް ޮ
ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުން
ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލު ޖީލެއް
އުފެއްދުމާއި ،ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ
މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،
އަތޮޅު

މ
ޤައު ީ

ފެންވަރުގައާއި،

ފެންވަރުގަ

އަދި

ގ
ރވޭ ވަނަތައް ހޯދުމު ެ
ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކު ެ
ދ ތަޢުލީމީ
ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަ ަ
ވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
 2015ޖެނުއަރީ  29ގައި ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ

ނ
އެވޯޑް ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއި ް

ދެވަނަ ދައުރުގެ  50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ވަނީ "ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  "2015އަށް ބަދަލުތަކެއް
ގެނެވި ،ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުން އެވޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ
ވޑު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  6ދަރިވަރަކާއި2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ
އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ އެ ޯ
ލ ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  15ދަރިވަރަކާއި ،އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން ތޫނުފިލި
އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުން ތޫނުފި ި
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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ  1ދަރިވަރަކު މި އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ2014 .ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކާމިޔާބު
ރ އެދުރުގެ އެވޯޑް  7ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެ
އެދުރުގެ އެވޯޑް  12ޓީޗަރަކު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ހިތްމަތްތެ ި
އިތުރުން

މިއަހަރު

އެވޯޑް

ނޓް
އެޗީވްމަ ް

ށ.މާއުނގޫދޫ

ސްކޫލާއި،

ކލާއި،
ސް ޫ

ށ.މިލަންދޫ

ށ.ފީވަކު

ލން
ސްކޫ ު

ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ ށ.ފީވަކު ސްކޫލާއި ،އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާއެވެ.
ސްކޫލުތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެވޯޑްތަކާއި ،ސެޓްފިކެޓްތައް  2015ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ .އަދި
ދނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ  1,520/-ރުފިޔާ ،އޭޕްރީލް 20ގައި
2015ވަނަ އަހަރު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ި
ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކަށް ވަނީ ފޮނުވިފައެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޖުމްލަ 91,273/40ރ( .ނުވަދިހަ
ނރުފިޔާ ،ސާޅީސްލާރި) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަތި ް

ފުނަ ޙަރަކާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން
މިނިވަން

ފާހަގަކުރުމުގެ

50

ގޮތުން

 2015އޯގަސްޓް  15އިން  16އަށް ފުނަދޫގައި
ބޭއްވުނު

"ފުނަ"

ތަމްސީލުކުރުމުގެ

އ
ޙަރަކާތުގަ ި
ގޮތުން

އަތޮޅުކައުންސިލް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މުވައްޒަފުންގެ އައިޓަމެއް ހުށަހެޅުނެވެ.
ށ.ޅައިމަގުން

އަތޮޅުއޮފީސް

ފުނަދުއަށް

ކންތައްތައް ކުރެވުނު
ބަދަލުކުރެވުނު މަރުޙަލާގައި ަ
ހދުމަށްޓަކައި ކުރީގެ
ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ސްޓޯލެއް ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނަކަލެއް

ތައްޔާރުކޮށް

ފުނަދޫއަށް

ކތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން
ފުނަޙަރަ ާ

ދ
ދި ަ

ގެނެސް

އަތޮޅުއޮފީހުގައި

ދިދަނެގުމުގެ

ރަސްމިއްޔާތު

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ގޮތާއި ،އަތޮޅު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުން ކަންކަން ނިންމައި ތަންފީޒުކުރެވިގެންދާގޮތް ދައްކާލެވުނެވެ.
މިދައްކާލުމުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މުވައްޒަފުންގެ

ނ
ތ ް
ފަރާ ު

ވަރަށްފުރިހަމަ

ށހެޅުމެއް
ހު ަ

ފެނިގެންގޮސްފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގ
އސަސާތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި ،ލަނގިރި ގްރޫޕާއި ،އަންހެނުން ެ
މީގެއިތުރުން ށ.ފުނަދޫގެ މުއަ ް
ނެށުމުގެ ފޯރިގަދަ ޙަރަކާތްތައް ފެނިގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
މި ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  10,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާބެހޭ އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން
2016ވަނަ
މުބާރާތް

އަހަރުގެ

ބހޭ
ބޭއްވުމާ ެ

ކައުންސިލާއި،

ށ.އަތޮޅު

އެމް.އޯ.ޔޫގައި

ޤުރުއާން

ށ.ކަނޑިތީމު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ
2015

އެމް.އޯ.ޔޫގައި

ދެމެދު
4ގައި

އޯގަސްޓް

ސޮއިކުރެވުނެވެ.
މިކަމަށްޓަކައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

މާލަމުގައި

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ޖަލްސާކުރާ
ށ.ކަނޑިތީމު
ސޮއިކުރެއްވީ

ބޭއްވުނު

ކައުންސިލްގެ
އެ

އިދާރާގެ

ކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ރައީސް

ކަނޑިތީމުކައުންސިލާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން

ޢާލީ

ރިފާޒުއެވެ .އަދި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޞަލާޙް އާއި ،ކަނޑިތީމު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަލީ ރިފާޒު އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާއި،
އވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އާދަމް ސަޢީދު އާއި ،ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް ބަ ި

ވޮލީ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އާއި ،ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއާއި ،ށ.ފުނަދޫ
ޒުވާނުންގެ

މަރުކަޒާ

ގުޅިގެން

ވޮލީ

ރެފްރީން

ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  2015ޖުލައި 5ން
 13ށް ފުނަދޫގައި ހިންގުނެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ޖުލައި
ނ ރަސްމިއްޔާތުގައި
13ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވު ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި
އރަށެއްގެ ޒުވާނުންގެ
ެ
ތަމްރީނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ
ނޖެހޭ ކަމަށާއި ،އެއީ
ވ ް
މެދުގައި ނަމޫނާ މީހަކަށް ާ
ލީޑަރޝިޕްގެ

ގޮތުން

ނުވަތަ

ހަމައެގޮތަށް

ކރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ވޮލީރެފްރީން ތަމްރީނު ު

ކުޅިވަރުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރުގައި ،އިޖްތިމާޢީގޮތުން އޭނާގެ ޒިންމާއެއް އޮތްކަން ދަނެގެން ވޮލަންޓިއަރކޮށް ގިނަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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19

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނ އެއީ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައި ރަށުގައި ތިބި ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އެހެން ޒުވާނުންނަށް
ކަންތައްތަކެއްގައި ބައިވެރިވު ް
ފެންނަންޖެހޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ރީތި އާދައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްދެއްވި އިންސްޓްރަކްޓަރ
ޙުސައިންގެ

ވާހައިގާ

ޑިސިޕްލިން

ރެފްރީންގެ

ހ
ބަހައްޓަންޖެ ޭ

ގޮތުގެމައްޗަށް

ށ
ތަފްޞީލުކޮ ް

މި

ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.

ތމު ހުޅަނގުގޭ މުޙައްމަދު ފަހުމީއެވެ.
ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ށ.ކަނޑި ީ
ލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ.
ޓތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސި ް
ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެ ް
ގ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޕްރޮގްރާމުގައި 15
އަތޮޅުން ވޮލީ ރެފްރީން ލިބުމު ެ
ފއިވެއެވެ.
ރތަކުން ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށް ަ
ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ 14 ،ފަ ާ
މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2015ނޮވެމްބަރ  12ން  25ށް ކުރެވުނެވެ.
މގެ ޤާނޫނުގެ 8
ތއް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގު ު
ޞދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާރާ ަ
މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ މަޤް ަ
އ
ތން މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ޒ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
ވިލަރެސްކުރުމާއި،

ކައުންސިލްތައް

އެ

ތ
ގ ް
ހިނގާނުހިނގާ ޮ

ބެލުމާއި،

ގ
ކައުންސިލްތަކު ެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު

އަދާކުރާ

ކން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،ރަގަޅުކުރަންޖެހޭކަންތައްތައް
މިންވަރުބެލުމާއި ،ކައުންސިލްތަ ު
ފާހަގަކޮށް އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުވުމެވެ.
ދެ

ޓީމަކަށް

ނ
ބަހާލައިގެ ް

ގެންދިޔަ

މިދަތުރުތަކުގައި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު
ޙަސަން އާއި ،ޙަމްދޫން ނަސީމު އާއި ،ފައިނޭންސް
އސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ
އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު އާއިެ ،
އޮފިސަރ އިބްރާހީމް ސަޢީދު އާއި ،އެސިސްޓެންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު މުބީނު އާއި،
ކޮމްޕިއުޓަރ

ޓެކްނީޝަން

މަމްދޫޙް

ނަސީމު

އާއި،

މާއުނގޫދޫކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ތެރެއިން

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ސާލިމް ޢަބްދުﷲ އާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ މުޙައްމަދު ފަޒީލު
ބައިވެރިއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާއި ،ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި،

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

ޢަބްދުﷲ

އަޙްމަދު

އާއި،

ކައުންސިލަރ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އާދަމް

ސަޢީދު

އާއި،

ކައުންސިލަރ

އާމިނަތު

ނަޒުލާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ނނެވެ.
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެ ް

މށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ޒފުން އުތީ ަ
މވައް ަ
ދރާގެ ު
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އި ާ
މބަރ
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން  2015ނޮވެ ް
20ވަނަ ދުވަހު އުތީމަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
ޕޯޗްގީޒުންގެ
ސަލާމަތްކުރެއްވި
ދިރިއުޅުއްވި

އަތްދަށުން
އަލްޣާޒީ

ހއ.

އުތީމަށް

ދިވެހިރާއްޖެ

މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނު

ޒިޔާރަތްކޮށް

މުޙައްމަދު

ތަކުރުފާނުގެ ހަނދާނީ މަރުކަޒަށާއި ،އުތީމުގަނޑުވަރަށާއި،
ގަނޑުވަރު

މިސްކިތަށް

ސަރަހައްދަށް

އަދި

ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.

ކާނިގަސް

ނ
ހުން ަ

މީގެ

ނ
އިތުރު ް

ނ
ގ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެ ް
މިދަތުރުގައި މިނިވަން ެ 50

މާއުނގޫދޫކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ތެރެއިން

ސަރުކާރުން ،ހދ .ނޭކުރެންދޫގައި ބަންނަމުންދާ ކަޅުއޮށްފުންމީގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުނެވެ .އަދި އެރަށުގައި
ހުރި އާސާރީ މިސްކިތްތައް ބަލައި ރަށުތެރެ ބަލާލެވުނެވެ.
މިދަތުރުގައި ހދ .ނޭކުރެންދޫގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ،ހއ .އުތީމު ކައުންސިލާއި ،ހަނދާނީ މަރުކަޒުގެ
ހގަކުރަމެވެ.
ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިފައިވާކަން ފާ ަ
މވައްޒަފުން އެކުގައި
ޤޞަދަކީ އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތުން އެކަހަރިވެ ،ހުރިހާ ު
މުވައްޒަފުންގެ މިދަތުރުގެ މަ ް
އެކުވެރި

ވަގުތުކޮޅެއް

އުފާވެރި

ހޭދަކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

ފަހިކޮށްދިނުމެވެ .އަދި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޓީމްވޯރކް
ވަރުގަދަކޮށް،

ރާއްޖޭގެ

ސަޤާފަތާއި،

ށ
ތާރީޚަ ް

ވ.
ހޭލުންތެރިކުރުވުމެ ެ
މިދަތުރުގައި

ނސިލްގެ
ށ.އަތޮޅުކައު ް

ރައީސް

މުޙައްމަދު ޢާރިފް އާއި ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ
އާއި ،ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ،ކައުންސިލް

ކރުން
ކަޅުއޮށްފުންމި ބަންނަތަނަށް ޒިޔާރަތް ު

އވެރިވިއެވެ.
ރންނާއެކު ޖުމްލަ  42މީހުން ބަ ި
އ މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މެންބަ ު
އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ބައެ ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނ
ކއުންސިލްގެ ދެ ޓީމު ބައިވެރިކުރު ް
ޅ ަ
އޭ-ފޭން ޕޮލިސްކަޕް  2015ވޮލީ މުބާރާތުގައި އަތޮ ު
ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2015ޑިސެމްބަރ 1ން  7އަށް ބޭއްވުނު އޭ.ފޭން ޕޮލިސް ކަޕް
2015

ވޮލީ

ފިރިހެން

އ
މުބާރާތުގަ ި
ޓީމަކާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް
އަންހެން

ޓީމެއް

ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.
މިމުބާރާތުގައި ފިރިހެންޓީމު

އެއްވެސް

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ސެމީއާ ހިސާބަށް ދަތުރުކުރި
ނަމަވެސް ސެމީ ފައިނަލްގައި ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާ
ވދާޢުކިޔަންޖެހިފައެވެ.
މބާރާތާ އަލް ަ
ބައްދަލުކޮށް ވަނީ ު
އެހެން ނަމަވެސް މި މުބާރާތުގެ ފެއަރޕްލޭ މަޤާމު

އޭ-ފޭން ޕޮލިސްކަޕް 2015ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ތައްޓާ ޙަވާލުވަނީ

ރމެވެ.
މިޓީމުން ހޯދާފައިވާކަން ފާހަގަކު ަ
ގއި މަގޭ ސާފު
އނަލް ަ
ނޓީމު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ،ފައިނަލަށްގޮސް ،ފަ ި
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އަންހެ ް
ށފައިވެއެވެ.
ލއާއި ،ތަށި ހާޞިލްކޮ ް
ފުނަދޫ އާ ބައްދަލުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި މުބާރާތުގެ ރަންމެޑެ ް
މސީލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމާއި،
މިމުބާރާތުގައި ކައުންސިލް ތަ ް
ނދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
މދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ށ.ފު ަ
މުވައްޒަފުންނަކީ ޙަރަކާތްތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމާއި ،ކުށް ަ
ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމެވެ.
ނނެވެ.
މި ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް

މިނިވަން  50ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
އ
މިނިވަން  50ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގަ ި
މލީ އެހީދިނުމަށް 2015
ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމުތަކަށް ާ
އޯގަސްޓް 11ގައި ބޭއްވުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ

ދައުރުގެ

ނިންމުނެވެ.

79ވަނަ

އެގޮތުން

ޢާއްމު

އސާ
މިފަ ި

ޖަލްސާއިން
ފެންވަރުގައި

ވާދަކުރި ށ.ފުނަދޫ އާއި ،މިލަންދޫއާއި ،ފޯކައިދޫ
އާއި،

ޅައިމަގު

ޓީމަށް

ދ
އަ ި

އ
އަތޮޅުފެންވަރުގަ ި

ށ  2015ޑިސެމްބަރ 15
ވާދަކުރި ށ.ފޯކައިދޫ ޓީމަ ް
ގެ ނިޔަލަށް ފޯރުކޮށްދެއްވިފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ 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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މިޕްރޮގްރާމު ހިނގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  50,000/-ރުފިޔާ މާލީއެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

ފުނަދޫ ސްޓޭޖް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް
އެހީތެރިވުން
އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން
ށ.ފުނަދޫ

ކައުންސިލް

އން
އިދާރާ ި

އެޅި

ސްޓޭޖް

މއް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ހިޔާކުރުމަށް ތަކެތީގެ އެހީތެރިކަ ެ
މިގޮތުން

ސްޓޭޖް

ތގެ
ޢިމާރާ ު

ހިޔާކުރުމުގެ

މަސައްކަތަށް  20ފޫޓު ދިގު  18ގަނޑު ލައިސާޓް

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

މކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ވނު ި
ސޕްޓެމްބަރ  30ގައި ބޭއް ު
ޓިނު ހަދިޔާކުރުމަށް ެ 2015
ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި އެތަކެތި އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ
ވޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް  2015ބޭއްވު ް
ލގެ ި
ށ.އަތޮޅުކައުންސި ް
ށ.އަތޮޅުގެ

ސްކޫލުތަކަށް

ނ
އަމާޒުކޮށްގެ ް

ށ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން  2015ޑިސެމްބަރ 7ން ް 25
ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް  2015ބާއްވުނެވެ.
މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ

ޅ
ށ.އަތޮ ު

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް
އާލާކޮށް ދިރުވައި ،އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރުމުގެ
ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ ،ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ،
ވަޠަނީ

ރޫޙް

ށ
އާލާކޮ ް

ތ
އެއްބައިވަން ަ

ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް ،މިލަންދޫ ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރުން

ކުރުވައި،ކުޅިވަރުގެ ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެރިކުރުވައި،ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާތު މަސައްކަތުގައި
ހކޮށްދީ ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވުން ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަ ި
ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އވެރިވެ ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިލަންދޫ ސްކޫލާއި ،ފުނަދޫ
މިމުބާރާތުގައި  6ޓީމުން ބަ ި
ސްކޫލާއި ،ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި ،ޅައިމަގު ސްކޫލާއި ،ނަރުދޫ ސްކޫލާއި ،ފޭދޫ ސްކޫލެވެ .ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން
ގއެވެ .އަދި ގްރޫޕް  2ގެ
ލންދޫ ަ
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިމުބާރާތުގައި ގްރޫޕް އޭގެ މެޗްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ށ.މި ަ
ދ ސްކޫލާއި ،ފުނަދޫ ސްކޫލާއި،
ގއި ހިމެނިފައިވަނީ ށ.މިލަން ޫ
ނ ށ.ފޯކައިދޫގައެވެ .ގްރޫޕް ަ 1
މެޗްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަ ީ
ޅައިމަގު ސްކޫލެވެ .އަދި ގްރޫޕް  2ގައި ވާދަކުރެވުނީ ށ.ފޭދޫ ސްކޫލާއި ،ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި ،ނަރުދޫ ސްކޫލް ޓީމެވެ.
ދ ސްކޫލް ކުޅެން
ވ މިލަންދޫ ސްކޫލާއި ،ފޯކައި ޫ
ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް  2015ގެ ފައިނަލަށް ގޮސްފައި ާ
ޓއި 2 ،ލަނޑުން މޮޅުވެ،
ހަމަޖެހިފައި އޮތް މެޗަށް ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ޓީމު ޙާޟިރުނުވުމުގެ ސަބަބުން  3ޕޮއިން ާ
ރނަރސްއަޕް ޓީމަކަށް ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމު
ލންދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެަ .
ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ މި ަ

ހޮވިފައިވާއިރު،

ފެއަރޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމެވެ.
ނދޫ ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު  3އަލީ ހާނީ
މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަ ް
އެވެ .އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކަށް ށ .މިލަންދޫ
ނބަރު  8އަޙުމަދު
ސްކޫލްގެ ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަ ް
އުނައިސް

ހޮވިފައިވާއިރު

މޮޅު

އެންމެ

ފޯވަރޑް

ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް
ބރާހިމް ސިޔާމް އެވެ.
ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު ،10އި ް
ފެއަރް ޕްލޭ ޕްލޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ.ފޯކައިދޫ
ބރު  13އަބްދުﷲ
ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަން ަ
އީމާން

އެވެ.

އެންމެ

މޮޅު

ގޯލް

ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 2015ގެ ތެރެއިން

ކީޕަރަކަށް

މ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް
އން ެ
ގ ޖަރޒީ ނަންބަރު  1އަޙުމަދު ހުޝާމް ހޮވިފައިވާއިރުެ ،
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލު ޓީމު ެ
ލ ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު  8އަޙްމަދު އުނައިސްއެވެ .އަދި މުޅިމުބާރާތުން އެންމެމޮޅު
ހޮވިފައިވަނީ ށ.މިލަންދޫ ސްކޫ ް
ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ .ފޯކައިދޫ ސްކޫލް ޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު  10ޙުސައިން ނަބީޙްއެވެ.
ސލްގެ ބަޖެޓުން  189,493/73ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
މި މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކައުން ި

މަސްފެންގަނޑު ނައްތާލުން
ށފައިވާ މަސްފެންގަނޑު  2015އޮކްޓަބަރ މަހުގެ
އަތޮޅުގެއާއި ،މަރިޔާދު ސަރަހައްދު ރީތިކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާއިމުކޮ ް
ތެރޭގައި ނައްތާލެވުނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި މަސައްކަތަކީ ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި ،އެމްޓީސީސީ ގެ ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ދ
ނންވާ ވެލި ށ.ފުނަ ޫ
މިގޮތުން އެތަނަށް އެޅުމަށް ބޭ ު
ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު އެމްޓީސީސީގެ ވެހިކަލްގައި
ގ
މުވައްޒަފުން ެ

އެހީތެރިކަމާއެކު

އެކުންފުނީގެ
މަސްފެންގަނޑު

އޮންނަ

ސަރަހައްދަށް

ގެނެވިފައިވާކަން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ހަމައެއާއެކު

މަސްފެންގަނޑަށް

ވެލިއަޅައި

މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ
ލާންޗްތަކާއި،

އެއްވަރުކުރުމުގެ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އ
ވެހިކަލްތަކުގަ ި

މަސްފެންގަނޑަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މުވައްޒަފުން ކުރަނީ

މަސައްކަތްކުރައްވާ

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުންކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނުފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ކޮޓަރީގައި
އެއަރކޯން ބެހެއްޓުން
ށ
ޓރީގެ އެއަރކޯން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ރޫމަ ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ކޮ ަ
 12000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ގެނެސް  2015އޯގަސްޓް 28ވަނަ ދުވަހު ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވދިހަފަސްރުފިޔާ،
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  9,195/50ރ( .ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ ނު ަ
ފަންސާސްލާރި) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޑެންގީ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ނގީ ޕްރޮވިންޝަން
ދތީ ،މަދިރިމަދުކުރުމަށްޓަކައި ޑެ ް
ނ ާ
ނ ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރުވަމު ް
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ޑެންގީހު ް
ޕްރޮގްރާމެއް ޖުލައިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިންގިފައިވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މަދިރި މަދުކުރުމަށްޓަކައި ރަށުފެންވަރުގައި
ފއިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި  40,000/-ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި އާބާދީގެ
އެރަށްރަށުން ހިންގުމަށް ރާވާ ަ
ތން  2015ޖުލައި 21ގައި ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނިޞްބަ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އގާ 36000ބީޓީޔޫގެ
މނޭބަ ި
އއި ،ބަޖެޓް ހި ެ
ނ ާ
އޑްމި ް
ޖެނެރަލް ެ
ނ
ހއްޓު ް
އެއަރކޯނެއް ބެ ެ
ށ
އބައިގެ ބޮޑުމިނަ ް
ނނުވާތީެ ،
ށ އެކަށީގެންވާވަރަށް ފި ި
މނޭ ހޯލަ ް
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި ،ބަޖެޓް ހި ެ
ބަލައި،އެއަރކޯން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ ގޮތުން

 36000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ހޯދައި 24 ،އޯގަސްޓް 2015ގެ ނިޔަލަށް

އެއަރކޯނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
ފހަގަކުރަމެވެ.
މި އެއަރކޯން ހޯދުމުގެ ޚަރަދު  31,098/28ރުފިޔާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދެއްވާފައިވާކަން ާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މައިގޭޓް މަރާމާތުކުރުން
އދަމް އާއި19 ،
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މައިގޭޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ.ފުނަދޫ ރޯޝަނީ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ާ
2015ގައި

ނޮވެމްބަރ

ނޮވެމްބަރ

ލކުރެވި،
ޙަވާ ު

މަހުގެ ނިޔަލަށް އެމަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލެވުނެވެ.
އެމަސައްކަތުގެ

ހިމެނެނީ

ތެރޭގައި

އ
ވއްޓިފައިވާ ބައިނަގަ ި
މައިގޭޓްގެ ހުޅަނގު ތަނބު ެ
އަލުން

ތަނެބެއް

ކށް
ކޮންކްރިޓް ޮ

ސިމެންތިޖަހައި،

ކުލަލައި ގޭޓް ހަރުކުރުމެވެ.
މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް  9,930/-ރުފިޔާ
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކރަނީ
ގޭޓް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ު

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ގ
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމު ެ
ނ
ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުން އެކަށީގެންވާ ނަފާވެރިކަ ް
ވިޔަވަތި

ހޯދުމަށް

ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ސަރުކާރާއި

ގ
ޓްރަސްޓު ެ
އެގޮތުން

އަމިއްލަ

ދަށުން

ގ
ހން ާ
ި

ވިޔަފާރި

އުޞޫލުން

ފަރާތްތަކުގެ

އ
ދަތުރުތަ ް

2015ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިދިޔަ

2014ވަނަ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގެގޮތުގައި  482,422/35ރުފިޔާ

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ އުޅަނދުފަހަރު

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން ޑިސެމްބަރ 2015ގެ ނިޔަލަށް 1,141,627/14ރ( .އެއްމިލިއަން
އެއްސަތޭކަސާޅީސްއެއްހާސް ހަސަތޭކަ ހަތާވީސްރުފިޔާ،ސާދަލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް
 814,527/54ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  544,189/-ރުފިޔާއެވެ.
މިއަހަރު ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި  265,332/29ރުފިޔާ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނ
ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއި ް

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާސަންދައިންނާއި ،އެކި އޮފީސްތަކުން ލިބެންވާ  1,160,461/34ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމުގެ
ތކަ ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސްއެއްރުފިޔާ) ލިބޭނެއެވެ.
ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 1,704,651/-ރ(.އެއްމިލިއަން ހަތްސަ ޭ

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 ު
2014ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  1,713,180/36ރުފިޔާއެވެ.

އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން

 2015ޑިސެމްބަރ  31ގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  699,579/52ރުފިޔާ (ހަލައްކަ
ލރި) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް
ނުވަދިހަނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަނުވަރުފިޔާ ،ފަންސާސްދެ ާ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޚަރަދުކުރެވިފައި ނުވާއިރު 2015 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ 2,412,759/88
ރުފިޔާއެވެ.

2015ވަނަ

ނިޔަލަށް

ހރުގެ
އަ ަ

ކން
އެކިފަރާތްތަ ު

ޖޫރިމަނާއާއި،

ޓގެ
ރިޕޭމެން ު

ގޮތުގައި

ހ
ދައްކަންޖެ ޭ

1,727,240/12ރުފިޔާ ލިބުމުން ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  4,140,000/-ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރަށް ގެނެވުނު ބަދަލުގެތެރޭގައި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށް،
އެމުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ކަނޑާގޮތަށް  %9ފިކްސް އިންޓަރެސްޓާއެކު  1އަހަރު ދުވަހަށް ،ރަހުނަކާ
ނުލައި ،އެމުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައަށް ބަލައިގެން  50,000/-ރުފިޔާގެ ލޯން ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް
ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ޢިމާރާތްތައް
މަޤްޞަދުގައި

ދށުގައިހުރި
ަ

ބެލުމުގެ

ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި
މި

ބޭނުންކުރުމުގެ

ވަޞީލަތްތައް

ވިޔަފާރީގެ

އ ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި
އުޞޫލުން ބޭނުންކުރާނެ ނިޒާމެ ް
ނފާވެހި" ޕްރޮގްރާމުގެ ނަމުގައި
ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން " ަ
ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިދިޔަ
މިޕްރޮގްރާމުގެ

2014ވަނަ
ބާކީއަކީ

އަހަރު

ނިމުނުއިރު

285,269/10

ރ.

ތ
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާ ް

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

(ދެލައްކަ އަށްޑިހަފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސްނުވަރުފިޔާ ،ދިހަލާރި) ރުފިޔާއެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ 2015ން 31
ލގެ ގޮތުގައި 290,105/-ރ( .ދެލައްކަ ނުވަދިހަހާސް
ކޓަރިކު ީ
ޮ
ޑިސެމްބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް ޢިމާރާތްތަކާއި،
އެއްސަތޭކަފަސްރުފިޔާ) ލިބިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ޖުމްލަ  17,001/55ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު ،ޑިވިޑެންޓްގެ
ގޮތުގައި  171,161/46ރުފިޔާ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ 2015 .ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ
 575,374/10ރުފިޔާއެވެ .އަދި  2015ވަނަ އަހަރުގެ
117,400/-

ވ
ނިޔަލަށް ކޮޓަރި ކުލީގެ ގޮތުގައި އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެން ާ

ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމަށް ޖުމްލަ  692,774/10ރުފިޔާ(ހަލައްކަ ނުވަދިހަދެހާސް ހަތްސަތޭކަ

ލބޭނެއެވެ.
ހަތްދިހަހަތަރުރުފިޔާ ،ދިހަލާރި) ި
މި ޕްރޮގްރާމުން އިތުރު ނަފާހޯދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި ،ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް
ފށިގެން
ވފައިވެއެވެ .އަދި  2015ޖޫން  1ވަނަ ދުވަހުން ެ
ށޓަކައި ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެ ި
ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަ ް
ނ  5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެމް.އައި ކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް
އަތޮޅުވެހި ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ހޯލް ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށު ް
ނ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ދޫކުރެވިފައިވުމީ ކުރިމަގުގައި މިޕްރޮގްރާމުގެ ނަފާ އިތުރުވެގެންދާ ެ

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 ް
ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ނއިރު މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީއަކީ  1,006,235/48ރުފިޔާ އެވެ .އަދި  1ޖެނުއަރީ
މިދިޔަ 2015ވަނަ އަހަރު ނިމު ު
2015ން  31ޑިސެމްބަރ  2015ގެ ނިޔަލަށް
(އެއްމިލިއަން

1,801,299/93ރ.

އަށްސަތޭކައެއްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަނުވަރުފިޔާ،
ރ) ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމަށް
ނުވަދިހަތިންލާ ި
ލއްކަ ހަތްދިހަހަހާސް
ޖުމްލަ ( 876,802/48އަށް ަ
ސާޅީސްއަށްލާރި)

އަށްސަތޭކަދެރުފިޔާ،

ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
މި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ރުފިޔާއެވެ.

ބާކީއަކީ

2,129,331/39

ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހުގެ

އަގަށް މި

ސ
ފުނަފަތި ފާމަ ީ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ  913,448/73ރުފިޔާ ލިބުމުން މިޕްރޮގްރާމަށް 3,042,780/12ރ.
(ތިންމިލިއަން ސާޅީސްދެހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަރުފިޔާ ،ބާރަލާރި) ލިބޭނެއެވެ.
މި ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި މިއަހަރު ދެފަހަރެއްގެ މަތީން އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ކުރިޔަށް
ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

28

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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
ސ ުކ ެ
ށ ފާ ް
ކ ް
ރ ިވ ުއ ޮ
ރ ިވ ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ.
ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލަށް އެކުލަވާލައިަ ،އ ިދ ި

 -1ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
އތޮޅުއޮފީހުން ކުރިއްސުރެ ދެމުންގެންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
މިއީ ށ .އަތޮޅުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ށަ .
ޅ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން މަތީ ވަނަތައް ހޯދާ
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ،ށ.އަތޮ ު
ދނުމުގެ
ރވަރުންގެ އެހީތެރި އެދުރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ި
ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރުދީ ދަ ި
ޅ ސިޔާސަތެކެވެ.
ގޮތުން އިނާމު ދިނުމަށް އެކަށައަ ާ
މިފަދަ

ޖލެއް
ނ ޤާބިލު ީ
މ ގޮތު ް
ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލް ީ

އ ކިޔެވުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ތކުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގަ ި
އުފެއްދުމާއި ،ށ.އަތޮޅު ސްކޫލް ަ
ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅު ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ
ވަނަތައް ހޯދުމުގެ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަ ތަޢުލީމީ ވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.

 -2މަދަދު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
މިއީ ،ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯންގެ ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމަށާއި،
ޅމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ
ރކުރުމަށާއި ،ފަރުދުންގެ ދިރިއު ު
ޅ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތު ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮ ު
ތރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން "މަދަދު" ގެނަމުގައި އެކުލަވާލެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މަޤުޞަދުގައި މިލަދުންމަޑުލު އު ު

 -3ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  2015ހިންގުމުގެ އުޞޫލު
މިއީ ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވައި ،އަތޮޅު ފެންވަރުގައި
އވަންތަ ކުރުވައި،ކުޅިވަރުގެ
ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ ،ދަރިވަރުންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ،ވަޠަނީ ރޫޙް އާލާކޮށް އެއްބަ ި
ނ
ތ މަސައްކަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ބައިވެރިވު ް
ރކުރުވައި،ސްކޫލުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ތަފާ ު
ތެރެއިން ކިޔެވުމަށް ޝައުޤުވެ ި
ރގައި ވާދަކުރެވޭ ފެންވަރުގެ
ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ ،ޤައުމީ ފެންވަ ު
މގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު
ނކަންމަތީ ގެންދިއުމަށް ބާރުއެޅު ު
ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މުބާރާތް ހަރުދަ ާ
އުޞޫލެކެވެ.
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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  50އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ
ނވެ.
ރަސްމިއްޔާތު  2015ޖުލައި 31ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ށ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާރަށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވު ެ
އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށާއި ،ވެރިރަށް މާލޭގައި އެއް
ވަގުތެއްގައި

މިރަސްމިއްޔާތު

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ

ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ ޑިނަރ އަކާއެކު
ނންގެ ބޮޑުބެރުޖެހުމާއި،
ހނުންނާއި ،ފިރިހެ ު
ފުނަދޫ އަން ެ
ކޯޑި

ދަނޑިޖެހުމާއި،

ފޯރިގަދަ

ކުޅުމުގެ

އައިޓަމްތަކަކާއެކުގައެވެ.
ފުނަދޫގައި

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ސަރުކާރުގެ

ހުރި

މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ

ނ
ވަން ނޭޝަން ލައިޓް ދިއްލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.

50ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
މގެ ރަސްމިއްޔާތެއް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް  50އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިދަ ނެގު ު
2015

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

ޖުލައި

25

ވަނަ

ދުވަހުގެރޭ 12:00ގައި އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އަލްފާޟިލް

ނައިބުރައީސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ .އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ
ކަންތައް

ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު
ކީރިތި

ޤުރުއާންގެ

ބަރަކާތުން

ފައްޓަވައިދެއްވީ
މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ރ މުޙައްމަދު ސުނާން
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަ ު
ޝަރީފް

އެވެ.

އަދި

ދުވަހާގުޅޭގޮތުން

ޚާއްޞަ

ބަސްކޮޅެއް

އިއްވަވައިދެއްވައި

ރަސްމިއްޔާތު

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

ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޢއިޝަތު ޔަމްނާއެވެ .މި
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އަލްހާމް މުޙައްމަދާއިާ ،
ނ
ވ ު
ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ޙާޟިރީން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ކުރިޔަށްގެންދެ ު
ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި
މުއައްސަސާތަކުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ބޭފުޅުންނާއި،

ފުނަދޫ

ރަށުކައުންސިލްގެ

ސްކޫލް

ދަރިވަރުންގެ

ބޭފުޅުންނާއި،
އިތުރުން

ފުނަދޫގައިހުރި

ފުނަދޫގެ

ސަރުކާރުގެ

ކމުވޮށިވެގެންވާ
ަ

އެކި

ނ
ބޭފުޅު ް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ތތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ .މިނިވަންދުވަސް
މި ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިންގެ ހި ް
ކފަތިލައި
ދފަތި ދަމައި ،ބޮ ި
ތގެ ބޭރުގައި ދިދަޖަހައި ،ދި ަ
އންސިލާއި ،އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާ ު
ފާހަގަކު ރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކަ ު
ޒީނަތްތެރިކުރެވުނެވެ.

ފުނަ ޙަރަކާތް ބޭއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  50އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި
ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ފުނަ ޙަރަކާތުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅު "ފުނަ" ޙަރަކާތް  2015އޯގަސްޓް  15އިން  16އަށް ބޭއްވުނެވެ.
މިއަތޮޅުގައި

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

ނ
ފު ަ

ޙަރަކާތް ފެށިފައިވަނީ  2015އޯގަސްޓް 15ވަނަ
ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުން ކުރީގެ
ތާރީޚުގައި

ޢާއްމު

އައިގޮތާއި،

ޚިދުމަތްތައް

ނ
ފޯރުކޮށްދެވެމު ް

މަސައްކަތްތައް

ދައްކުވައިދޭ

ހުށަހެޅުމަކުންނެވެ.

ހ
އެއަށްފަ ު

ފުނަދޫ

ސްކޫލުގެ

ގ
ގިނަދަރިވަރުން ހިމެނޭ ނެށުމަކާއި ،އަންހެން ކުދިން ެ
ނެށުމަކާއި،

ފނަދޫ
ު

ހނުންގެ
އަން ެ

ދަނޑިއާއި،

ފުނަ ޙަރަކާތުގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުކުދިން އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ

މގެ ފޯރިގަދަ އައިޓަމްތައް
ޑބެރުޖެހު ު
ގ ލަނގިރިއާއި ،ބޮ ު
ހނުން ެ
މާފަތިޖެހުމާއި ،ބަނޑިޔާޖެހުމުގެ ޙަރަކާތްތަކާއި ،ފިނި ެ
ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .އެއާއެކު  16ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފުނަދޫ ތުނޑީގައި އެރަށުގެ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ މޫދު
ދވަހުގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ ވިލާކޮލެޖް ލޭކްސައިޑް ކެމްޕަހުގައި
ކުޅިވަރުކުޅުން އޮތެވެ .އަދި އެދުވަހުގެ  13:30ގައި މިނިވަން ު
ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ .ފުނަޙަރަކާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީންގެ ވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް އެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޢއްޒުއްދީންގެ
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިޝާން ި
ވެރިޔާ

އަލްފާޟިލް

އިބްރާހީމާއި،

ބސް
ޢައް ާ

ބ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނާއި ު
މުޙައްމަދާއި،

ޢަބްދުﷲ

ނައިބު

ހޯމްއެފެއާޒުގެ
ކޯޑިނޭޓަރ

މިނިސްޓްރީ

ޢަބްދުﷲ

ތަސްލީމް

ވަޙީދާއި،

އޮފް
މީޑިއާ

ޢަބްދުއްޞަމަދާއި،

އިނިސްޕެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި،
އެސިސްޓެންޓް

ޑިރެކްޓަރ

ޙަލީމު

އާދަމް

ތރެއިން
ފުނަ ޙަރަކާތުގެ ެ

އާއި،

އެމިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ގިނަޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ .އޭގެ އިތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް
އާއި ،ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު އިބްރާހީމް އާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުން
ވހުގެ ދިދަ
1437ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދު ަ
ރަސްމިއްޔާތު

ނެގުމުގެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި  2015ޑިސެމްބަރ  12ވަނަދުވަހުގެ
6:00ގައި ބޭއްވުނެވެ.
މި

ރަސްމިއްޔާތު

ކީރިތި

ޤުރުއާންގެ

ބަރަކާތުން ފައްޓަވައިދެއްވީ ،ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ
ދަރިވަރު ދަޚްލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއެވެ .ދިދަ
އލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ނަންގަވައިދެއްވީ ކައުންސިލަރ ަ
ޢަބްދުﷲ އެވެ .އަދި ދިދަ ނެގުމުގެ ކަންތައް

ނ
ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

ނވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ެ
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި،ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ޢާއްމު ރައްޔިތުން
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ

ތކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮށް ދިރުވުމެވެ .އަދި
ތ ަ
ދިވެހިންގެ ހި ް

ޒނަތްތެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަށައިގެންނާއި ،ގޯތިތެރޭގައި ދިދަޖަހައި ީ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ހެލްތު މިނިސްޓަރ ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން
އޮފް

މިނިސްޓަރ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޡުހޫރު

އޮނަރަބްލް

ހެލްތު

 2015މެއި 9ން 12
2015

ށް ށ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި

ވޑައިގެންފިއެވެ.
މެއި 9ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ަ
އެމަނިކުފާނުގެ

މިދަތުރުފުޅުގައި

ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި،

އަތޮޅުގެ

ގ
އެރަށްރަށު ެ

ނދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ،ށ.ފު ަ
އރާގެ މުވައްޒަފުންނާ
ބައްލަވާލެއްވައި ،ޞިއްޙީ ދާ ި
ދ
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ށ.ފުނަ ޫ

ހެލްތު މިނިސްޓަރ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އަތޮ ޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްލާންޓް ހައުސް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައި،
ށ.މިލަންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ސޮއިކޮށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހެލްތުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފުއާދު ޤާސިމް
އާއި،

ޑެޕިއުޓީ

ޢަބްދުއްޞަމަދާއި،

މިނިސްޓަރ
އެންސްޕާގެ

ޢަބްދުލްޙަމީދު
ސީއީއޯ

މުޖްތާޒް

ޓ
އފް ހެލްތުގެ ޑެޕިއު ީ
ޖަލީލު އާއި ،މިނިސްޓްރީ ޮ
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޤާސިމާއި ،އާސަންދަ
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މައުމޫން ޢަބްދުއްޞަމަދާއި،
ޠމަތު ޝިފްޒާ އާއި،
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ފާ ި
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ޢާރިފް

އާއި،

އެސިސްޓެންޓް

ށ.ފުނަދޫ
ކޮމިއުނިޓީ

އަތޮޅ
ހެލްތު

ހޮސްޕިޓަލްގެ

ހެލްތުމިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހުޝާމް ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނައިބު ރައީސް
ށ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
މެއި  14 -10އަށް ށ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ރަށަކަށް

ކުރައްވާ

ސަރވިސްގެ

ދަތުރުފުޅެއްގައި

ނައިބުރައީސް

ޙަސަން ދީދީ

އަލްފާޟިލް

ސިވިލް
އަޙްމަދު

 2015މެއި  13ވަނަ ދުވަހު

މިއިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
ސީއެސްސީގެ ނައިބުރައީސަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

އ ށ.އަތޮޅުގެ
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގަ ި

ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައި ތިބި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މިހާރު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ
އ
އތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވަ ި
ބނުންވާ ި
ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެ މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރައްވައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ޕްލޭނަށް ޭ
މުވައްޒަފުންގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ބައްދަލުކުރައްވައި މުވައްޒަފުންނަށް
ތން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
ކބެހޭގޮ ު
ތަމްރީނު ދެވިދާނެ ގޮތްތަ ާ
މިދަތުރުފުޅުގައި

ގ
އެމަނިކުފާނު ެ

އިތުރުން

އެ

ގ
ކޮމިޝަން ެ

ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް

މޞްޠަފާ
ު

ޠފީ
ލު ު

ބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ޅކައުންސިލުގެ ނާއިބުރައީސް އި ް
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި އެބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ށ.އަތޮ ު
އާއި ،ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އިސްވެރިންގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން
ޖެނެރަލްގެ

އޮޑިޓަރ

އިސްވެރިންގެ

ގ
އޮފީހު ެ

ޓީމެއް

2015

މެއި

13

ވަނަ

ހ
ދުވަ ު

މިކައުންސިލަށް

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޓީމު

މި

ކ
ބޭނުމަ ީ

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ

ނ
އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް މާލީ ބަޔާ ް
ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިއަހަރު
ތެރޭގައި ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން
ރނު ޕްރޮގްރާމުތަކެއް
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ތަމް ީ
މިތަމްރީނު

ހިންގުމަށް

ހަމަޖެހިފައިވުމާއެކު

ޕްރޮގްރާމުގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ދ
ފުނަ ޫ

ނ
ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތައް އަސްލަކަށް ބަލައިގެ ް
ތަމްރީނު

ޕްރޮގްރާމުގެ

ޓްރެއިންގ

މެޓީރިއަލްސް

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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

ވނީ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ަ

އެސިސްޓެންޓް

އޮޑިޓަރޖެނެރަލް

އަލްފާޟިލް

ޙުސައިން

ނިޔާޒު

އާއި،

އމަން އާއި ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް ،ސްޓޭޓް އެންޑް
އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަ ި
ޟލް އިބްރާހީމް ފަޒީލް އާއި ،ޑައިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް
އެންޓަރޕްރައިސަސް އެންޑް ސްޓެޓިއުޓޮރީ ބޮޑީޒް އަލްފާ ި
މންޓްސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމުއެވެ.
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓް ަ
މިޓީމުގެ އެހީއާއެކު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްބައިގާ މަސައްކަތްކުރާ

މުއައްޒަފުންނަށް މާލީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް

ދަސްކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަކުރަމެވެ.

ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޒިޔާރަތްކުރުން
ށ
ރ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި ،ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން  6މާޗް 2015ގައި ފުނަދޫއަ ް
ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
އެ މުއައްސަސާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރި މިދަތުރަކީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،އިދާރީ މުއާމަލާތްތައް
ގތުމަށާއި ،ރ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ދެނެ ަ

ހިނގާގޮތް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

ދެމެދު

ބަދަހިކުރުމަށް

ގުޅުން

ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.
ގއި ހޭދަކުރި
މިދަތުރުގެ ބައިވެރިން ފުނަދޫ ަ
ދެ

ދުވަހު

ކައުންސިލާއި،

ށ.ފުނަދޫ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި ކައުންސިލުގެ
ވިޔަފާރިތައް

ދ
ހިންގަމުން ާ

ހޯއްދަވައި،

އެބޭފުޅުން

ކުރައްވަމުންގެންދަވާ

ގޮތުގެ

ގޮތުގެ
މހާރު
ި
މޢުލޫމާތު
ަ

މަޢުލޫމާތު
ކަންތައްތައް
ދެއްވިއެވެ.

ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

ތރުން ރ.އަތޮޅުކައުންސިލުން
ގތުން ބެއްލެވިއެވެ .އަދި މީގެއި ު
އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ޢަމަލީ ޮ
އ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެރުވިއެވެ.
މިކުރި ދަތުރުގެ ހަނދާނީ ފިލައެ ް
ފގައި އަތޮޅުކައުންސިލުންގެ ފަރާތުން ޑިނަރއެއް
ޓީމުގެ އެކަމަޑޭޝަން ފްރީ ކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓީމުގެ ޝަރަ ު
ދެވިފައިވާއިރު މިޓީމަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  7,872/50ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އާބެހޭ އެލްޖީއޭގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން
ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް ކަށަވަރުކުރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލޯގަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް 2015
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި

ޑިސެމްބަރ 1ން  3ށް
މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
ޕާރފޯމަންސް

2014ވަނަ

އަހަރުގެ
ފޯމްތައް

އިންޑެކްސް

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

ވަޑައިގެންނެވި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޖއޭގެ
އެލް ީ

ފައިނޭންސް

އިސްމާޢީލް

ރަޝީދާއި،

އަލްފާޟިލް

އޮޑިޓަރ

ޕްރޮކިއޯމަންޓް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

ޓީމުގައި

ފ
މައުރޫ ް

ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

މުޙައްމަދެވެ.
ދލުވުމުގައި ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ފޯމްތައް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި ،މިޓީމާއެކު ބޭއްވުނު ބައް ަ
ގތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަތީޖާއާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ނަތީޖާތަކާބެހޭ ޮ
ނސް ހަމަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
ވރުނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ޑޮކިއުމެ ް
އަދި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަށަ ަ

ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް ފުނަދޫ ،މިލަންދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން
ވ ޓީމެއް 2015
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރގެ  4ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެ ޭ
ނދުއަށް ޒިޔާތްކުރެވިއެވެ.
ނޮވެމްބަރ 19ގައި މިލަންދޫ ފު ަ
މިޓީމު އައުމުގެ ބޭނުމަކީ ށ.ފުނަދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުމާއި ،އެރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އިންސްޕެކްޓް ކުރުމާއި ،ށ.މިލަންދޫގެ ރޯޑް ކޮމިއުނިޓީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ދިނުމެވެ .މިޓީމުގެ ބޭފުޅުން ނޮވެމްބަރ  19ން
20ށް އެ ދެ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު  2015ސެޕްޓެމްބަރ
އގެންނެވިއެވެ.
13ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑަ ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މި

އެމަނިކުފާނުގެ
ފައްޓަވައިދެއްވިއެވެ.
ފައްޓަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި
ސަރުކާރުން
މަޢުލޫމާތު

ގއި
ދަތުރުފުޅު ަ
މި

ށ.ފުނަދޫގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

މަގުހެދުމުގެ

ޢަމަލީ

މަޝްރޫޢުގެ

މަސައްކަތް

ރަސްމީކޮށް

މަޝްރޫޢު
ޖަލްސާގައި

އވުނު
ބޭ ް

ކުރިޔަށްގެންދަވާ

މަޝްރޫޢުތަކުގެ

ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ފުނަދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދާނެގޮތާ
ބެހޭގޮތުން

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ

ސީއީއޯ

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ
ދާއިރާގެ

މަޖިލިސް

ސަލީމު އާއި،

މެންބަރު

ޢަލީ

އަލްފާޟިލް

ކއުންސިލްގެ ރައީސް
ަ
ފުނަދޫ

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިތުރުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އާއި ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ފާއިޒު އާއި ،އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމްޝީދު އާއި،
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޙަބީބު އާއި ،ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އާސިފް އާއި ،ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޙަސަން ރަޝީދު އާއި،
ށ.ފުނަދޫ

ދާއިރާގެ

އންސިލް
އަތޮޅުކަ ު

މެންބަރު

ޢަލީ

ސލީމު
ަ

އާއި،

މަޖިލީސް

ނބަރު
މެ ް

އަޙްމަދު

ޝިޔާމް

ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ
ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީ

 2015ޖޫން  30ގައި ދެދުވަހުގެ

ކމަންޑޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ނދޫ ،ފީވައްޮ ،
ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަތޮޅު ގޮއިދޫ ،މިލަންދޫ ،ނަލަ ް
މިނިސްޓަރގެ މިދަތުރުފުޅަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި އެކަންކުރާ މީހުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް
ވ ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވުމާއި ،ބައެއް ފަޅުރަށްތައް ބައްލަވާލެއްވުމެވެ .މިދަތުރުފުޅުގައި ގޮއިދޫ،
ބަލައި ،އެކަންކަމަށް އެކަށީގެން ާ
މިލަންދޫ ،ފީވަކުގެ ހުރި ދަނޑުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކޮމަންޑޫގެ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
މޙައްމަދު ޝަރީފް އާއި ،ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
އތުރުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ު
މިދަތުރުފުޅުގެ އެމަނިކުފާނުގެ ި
އަޙްމަދު ޙާފިޒް އާއި ،ޑައިރެކްޓަރ އާމިނަތު އަރޫޝާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޡުހޫރު ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓް
އޮނަރަބްލް

ޟލް
އަލްފާ ި

ޑިސެމްބަރ

12ވަނަ

އަޙްމަދު
ދުވަހު

ޡުހޫރު

މިއަތޮޅު

2015
ފޯކައިދޫ،

ނވިއެވެ.
ކޮމަންޑޫ ،މަރޮށްޓަށް ވަޑައިގެން ެ
އެމަނިކުފާނުގެ
އޮފް

ޔޫތު

އެރަށްރަށުގައި

މިދަތުރުފުޅަކީ

އެންޑް

މިނިސްޓްރީ

ސްޕޯރޓްސްގެ

ދ
ހިނގަމުން ާ

ފަރާތުން

މަޝްރޫޢުތައް

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމުގެ ތެރެއިން

ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
ސޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ނާއިފާ ޝައުކަތު އާއި،
އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިނި ް
ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ މުޙައްމަދު މާހދު ޝަރީފްއާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޢަލީ ޒަކީ އަޙްމަދު އާއި ކޯޑިނޭޓަރ މުޙައްމަދު
މިމްރާޙް އާއި ،އަޙްމަދު ރީހާން އާއި ،އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން ށ.އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ވީޑިއޯ ނެގުމަށް
އެލްޖީއޭގެ ޓީމެއް ޒިޔާރަތްކުރުން
ހިންގާ

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ވިޔަފާރިތަކާ

ގ
ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް ނެގުމަށްޓަކައި ،ތިން ބޭފުޅުން ެ
މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓީމެއް  28އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި
ފުނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވިއެވެ.
މިޓީމު

ޒިޔާތްކުރުމުގެ

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ

އާގުޅިގެން

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންތައް

ދެން

ބޭނުމަކީ
އަންނަ

ބުރަށް

އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި،

ރަށްރަށުގައި ހިންގާފައި ހުރި ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް

ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސާ ބެހޭޓީމު ކައުންސިލްއާ ބައްދަލުކުރު

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

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

މިއަންނަ އަހަރު ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކައުންސިލްތަކަށްވެސް ދައްކާލުމަށް ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކެއް

ތައްޔާރުކުރުމެވެ .މި ޓީމު ފުނަދޫކައުންސިލްގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ވީޑިއޯތައްވެސް ނަގާފައިވެއެވެ.
މިޓީމުގައި އިސްކޮށް ވަޑައިގެންނެވީ އެއޮތޯރީޓީގެ ސީނިޔަރ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޢިމާދު މުޙައްމަދެވެ.



ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ގން 2015ވަނަ އަހަރަށް
ތން 2011ވަނަ އަހަރުންފެށި ެ
ވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަ 93
ދައުލަތައް ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި ށ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤިގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ
ހޯދުމަށް ހުށައެޅާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަމަވެސް  2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން
(ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢި ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށް
ނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަ ް
އެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރަށް 2,106,296ރ ( ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ)
ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,639,849
2,106,296

1,813,046

2012
1,573,896

1,025,499

2013
2014
2015
2016

ޚަރަދު  /ބަޖެޓް

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

ކައުންސިލުގެ

ބައި:

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

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
ސާޅީސްތިންހާސް

އެއްސަތޭކަ

ފަންސަވީސްރުފިޔާ)

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނންވާ އެކިއެކި
އެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަކަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ބޭ ު
ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އަތޮޅަށް
ބމަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ
ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން ބޭތިއް ު

ޢިމާރާތްތަކެކެވެ.

މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 01ގައި ހިމެނޭ މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2687އަކަފޫޓެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް
ވނީ  12މާރޗް  1995ގައެވެ .މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް
ފށިފައި ަ
ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ެ
ވ
ހިމެނެއެވެ .ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއް ޭ
މށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާލަމެކެވެ .އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އެކަކާއި ،ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވު ަ
ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ  1,118,800.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ އަށާރަހާސް ،އަށްސަތޭކަ ރުފިޔާ)
އެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ދޭއްގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2077އަކަފޫޓެވެ.
ނ ފެށިފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް
މިއީ 24 ،އޮކްޓޯބަރ 1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަ ް
އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  675,025.00ރުފިޔާ (ހަލައްކަ ހަތްދިހަފަސްހާސް ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) އެވެ.
ޑމިނަކީ  200×215ފޫޓެވެ.
މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮ ު

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

ފުނަދޫ

ގެންދަނީ

މން
ހންގަ ު
ި

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

މ
ި

ލތެކެވެ.
ޢިމާރާތުގައެވެ .މި ޢިމާރާތަކީ ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ ވަޞީ ަ

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

ރަސްމީ

ބޭނުންކުރެއްވުމަށް

ދަތުރުފުޅުތަކުގައި
ކުރެވިފައިވާ

ޢިމާރާތް

އަތޮޅު

ޢމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ
ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ި
2170.35

މިއިމާރާތް

އަކަފޫޓެވެ.

ހުރި ބިމުގެ

ބޮޑުމިނަކީ  100×100ފޫޓެވެ 24 .އޮކްޓޯބަރ
1998ގައި
އަންދާޒާކުރާ
(ހަތްލައްކަ

ޢިމާރާތްކޮށް
އަގަކީ

ނިންމި

މިޢިމާރަތުގެ

705,363.00

ސ
ފަސްހާ ް

ރުފިޔާ
ތިންސަތޭކަ

ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ) އެވެ.
ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

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

ކުރިއަރުވާ

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

ނިންމާ

ބޭނުންކުރަން

ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާ އަގަކީ

ފެށި

މި

134,000.00ރުފިޔާ

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް

(އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

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

ދިއުމާއި،

އަތޮޅުތެރެއަށް

ސ
އެހެނިހެންވެ ް

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

ނަންބަރަކީ:

G7432A-02-15-C

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

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

މީގެ

އޮޕަރޭޝަނަށް

އިތުރުން
ނެރުމާ

48,243.20
ޕްރޮގްރާމުގެ

ލޯންޗް

ގެނައުމާއި،

ހިސާބަށް

ޚަރަދުވި

ރުފިޔާއެވެ.

ދަށުން

ކައުންސިލަށް

1,827,855.72

ރުފިޔާއާއެކު

1,876,098.92

ދެވޭ

ލިބޭ

އެވެ.

ޖުމްލަ

އަގަކީ

މިލާންޗަކީ

ދުވެލި

ޚިދުމަތްތައް

އާމްދަނީ

ފުޅާކޮށް

އިތުރުކުރުމަށް

ވިޔަވަތި ލާންޗް

މޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއިި ،
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.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

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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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

 2015ވަނަ 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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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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 ަ
#

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

މަޤާމު

ދ
 1ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ޗެއަރ ޕާސަން

ލ
 2އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 3ޢަޒީމާ ޢަލީ

ރ
މެންބަ ު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 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.
#
1

ނަން

މަޤާމު

މުޙައްމަދު ޙަމީދު (ޗެއަރ)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ދާއިރާ ސެކްޝަން

ހިމެނޭ ޕެނަލް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

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

ލ
 3އާމިނަތު ނަޒު ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

ފ
 4ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

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

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
#

މަޤާމު

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

ދ
 1ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކޯޑިނޭޓަރ

 2މުޙައްމަދު ޢާރިފް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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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

8

އަޙްމަދު ޢީސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

9

ދ
ޢަޤްލީމާ ޢަބްދުއްޞަމަ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 10އިބުރާހީމް ސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 11ޙަސަން އިބުރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 12އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 13ޢަލީ ރިފާޢު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މ
 14ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 15ސާލިމް ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 16ޙަބީބާ އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17މުޙައްމަދު މުބީނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 18ފަރީޝާމުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 19ޢަޒީމާ މުޙައްމަދު ފުޅު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20އާމިނަތު މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 21އިސްމާޢީލް ޝަރީފް

މަސައްކަތު

 22އަޙުމަދު އާދަމް

މަސައްކަތު

މ
 23އާމިނަތު އިބްރާހީ ް

މަސައްކަތު

 24ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

މަސައްކަތު

 25ޢަލީ ޙަސަން

ޑްރައިވަރ

 26މުޙައްމަދު ޙަސަން

ލޯންޗް ޑްރައިވަރު

 27އާދަމް ފަހީމް

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 28މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު

ޑްރައިވަރ

 29މުޙައްމަދު ސުލައިމާނު

ފަޅުވެރި

 30ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް

ފަޅުވެރި

މ
 31ޢަބްދުﷲ ނަޢީ ު

ފަޅުވެރި

 32އަޙްމަދު ފަޟީލް

ފަޅުވެރި

ކައުންސިލް ހިންގާގޮތް
މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީ

ތޅުކައުންސިލްގެ
އަ ޮ

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 ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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  2015ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު
ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
ދ
ވޢި ާ
މންބަރުން ޤަ ާ
ށ އައްޔަންކުރި ކައުންސިލްގެ ެ 8
ތން މިކައުންސިލަ ް
ޤނޫނީ ގޮ ު
 26ފެބްރުއަރީ 2014ގައި ާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުންގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މ
އނިގަނޑުގައި  40މަޤާ ް
ރއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި ޮ
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާ ާ
ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 2015ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  35މުވައްޒަފުންނެވެ.
މިއަހަރު ތެރޭގައި އުފެއްދެވި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މިއޮފީހުގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ނ
މުޙައްމަދު ޙަސަން ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  29( (3)CSC/2015/10037ނޮވެމްބަރ  )2015ޗިޓު ް
ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ .އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުނު ށ.ފުނަދޫ މޫސުމްގޭ މުޙައްމަދު
ޢާތިފް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  19( (2)CSC/2015/669މެއި )2015ޗިޓުން ވަކިކުރެއްވިއެވެ.
ހަމައެއާއެކު މި އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ ޢަލީ ރިފާޢު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
ނަންބަރު  29( (3)CSC/2015/10038ނޮވެމްބަރ  )2015ޗިޓުން ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ.
އަދި ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަޤާމު ފުރުއްވަމުންއައި ށ.ފުނަދޫ ހިރިޔާ ހަމްދޫން ނަސީމް ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
ނަންބަރު

ދލުކުރެވުނެވެ.
އސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަ ަ
 (3)CSC/2015/10049ޗިޓުން މިއިދާރާގެ ެ

ހަމައެއާއެކު  1އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅެން
ނބަރު 15( (40)CSC/2015/00464
ޠމަތު އަޙްލާމް ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަ ް
ތ ފާ ި
ފނަދޫ ޒެނި ު
ފެށިފައިވާ ށު .
ގންގުޅުނު
އ ވަގުތީގޮތުން ެ
ކކުރައްވައި ،އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގަ ި
ޓން ވަ ި
އޮކްޓޯބަރ  )2015ޗި ު
ބންތި މުޙައްމަދު ފަޒީލް ،ސިވިލްސަރވިސްގެ ނަންބަރު  03( (40)CSC/2015/00482ޑިސެމްބަރ )2015
ށ.ފުނަދޫ ޮ
ދ
ނ ޫ
ޗިޓުން ވަކިކުރައްވައި ،އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއްގެ މަޤާމުގައި ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުނު ށ.ފު ަ
ބރު  10( (40)CSC/2015/00483ޑިސެމްބަރ )2015
ވލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަން ަ
ތ ޔަމްނާ ،ސި ި
ހަނދު ޢާއިޝަ ު
ޗިޓުން ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި  22ޑިސެމްބަރ 2015ގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުންވަނީ

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

އޮފިސަރގެ މަޤާމާއި،އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމް އުފައްދަވާފައެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް އައި އުނި އިތުރާއެކު މި
2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ  32އެވެ.
2015ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން  245ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  94.74އިންސައްތަ
މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ނ
ނނުގެ ()7/2010ގެ 96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2015ވަ ަ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
އ
ގތަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ .އަދި އެޤާނޫނުގެ 97ވަނަ މާއްދާގަ ި
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ޮ
ލވާލެވުނު ބަޖެޓް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް
ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކު ަ
ޞައްޙަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  47ޢާއްމުޖަލްސާއިން  2015ޖެނުއަރީ 15ވަނަ ދުވަހު

ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ބތައް ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަ ު
މިބަޖެޓާއި ،ހިސާ ު

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  2015ފާސްކުރުން
"މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު  "2015އަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް
މ
ނވެި .
ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 49ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015ޖެނުއަރީ 28ވަނަ ދުވަހު ނިންމު ެ
އުޞޫލު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2015-އަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައާއި ،ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވިފައިވާ
އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް 29 ،ޖެނުއަރީ  2015އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015ޖެނުއަރީ 29ވަނަ ދުވަހު ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް
ނނެވެ.
ވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުންގެ ވޯޓު ް

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  2015ފާސްކުރުން
ވ
ލގެ ޖަލްސާގައި ގެނެވިފައި ާ
ނމުގެ ސިޔާސަތު  "2015-ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައާއި ،ކައުންސި ް
އނާމު ދި ު
"ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ި
އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް 29 ،ޖެނުއަރީ  2015އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ
ކރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަ ް
50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015ޖެނުއަރީ 29ވަނަ ދުވަހު ނިންމުނެވެ .މި އުޞޫލު ފާސް ު
ގ ވޯޓުންނެވެ.
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުން ެ

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި،
ކްލަބުގެ އިދާރާއެއް ހަމަޖެއްސުން.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ކައުންސިލަރުންނާއި،

އިދާރީ

މުވައްޒަފުން

ޝާމިލުވާ

ސްޓާރފް

ރިކްރިއޭޝަން

ކްލަބެއް

އތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ
ގ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ށަ .
ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށާއި ،އެކުލަބު ެ
ދެވަނަދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން  2015ފެބްރުއަރީ  12ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނެވެ .ސްޓާރފް ރިކްރިއޭޝަން
ށ
ލގެ އިދާރާ ހަމަޖެއްސުމަ ް
ގ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސި ް
ކްލަބެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި ،އެ ކްލަބު ެ
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީދުވަހުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް 2015ވަނަ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށާއި ،މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް  10އަހަރާއި،
ދ
ފލައެއް ދިނުމަށާއި ،މިކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަ ު
ށދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތުގެ މައްޗަށް ހަނދާނީ ި
 15އަހަރާއި 20 ،އަހަރު ކޮ ް
 53,750/ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތަކަށް ކުރުމަށާއި ،އަހަރީ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅުނު  15,000/-ރުފިޔާ އަށް އިތުރަށްބޭނުންވާ  38,750/-ރުފިޔާ ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުން ޚަރަދުނުވެ ބާކީހުރި ފައިސާއިން ނެގުމަށް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015ފެބްރުއަރީ  12ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރެވުނެވެ .މިގޮތަށް
ނ
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  5މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ް
ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 7/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 75ވަނަ މާއްދާގައި "އަސާސީ
މގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމަށާއި ،އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދުމުގެ
ޚިދުމަތްދިނުމާއި ،އާމްދަނީ ހޯދު ު
ބޭނުމުގައި

ނ
ކައުންސިލްތަކު ް

އަމިއްލަ

ޖަމާޢަތްތަކާއި،

ކުންފުނި

ނުވަތަ

ކޯޕަރޭޓިވްތަކާއި،

ނ
ބައިވެރިވެގެ ް

މަސައްކަތްކުރެވިދާނެއެވެ ".މިހެން އޮތް ހިނދު އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް ކޮމްޕެނީގެ މޮޓޯ އަދި އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް
އިންސުއަރެންސް ޚިދުމަތް އެލައިޑް އިންސުއަރެންސްއާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލުން ދިނުމަށާއި،
މިޚިދުމަތް ފެށުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޑިޕޮސިޓެއްގެ ގޮތުގައި

1,000/-ރ( .އެއްހާސް ރުފިޔާ)

ތކަ ރުފިޔާ) ދެއްކުމަށާއި،
ގތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު  500/-ރ( .ފަސްސަ ޭ
ބެހެއްޓުމަށާއި ،އިންސުއަރެންސް އެޖެންޓުގެ ފީގެ ޮ
ސސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ
އެލައިޑް އިންސުއަރެންސް އަށް އެޑްވާންސްކޮށް ޖަމާކުރުމަށް 3,500/-ރ( .ތިންހާސް ފަ ް
ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއް ދައުރުކުރުމަށް ގެންގުޅުމަށާއި ،މިޚިދުމަތް ކައުންސިލްގެ މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން
ށ
ކއުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަ ް
ބތައް ކޮންމެ  3މަހަކުން ަ
ށއި ،އަދި މިޚިދުމަތުގެ ހިސާ ު
އިދާރީގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަ ާ

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 54ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން  17ފެބްރުއަރީ 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަ ް
ފޤުންނެވެ.
ނިންމާފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތި ާ

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 2015ގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކުރުން
2015ވަނަ

އަހަރަށް

ފާސްކުރި

ކައުންސިލްގެ

ބަޖެޓުގައި

ކައުންސިލްގެ

ވޭން

މަރާމާތުކުރުމަށް،އައުވޭނެއް

ށ
މ ް
ގަތު ަ

ކރެވޭ  197,220/-ރުފިޔާގެ
ހިމަނާފައިވާ  295,800/-ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ވޭން މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބާކީވާނެ ކަމަށް ލަފާ ު
ތެރެއިން ،އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ޢަދަދު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް
ކ
އއިޓަމަށް އިތުރުކޮށް ،ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓަ ީ
ލަފާކުރެވޭ  78,975/83ރުފިޔާ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ަ
 291,016/83ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 56ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  3މާޗް
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ތށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެން ަ
2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮ ަ

ރ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާދެންނެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުން
ކ
ދންނެވުމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު  7,872/50ރ( .ހަތްހާސް އަށްސަތޭ ަ
ރ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ެ
ހަތްދިހަދެރުފިޔާ ،ފަންސާސްލާރި)  ،ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އައިޓަމުގައި ބާކީހުރި 23,304/50
ދއުރުގެ 58ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  17މާޗް 2015ގައި
ކރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ަ
ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައިގެން ު
ގ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
މން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުން ެ
ނިންމުނެވެ .މި ނިން ު

ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން
ގ
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުން ށ.އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިހުލާ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުމު ެ
ނމެ ކައުންސިލަކަށް
ށ ކޮ ް
ގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކަ ް

 1,000/-ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ،ޖުމްލަ  14,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް

ފާސްކޮށް ،މިޚަރަދު ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އައިޓަމުގައި ބާކީހުރި  23,304/50ރުފިޔާގެ ތެރެއިން
ނެގުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ 58ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  17މާޗް 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިޚަރަދު
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެން ަ

މަރިޔާދުގޭ  1ނަންބަރު ކޮޓަރިގައި  12000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ހަރުކުރުން
ތނަށް  12000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ގަތުމަށް ފާސްކޮށް،
މަރިޔާދުގޭ  1ނަންބަރު ކޮޓަރީގެ އެއަރކޯން ހަލާވެފައިވާތީ އެ ަ
މިޚަރަދު ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  7މެއި
2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މުޅި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް،
ހިއްސާގެ ފައިދާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން
ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
ތޅު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭ ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓު މެދުވެރިކޮށް ށ.އަ ޮ
ނ
ނސިލްގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ،މި ސެޓްފިކެޓްގެ ދަށު ް
ގަނެފައިވާ ހިއްސާގެ ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު  143މިކައު ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ގަނެފައިވާ  3312ހިއްސާގެ ފައިދާ މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  " 7724-700276 -001ރެވެނިއު  " 1އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  7މެއި 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މި
ނނެވެ.
ލސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  8މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
ނިންމުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަ ް

ޖެނެރަލް އެޑްމިން އާއި ،ބަޖެޓް ހިމެނޭ ބައިގާ  36000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެއް ބެހެއްޓުން
އ
ޓ ހިމެނޭ ބައިގާ އިތުރު  36000ބީޓީޔޫގެ އެއަރކޯނެ ް
ޖޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނި ް
ޖެނެރަލް އެޑްމިން އާއި ،ބަ ެ
ޑ
ނންސް އެން ް
މނިސްޓްރީ އޮފް ފި ޭ
ރ އެއަރކޯނުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށާއި ،އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުި ،
ބެހެއްޓުމާއި ،ކުރީހު ި
ގ
ހރަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓު ެ
ނ މިއަ ަ
ނލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލު ް
ފރަތަމަ މަސައްކަތްކުރުމަށާއިު ،
ށ ު
ޓްރެޜަރީގެ ތެރެއިން ހޯދުމަ ް
ތެރެއިން ފައިސާ ހޯދައިގެން މިކަންކުރުމަށް  2015މެއި  19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 67ވަނަ ޢާއްމު
ވނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމިފައި ަ

އަތޮޅުވެހި  2ގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލު އެމްއައި ކޮލެޖަށް
ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ އެގްރިމެންޓް ފާސްކުރުން
ޓ
ނޓުގެ ދެލިކަރުދާސް ،ކޮމި ީ
ނ އެގްރިމެ ް
ހގޮތުން އެކުލަވާލެވު ު
ތބުރި އެމް.އައި ކޮލެޖަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެ ޭ
އަތޮޅުވެހި  2ގެ މަ ީ
މ
އ ު
ނ ދައުރުގެ 68ވަނަ ޢާ ް
މަރުޙަލާގައި ބަހުސްކުރެވި ،މަޝްވަރާކުރެވުނު ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ގ
ފސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި  6މެންބަރުން ެ
ޖަލްސާއިން  2015މެއި 21ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ާ
އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގައި އައިޑީކާޑު ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކެމެރާއެއް ދިނުން
2007ވަނަ

އަހަރު

ސަރުކާރުން

ކަނޑިތީމު

ކައުންސިލްގައި

ޤާއިމުކޮށްފައިވާ

އައިޑީކާޑު

ކަލެކްޓިންގ

ޕޮއިންޓުގައި

މ
ލކުވެގެން ކެމެރާއެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަމަށް އެދުމާ ގުޅިގެން ،މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަ ަ
ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ކެމެރާ ހަ ާ
މ އައިޑީކާޑު ކަލެކްޓިންގ
ނމުމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކަނޑިތީ ު
ދައުރުގެ  117ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ނި ް
ޕޮއިންޓަށް ،އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެއްވި ފެންވަރުގެ ކެމެރާއެއް ކަނޑިތީމަށް ދިނުމަށް  2015ޖޫން 2ގައި
ށ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި
ތ ް
ނ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮ ަ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބރުންގެ ތެރެއިން  6މެންބަރުން ެ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  7މެން ަ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންޓަރ ސްކޫލް
ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުން
މ ގުޅިގެން ،ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ
އ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހު ާ
ރތެ ް
ރ އަތޮޅުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާ ާ
އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން މިއަހަ ު
ގ
މބާރާތެއް ެ
ސކޫލު ފުޓްބޯޅަ ު
ް
އތޮޅު އިންޓަރ
ޓބޯޅަ މުބާރާތްަ ،
ކށްފައިވާ ފު ް
އވުމަށް ބަޖެޓް ޮ
ގން ބޭ ް
ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ެ
ކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015ޖޫން  2ގައި ނިންމުނެވެ.
ގޮތުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް މި ަ
ޤންނެވެ.
ސއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
މި ގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލް ާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 -ހިންގުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން
ޞލަށް ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި
ގ އު ޫ
ތ –  " 2015ހިންގުމު ެ
މބާރާ ް
ތޅު ސްކޫލުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ ު
އ ޮ
މިހާރު އެކުލަވާލެވި އޮތް "ށަ .
އަދި މިޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްވައި ގެންނެވި ބަދަލުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
71ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  4ޖޫން 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 6
ޤންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ
މުބާރާތުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  2015ފާސްކުރުން
ދ "2015
ގ ހިންގާ ޤަވާޢި ު
މ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތު ެ
ލ ފުރަތަ ަ
ޅކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫ ް
"މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮ ު
ސްކޫލުތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދައި ނިންމާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް،

ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި އެކުލަވާލެވި،

ނ
މުބާރާތް ބާއްވާ ެ

ތާރީޚެއް ފަހުން ކަނޑައަޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  30ޖޫން  2015ގައި
ނނެވެ.
ބޭއްވުނެވެ .މި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ޕަބްލިކް ހެލްތު އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް
ޑެންގޫ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ބަދަލުކުރުން
ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލްގެ

2015ވަނަ

އަހަރަށް

ބަޖެޓުގައި

"ޕަބްލިކް

ހެލްތު

އެވެއަރނަސް

ޕްރޮގްރާމް"

ށ
ހިންގުމަ ް

ކަނޑައެޅިފައިވާ 40,000/-ރ(.ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ) ޑެންގޫ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމަށް ބަދަލުކޮށް ،އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
ނ
ރަށްރަށަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަފްޞީލާ އެއްގޮތަށް ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  2015ޖުލައި  7ގައި ބޭއްވު ު
ނ
އމަށް ފާސްކުރެވިފައި ވަ ީ
ދލުގެނަ ު
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ އާޢްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މި ބަ ަ
ނނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ކޮމިޓީގެ
މަރުޙަލާގަ އާއި ،ޖަލްސާގައި ހުށަހެޅި ގެންނަން ކަނޑައެޅި އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް މިރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ
މ ރިޕޯޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ
މ ޖަލްސާއިން  2015ޖުލައި  16ވަނަ ދުވަހު ނިންމުނެވެި .
ދެވަނަ ދައުރުގެ 76ވަނަ ޢާއް ު
ނނެވެ.
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރި ހަރުމުދާތައް
އޮންލައިންކޮށް ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރި ހަރުމުދާތަކާ ބެހޭގޮތުން މިކައުންސިލްގެ
ސ
އތޮޅުގައި އޮންލައިންކޮށް ލައިސަން ް
ކށް ،ށަ .
ނމުން ބާޠިލް ޮ
ނ ް
މ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ި
ދެވަނަ ދައުރުގެ  37ވަނަ ޢާއް ު
މކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނންކުރުމަށް ި
ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގައި އެތަކެތި ބޭ ު

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ގ
ނބަރުން ެ
ވނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެ ް
ށ ނިންމިފައި ަ
ނންމުނެވެ .މިގޮތަ ް
 2015އޯގަސްޓް  6ގައި ި
އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މިނިވަން  50ގެ "ފުނަ" ޙަރަކާތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުން
މިނިވަން  50ގެ "ފުނަ" ޙަރަކާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ޚަރަދަށް 10,000/-ރުފިޔާ ފާސްކޮށް،
ނ
ގ ް
މިޚަރަދު 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީގައިވާ  58,726/60ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައި ެ
މ ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
ދވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއް ު
ކުރުމަށް  2015އޯގަސްޓް 6ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ެ
ވނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
މިގޮތަށް ނިންމިފައި ަ

މިނިވަން 50ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
ގ ތެރެއިން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް
މބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކު ެ
މިނިވަން  50ގެ ފުޓްބޯޅަ ު
ބރާތުގައި ވާދަކުރަން ދާނަމަ
ނ މު ާ
ނ ލިބޭ އަދި އެޓީމު ޒޯ ު
ބރާތުގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަންކަ ް
 10,000/ރުފިޔާ އަދި މިމު ާ 10,000/-ރުފިޔާ ޖުމްލަ  50,000/-ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކޮށް،

ގ
މ ެ
މިފައިސާ "ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު" ދިނު ު

ބާކީގައިވާ  49,251/60ރުފިޔާ އާއި ،ށ.އަތޮޅުރަށްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބާކީން  748/40ރުފިޔާ
ނަގައި ،ޖުމްލަ  50,000/-ރުފިޔާ " ،މިނިވަން  50ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީ އެހީދިނުން"
މިނަމުގައި ،އައިޓަމެއް ހަދައި އެ އައިޓަށް ޖަމާކޮށް ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ
ޖަލްސާއިން  2015އޯގަސްޓް  11ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި
ނނެވެ.
 7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ސާފު ދިވެހިރާއްޖެއިނިސިއޭޓިވް ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުމާބެހޭ
ސއިކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ
ނ ބައިވެރިވެ ،އެ ބަޔާނުގައި ޮ
ވ ބަޔާނުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ފަރާތު ް
ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ އިނިޝިއޭޓި ް
ށ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015އޯގަސްޓް 11ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަ ް
ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

2016ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރުން
2016ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުން ،ހުށަހަޅާފައި އޮތް ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ
ޢަދަދު 92,183/33ރ( .ނުވަދިހަދެހާސް އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަތިންރުފިޔާ ،ތިރީސްތިންލާރި) ހޯސްޓްކުރާ ރަށަށް ދޭގޮތަށް
އެމް.އޯ.ޔޫގައި ކަނޑައަޅައިގެން އަލުން އެމް.އޯ.ޔޫ އެކުލަވާލުމަށް  2015އޯގަސްޓަ 19ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ
ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 5
ޤންނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ނންމުމަށްޓަކައި "އޭ ޒޯން ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން" މި
ތއް އަވަހަށް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ި
އ ަ
އޭ ޒޯން ލައިސަންގެ ކަންތަ ް
އައިޓަމުގައި މައިނަސްވެފައި އޮތް  45,088/-ރުފިޔާ އާއި ،އަދި އިތުރަށް އެޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 53,000/-
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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރުފިޔާއެކު ޖުމްލަ 98,088/-ރުފިޔާ ،މިހާހިސާބަށް ކައުންސިލުން ހިންގިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ އައިޓަމްތަކުގެ ބާކީގައިވާ
ނ
ށގެން ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި ،ބާކީ ހުރިފައިސާ "ވޭ ް
 178,502/22ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ނަގައި ،އެއައިޓަމަށް ޖަމާކޮ ް
މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމުގައި ބެހެއްޓުމަށް ،މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  2015އޯގަސްޓް
19

ގައި

ފާސްކުރެވުނެވެ.

މިގޮތަށް

ފާސްކުރެވިފައި

ވަނީ

ޖަލްސާއަށް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި

5

ގ
މެންބަރުން ެ

އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ކައުންސިލަރުން
ތިއްބަވާ ރޫމުގައި އެއަރކޯނެއް ބެހެއްޓުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެކުނު ފަރާތު ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާ ރޫމުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ހުރި އެއަރކޯން ހަލާކުވެފައިވާތީ ،މިހާރު
ކގެ ތެރެއިން ރެފްކޫލްގެ ކޯޓޭޝަންގައިވާ ޢަދަދު
ކޯޓޭޝަން ހޯދިފައިވާ ފަރާތްތަ ު

 9,195/50ރ( .ނުވަހާސް އެއްސަތޭކަ

މފައިވާ
ތނަށް ހިންގާ ނި ި
ޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާ ަ
ނުވަދިހަފަސްރުފިޔާ ،ފަންސާސްލާރި) މާލިއްޔަތުން ހިންގާ ް
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ބާކީގައިވާ ޢަދަދުން ގެނެސްގެން މިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 81ވަނަ ޢާއްމު
ގ
ނބަރުން ެ
ފސްކުރެވިފައިވަނީ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެ ް
ށ ާ
ޖަލްސާއިން  2015އޯގަސްޓް  26ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަ ް
އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015
ބާއްވާނެ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން
"ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް –  "2015ބާއްވާނެ ތާރީޚަކީ  2015ޑިސެމްބަރ 5
ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 84ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  16ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައި
ނނެވެ.
ވފައި ވަނީޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެ ި

ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ރަސީދު ޕްރިންޓްކުރާ ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުން
ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް މިހާރު ބާރކޯޑް ރީޑަރއެއް މުހިއްމު ނުވާތީ ،ބާރކޯޑް ރީޑަރ އެއް ނުގަތުމަށާއި ،ރަސީދު ޕްރިންޓްކުރާ
ޕްރިންޓަރެއް ހޯދައިގެން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެމަސައްކަތް ފެށޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ
84ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  16ސެޕްޓެމްބަރ 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މި ޕްރިންޓަރ ގަތުމަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ
ޤންނެވެ.
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ފުނަދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ ސްޓޭޖް ހިޔާކުރުމަށް  18ގަނޑުޓިނު ހަދިޔާކުރުން
ރ  20ފޫޓުގެ 18ގަނޑު ލައިސާޓް ޓިނު (ކޮންމެ ކޮޅަކުން
ގތުގެމަތީން މިކައުންސިލްގައި ހު ި
ފުނަދޫކައުންސިލުން އެދިފައިވާ ޮ
 1ފޫޓް ދަބަރުޖަހާފައިހުރި)

އދާހުރި ގޮތް ކަމަށްވާތީ ،އެ
ދކުރުމަކީ ދެފަރާތަށް އެންމެ ފަ ި
މށް ޫ
ފނަދޫ ކައުންސިލްގެ ބޭނު ަ
ު

ދ
ފންގަނޑު ނައްތާލުމުގައި ެ
ލން ނައްތާލަން ރާވާފައިވާ މަސް ެ
ށ ދިނުމަށާއި ،އަދި މިކައުންސި ު
 18ގަނޑު ޓިނު އެކައުންސިލަ ް
ނ
ށ ފާސްކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 85ވަ ަ
ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން މިހުށަހެޅުމަށް އިތުރުކޮ ް
ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން

30

ސެޕްޓެމްބަރ

2015ގައި

ނިންމުނެވެ.

މިގޮތަށް

ފާސްކުރެވިފައިވަނީ

ށ
ޖަލްސާއަ ް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ 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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކަށް އައިބަދަލާގުޅިގެން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ފޯނުއެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން
ށ
ފނު އެލަވަންސް ދިނުމަ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުތަކަށް މިއައި ބަދަލާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ ޯ
ފސްސަތޭކަރުފިޔާ) މުވައްޒަފުންގެ "ސަރވިސް އެލަވަންސް"
ނންވާ 15,500/-ރ( .ފަނަރަހާސް ަ
އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭ ު
ނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 87ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 13
އައިޓަމުން "ފޯނު އެލަވަންސް" އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކައު ް
ނނެވެ.
އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު  13-B/CIR/2015/10ބަޖެޓާބެހޭ ސަރކިއުލަރ އާ ގުޅޭގޮތުން
މުވައްޒަފުންގެ އޯވަރޓައިމް ދޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން
ހ
ޖޓާބެ ޭ
އންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  11( 13-B/CIR/2015/10އޮކްޓޯބަރ  )2015ބަ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެ
ލ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން
ޖނެރަ ް
ެ
ސަރކިއުލަރ ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުވައްޒަފުންގެ އޯވަރޓައިމް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި މަސައްކަތު އާމިނަތު އިބްރާހީމަށް ހަޖެހިފައިއޮތް  184ގަޑީގެ ބަދަލުގައި  60ގަޑިއަށް
ށ
ކރިޔަށް އޮތް ދެ މަހަށް އޯވަރޓައިމް ދިނުމަށް ކައުންސިލަ ް
ބަދަލުކޮށް،ލިސްޓުގައި ދެންހުރި ޢަދަދުތަކަށް އެމުވައްޒަފުންނަށް ު
ހ
ޖ ޭ
ނ މުވައްޒަފުން ނެރެން ެ
ކންކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު އެހެ ް
ނމު ޙާލަތްތަކުގައި މުހިންމު ަ
ފެންނަ ކަމަށާއި ،އަދި މުހި ް
ށ
ނގުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ހުއްދައާ އެކުގައި އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތު ނެރުމަ ް
ހ ް
ވަގުތުތަކުގައި ކައުންސިލް ި
ށ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  20އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަ ް
ބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެން ަ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކޮންޓެކްޓް
މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ
ޓ
ނ ކޮންޓެކް ް
ވ ގޮތުގެމަތީ ް
ފއިވާ މަޤާމުތަކަށް ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތް ާ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހުސްވެ ަ
މުވައްޒަފުން

ލައްވައިގެން

އންސިލްގެ
ކަ ު

އިދާރީ

މަސައްކަތްތައް

ނުހުއްޓި

ނ
ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ެ

މަގު

ށ
ހަމަޖެއްސުމަ ް

މނެވެ .މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  25އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ނިން ު
ނގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ވރިވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރު ް
ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައި ެ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015ގެ

ބަޖެޓް ،ތަފްޞީލުތަކާއެކު ފާސްކުރުން
ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  2015ގެ ބަޖެޓް ތަފްޞީލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޖުމްލަ
211,970/ރުފިޔާ މި މުބާރާތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ،މިފައިސާ އަކީ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއާއެކު ޖުމްލަ ހިމެނޭ ބަޖެޓު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،ފާސްކުރުމަށް
ފައިސާއާއި ،ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަ ް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  27އޮކްޓޯބަރ 2015ގައި ނިންމުނެވެ.

ޓ
މި ބަޖެ ް

ތފާޤުންނެވެ.
ތަފްޞީލުތަކާއެކު ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއް ި

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް  ،2015ހޯސްޓްކުރާ ދެ ރަށް ކަނޑައެޅުން
ޑއެޅުމަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު،
ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް  ،2015ހޯސްޓްކުރާ ރަށްތައް ކަނ ަ
އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބުނު ދެރަށް ކަމުގައިވާ ފޯކައިދޫ އާއި ،މިލަންދޫ އަކީ މިމުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ދެ ރަށް ކަމުގައި
ހަމަޖައްސައި،

މުބާރާތަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ބަޖެޓަށްވުރެ

އިތުރަށް

ޚަރަދުކުރަން

ނުޖެހޭގޮތަށް

މުބާރާތުގެ

ނ
ކ ް
ކަން ަ

ރގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން  11ނޮވެމްބަރ 2015ގައި
މށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައު ު
ކުރިޔަށްގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސު ަ
އއްތިފާޤުންނެވެ.
ވފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ި
ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރެ ި

ގޮއިދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް އެހީދިނުމާބެހޭ
ށ
ތނަ ް
ށވެފައި ،އަހަރުގެ މިހާ ަ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަކީ އެއް އަހަރަށް ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކައުންސިލަކަ ް
ތކަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައިސާ
ނހެންވެސް ބައި ަ
މއި ،އަދި އެހެ ި
އ އޮތު ާ
އައިއިރު ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓް ހުސްވެފަ ި
ދ
މިވަގުތު ބަޖެޓްގައި ނެތުމާއެކު އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީބަޖެޓެއް މިވަގުތު ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ނުފެންނާތީ ،ގޮއި ޫ
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަޓީމަށް މާލީއެހީއެއް މިވަގުތު ދެވެން ނެތްކަމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  24ނޮވެމްބަރ 2015ގައި ނިންމުނެވެ .މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 7
ބރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނެވެ.
ނ ަ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  6މެ ް

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.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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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 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ލާމަރުކަޒީ

ޤާނޫނުގެ

118ވަނަ

ހ ޤަރާރުތަކާއި،
މާއްދާގެ ދަށުން ޢާއްމުކުރަންޖެ ޭ
ޤަވާޢިދުތަކާއި،

ނިންމުންތައް،

އަދި

އިޢުލާންތައް

ގ
މިކައުންސިލް ެ

ޓ
ވެބްސައި ް

www.shaviyani.gov.mv

ގައި

ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި
ޓ
ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި ،ފޮ ޯ
ދުވަހުންދުވަހަށް

ވބްސައިޓާއި،
ެ

ޑ
ނޯޓިސްބޯ ު

އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް " Secretariat of the

ތަރިކަ ހޭލާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

 "North Miladhunmadulhu Atoll Councilއަށް ދަނީ އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ޓ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު  10:00ން  11:00އަށް މެނޭޖްމަން ް
ބއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
މއް ބޭއްވެއެވެ .މިބައްދަލުވުން ޭ
މީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވު ެ
ސަމާލުކަންދީ ނިންމުމަށް އަވަސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރާއާ ދެމެދު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ .މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލްގެ
ރައީސް

ނުވަތަ

ހިންގުމާ

ވ
ހުންނަ ާ

ޙވާލުވެ
ަ

ވެރިއެކެވެ.

މި

ބައްދަލުވުމުގައި

ވރިވާނީ
ބައި ެ

ކައުންސިލަރުންނާއި،

އސްމުވައްޒަފުންނެވެ.
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ ވެރިންނާއި ،ޔުނިޓުގެ ި

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.

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު ބައިވެރިކުރުން
އެފް.އޭ.އޯގެ އެހީގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރުން  2015ސެޕްޓެމްބަރ 8ގައި މާލޭގައި ބޭއްވި
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ރޫރަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު
ކައުންސިލަރ އާދަމް ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ ތަފާސްހިސާބު ނަގާނެގޮތްތަކާއި،
ނތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
ހގޮތުން ހޭލު ް
ތަފާސްހިސާބުގެ މުހިންމު ކަމާބެ ޭ
އ
ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތްތަކުގަ ި

މިބައްދަލުވުމުގައި ދާއިރާއާ

ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯޕަރޭޓިސްތަކާއި ،ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

"ތަރިކައަށް

އެސިސްޓެންޓް

ހޭލާ"

ޓްރެއިނިންގައި

އޮފިސަރ

ޕްލޭނިންގ

މުޙައްމަދު ފަޒީލް ބައިވެރިކުރުން
ޖ އިން
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭ ް
2015

އޭޕްރީލް

26

ން

28

އަށް

ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ތަރިކަ ހޭލާ" ޓްރެއިނިންގ
ގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އެސިސްޓެންޓް

ތަރިކަ ހޭލާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ފަޟީލް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.
ތ
މ ު
ހގޮތުން މަޢުލޫ ާ
ދ އަދި މައުނަވީ ތަރިކައާ ބެ ޭ
މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާއް ީ
ށ
ކ ް
ކއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި ،ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ޮ
ދިނުމާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަޤާފަތް ހިމާޔަތްކޮށް ދިރުވުމަށްޓަ ަ
ށ
މިދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވާ އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގޭނެފަދަ ގޮތަކަ ް
ބައިވެރިން ބިނާކުރުމެވެ.

ރީޖަނަލް  3Rފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ 6ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރ އާމިނަތު
ނަޒުލާ ބައިވެރިކުރުން
ށ
 2015އޯގަސްޓްމަހުގެ  16އިން  19އަ ް
ވ ރީޖަނަލް 3R
މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ
ތ
ނސިލަރ އާމިނަ ު
6ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކައު ް
އވެ.
ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ެ
މި

ސާފުދިވެހިރާއްޖެ

ސެމިނަރގައި

އިނިސިއޭޓިވް ބަޔާނުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ
ފަރާތުން

ކައުންސިލަރ

އާމިނަތު

ލ
ނަޒު ާ

ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.
ރީޖަނަލް  3Rފޯރަމް ފޮރ އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް ގެ 6ވަނަ ބައްދަލުވުމަކީ

"ސާފު ދިވެހިރާއްޖެ" އިނިސިއޭޓިވް

ރަސްމީގޮތުން ކޮންމެ އަތޮޅެއް/ސިޓީއެއްގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަމުގައި ހަދައި ،އެ އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން
ރަނގަޅުގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމުގައި
ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

2015

ސެމިނަރ

ސީނިއަރ

ފޯރ

ލޯކަލް

އޮފިޝަލްސް

އޮފް

ނައިބުރައީސް

މޯލްޑިވްސް

ގައި

އިބްރާހީމް

ރަޝީދު

އިދްރީސް

ބައިވެރިކުރުން
ޗައިނާ އެމްބަސީ އާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް
އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން  2015މެއި  30ން

ސެމިނަރގެ ބައިވެރިންގ ގްރޫޕް ފޮޓޯއެއް

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ސމިނަރ ފޯރ ލޯކަލް ސީނިޔަރ އޮފިޝަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް"
ގމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ެ 2015
ހން ު
ޖޫން  23ށް ޗައިނާގައި ި
ގައި މިކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ
ކންކަ ް
މޢުލޫމާތު ދީ ،ޢަމަލީގޮތުން އެ ަ
މ ހިންގާ ގޮތުގެ ަ
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ނިޒާ ު

މި ސެމިނަރ އަކީ ޗައިނާގައި

ޒމަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
ހިނގާގޮތް ބަލައި ލާމަރުކަޒީ ނި ާ

ކާރިސާތަކުގައި ޙާލުގައިޖެހި ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަމުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ އޮނިގަނޑަށް މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން
ލ
ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓާރާއި ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާ ގުޅިގެން ހިންގާ " އެންހޭންސް ނޭޝަނަ ް
ކެޕޭސިޓީ އޮން ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް ރެޑިއުޝަން އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ދަށުން "ކާރިސާތަކުގައި ޙާލުގައި
ގތުގެ އޮނިގަނޑު" (އައި.ޑީ.ޕީ ޕްރޭމްވޯރކް) އަށް މުއައްސަސާތައް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ
ކންކުރާނެ ޮ
ޖެހޭ މީހުންނަށް ަ
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއްގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް
ރމުގެ މަސައްކަތް
ރއިން ވެކްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ކު ު
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެ ެ
ރގައި
ޒކޮށްގެން އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެ ޭ
ޢަމަލީގޮތުން ބޭފުޅުންނަށް އަމާ ު

ވ
އޖެންސީން މާލޭގައި ހިންގެ ި
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން ެ

ބައްދަލުވުމުގައި އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްތަކުގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ފޮރ

ޕްރެކްޓިސަސް

އިފެކްޓިވް

ލޯކަލް

ރއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ
ކައުންސިލް މެނޭޖްމަންޓް ޓް ެ
ނަމުގައި

ލތަކުގެ
ކައުންސި ް

ހިންގާ

އެކްސްޗެންޖް

ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު  2015ނޮވެމްބަރ 15
އިން ޑިސެމްބަރ 15ށް ނިންމައި،
ޑިސެމްބަރުގައި

2015

ރ
ދެވަނަ ބު ު
ފަށައިގެން

ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ފުރަތަމަ
ށ.ނޫމަރާ

ބުރުގައި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ވރިވެފައިވަނީ
ބައި ެ
އެސިސްޓެންޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު

ނިޒާރުއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ދެވަނަ

ބުރުގައި

ނ
ބައިވެރިވެފައިވަ ީ

ށ.ގޮއިދޫ

ކައުންސިލްގެ

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ނަޒީރާޢަލީއެވެ.
ކން އިތުރުކުރުމާއި،
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލް ަ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވި ކުރުމާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ތަޖުރިބާކުރުމެވެ.
މިޕްރޮގްރާމަކީ ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ މާލީ އެހީއާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކު
ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ސެޓްފިކްޓް  3އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސްގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލްސަރވިސް

އިންސްޓިޓިއުޓާއި،

ގުޅިގެން

ސެޓްފިކެޓް  3އިން އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ނަމުގައި  3މަސްދުވަހުގެ ކޯހެއް  2015އޯގަސްޓް
 20ގައި ފެށުނެވެ.
މިކޯހުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި،
ފުނަދޫ

ކައުންސިލް

ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި،

އިދާރާއާއި،
ށ.ނަރުދޫ

ށ.މަރޮށީ
ކައުންސިލް

އންސިލް އިދާރާއާއި،
އިދާރާއާއި ،ށ.މާއުނގޫދޫ ކަ ު

އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނކޯހުގެ ބައިވެރިން

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ޖުމްލަ  21މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މިކޯހުގައި  10މޮޑިއުލްއެއް ކިޔަވައިދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮފެސެންސީއާއި،
ކަސްޓަމަރ ސަރިވސް އާއި ،އިންޓްރޮޑަކްޝަން ތޮ އެޑްމިން އާއި ،ޓީމް ބިލްޑިންގ އާއި ،ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓާއި،
ލޝް ޕްރޮފެސެންސީ އާއި ،އޮފީސް ދިވެހި ހިމެއެވެ.
ގ ި
ކޮންފްލިކް ރިޒޮލިއުޝަން އާއި ،ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓާއި ،އިން ް

ށ.އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގެޓްސެޓް ރޯޑްޝޯ ހިންގުން
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ގެޓްސެޓް" ރޯޑްޝޯ  2015ޖެނުއަރީ
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ޒުވާނުންނަ ް
 17ގައި ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ

އާއި،

އަތޮޅުވެހި

ގުޅިގެން

ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި އެދުވަހުގެ  10:00ން 4:00
އަށް

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު
ޒުވާން

މަޤްޞަދަކީ

ރޯޑްޝޯ

ބޭއްވުމުގެ

ވިޔަފާރިވެރިން

ށ
އުފެއްދުމަ ް

ވ
"ގެޓްސެޓް" ގެ ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ޕްރޮގްރާމާބެހޭ

ލުއިލޯން

މަޢުލޫމާތު

އިތުރު

ދީ

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް
ވ.
އެހީތެރިވެދިނުމެ ެ

ރޯޑްޝޯގެ ތެރެއިން

ލ
ޟ ާ
ނޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ ި
މިޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެ ް
މަރިޔަމް ޒޫނާއެވެ.
ކގައި ޢާއްމުންގެ
ތ ސެޝަންތަ ު
ރވުނު މިމަޢުލޫމާ ު
އންތިޒާމު ކު ެ
އަތޮޅުރަށްރަށުން ޖުމްލަ  45ބައިވެރިންނަށް ި
ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެރިވެފައިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު
ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން
ށ.

އަތޮޅު

ގައި

ހުރި

މުއައްސަސާތަކުގައި

ގ
ދައުލަތު ެ

މަސައްކަތްކުރައްވާ

އިންފޮމޭޝަން

ށ
އޮފިސަރުނަ ް

ޚާއްޞަކޮށްގެން

އިންފޮމޭޝަން

ގ
ކޮމިޝަނަރު ެ

ބާއްވާ

ދިނުމުގެ

މަޢުލޫމާތު
ބައްދަލުވުން

2015

ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.

4

އޮފީހުން
ވަނަ

ލ
އޭޕްރީ ް

މަސައްކަތު

2ވަނަ

ހ
ދުވަ ު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ނ
ރންސް ރޫމުގައި ބޭއްވު ު
އތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން އަތޮޅުވެހި ކޮންފަ ެ
އފީހާއި ،ށަ .
ޝނަރުގެ ޮ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމި ަ
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ  19އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ޝނަރުގެ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު
މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށްގެންގޮސްދެއްވީ އިންފޮމޭޝަންގެ ކޮމި ަ
ނ
ގ ގޮތު ް
ދލުވުން ނިންމުމު ެ
ތ އާސާންއެވެ .ބައް ަ
ޝިޔާމް އާއި ،ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ ސައުސަން ޝަހީމް އާއި ،ފާޠިމަ ު
ދ
ދއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަ ު
ނ ލިއުން ޙަވާލުކޮށް ެ
ނނަށް ހަދާ ީ
ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ް
ޢާރިފްއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވނު މި މަސައްކަތު
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއް ު
ވކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މތައް ކައުންސިލުން ކޮށްދެވިފައި ާ
ބައްދަލުވުމުގެ އެންމެހާ އިންތިޒާ ު

ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް
ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ރާއްޖޭގެ

ހުރިހާ

އަމާޒުކޮށްގެން

ކައުންސިލްތަކަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓް ޓްރޭނިންގ
އ
އަށް ފުނަދޫގަ ި

ޕްރޮގްރާމު  2015ޖޫން 9 -7
ބޭއްވުނެވެ.

ގ
ގތް ދަސްކޮށްދިނުމު ެ
ގނެ ޮ
ފަންޑު އުފައްދައި ،ހިން ާ

ފަންޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދެއްނެވުން

މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި ސެމިނަރގައި
ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ހުށަހެޅުމާއި،
ޓްރަސްޓްފަންޑާ
ސެންޓަރގެ

ބެހޭ

ލމާތާއި،
ޢ ޫ
މަ ު

ބިޒްނަސް

ތަޢާރަފެއް

ނމާއި،
ދި ު

ރާއްޖޭގައި

ގތުގެ
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮއިޓީ އޮޕަރޭޓްކޮށް ހިންގާނެ ޮ
މަޢުލޫމާތު

ދިނުމުގެ

ނ
އތުރު ް
ި

ކައުންސިލްތަކަށް

ނ
އާމްދަނީ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމާ ބެހޭގޮތު ް
އވެއެވެ.
ބައިވެރިންނާ މަޢުލޫމާތު ކުރެވިފަ ި
ފަންޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ނ  2015ޖޫން 9
މިސެމިނަރ ނިންމުގެ ގޮތު ް
ދުވަހުގެ  3:35ގައި ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް
ނ
ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިން ާ
އވީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ
ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެ ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

އަޙްމަދު

ޢަބްދުﷲ

އާއި،

އންސިލަރ ޢަބްދުﷲ
މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކަ ު
ޢާތިފް

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ކަނޑިތީމު
ތ
އާމިނަ ު

ދާއިރާގެ
ނަޒުލާ

އާއި،

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ
ވ.
ނާހިދުއެ ެ

ނ
ފަންޑްޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ

ލޯކަލް
ޒިންމާދާރުވެރިންގެ

އިތުރުން

އިދާރީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން
މުވައްޒަފުންނާއި،

ސިޓީކައުންސިލުން

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުގެ

ރައީސުންނާއި،

ޖުމްލަ

ބޭފުޅުން

ކ
ބޭފުޅުންނާއެ ު

42

މ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ސެމިނަރ ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އާދަ ް
ގ
ޝަރީފް އަޙްމަދާއި ،އެއޮތޯރިޓީގެ އެޑްވޮކޭޓަރ ޙަސަން ރިޝާދު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ެ
ނސް ސެންޓަރގެ މެނޭޖަރ
ނޓް ސްޕެޝަލިސްޓް ޞާލިޙް ޙުސައިނާއި ،ކުޅުދުއްފުށީ ބިޒް ަ
ފަރާތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަ ް
އިބްރާހީމް ޢިމާދުއެވެ.
މިޕްރޮގްރާމު

ހިންގުމުގައި

އިންތިޒާމުތައް

އެންމެހާ

ޖއްސިފައިވަނީ
ހަމަ ަ

ސަރުކާރު

މުއައްސަސާތަކާ

ގުޅިގެން

މިކައުންސިލުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން
ދިނުމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
އިޖްތިމާޢީ
ރައްޔިތުންނާ

ރައްކާތެރިކަމުގެ

ޚިދުމަތްތައް

މބެހޭ
ދިނު ާ

މަސައްކަތު

ގާތުން

ބައްދަލުވުމެއް  2015އޯގަސްޓް  4ން  6ށް
ށ.ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާއާއި،
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ
ބައްދަލުވުމުގައި
މައްސަލަތައް

ގުޅިގެން
ޢ
އިޖްތިމާ ީ

ރަށްރަށުގައި

ނ
ބޭއްވު ު
ރައްކާތެރިކަމުގެ

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އ
މގައި ދިމާވި ދަތިތަ ް
ގޮތާއި ،އެމައްސަލަތައް ހިންގު ު

ނސްޓްރީން ޚިޔާލުކުރެވިފައިވާ
ދނުމަށްޓަކައި ރަށުފެންވަރުގައި ކުރުމަށް މި ި
އޮޅުންފިލުވައި ،މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ި
ކންކަމުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ޚިޔާލު ހުރިގޮތް ބެއްލެވިއެވެ.
ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި ،އެ ަ
މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ
މުޙައްމަދު ޒާހިދު އާއި ،ޕްރޮގްރާމު އޮފިސަރ އަފްލަޙް ނާސިޙު އެވެ.
ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ،ރައީސުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި 14
އވެއެވެ.
ރަށުން  28މީހުން ބައިވެރިވެފަ ި
މީގެއިތުރުން

އިޖްތިމާޢީ

ކތެރިކަމުގެ
ރައް ާ

ޚިދުމަތް

ރައްޔިތުންނާ

ގާތުން

ދނުމުގެ
ި

ޕްރޮގްރާމުގެ

ނ
ދަށު ް

ވނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،
ޖންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ަ
ނ ލޯ އެންޑް ެ
މުއައްސާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ ބެހޭގޮތު ް
ދ
ނދޫ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،އެފް .ސީ .އެސް.ސީ އާއި ،ށ.ފުނަ ޫ
ފނަދޫ ސްކޫލާއި ،ފު ަ
ޝނާއި ،ށު .
ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ޕޮލިސްޓްރޭ ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން މިއަތޮޅު ޅައިމަގާއި ،ނަރުދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި
ޢލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.
އެރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު އިށީނދެ ،މިކަމާބެހޭ މަ ު

ވިއުގަ  2.0ގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން
ދ
ބހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން ާ
ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ެ
ތ
ސޮފްޓްވެއަރ "ވިއުގަ  "2.0އާ ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު
ދ
ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  2015އޯގަސްޓް  ،30އަ ި
ސެޕްޓެމްބަރ  27 ،26ގައި ހިންގުނެވެ.
މި

ޕްރޮގްރާމު

ހިންގުމުގެ

މޤްޞަދަކީ
ަ

"ވިއުގަ  1.0އާއި" ،ވިއުގަ  "2.0އާ ދެމެދު ހުރި
ގއި މަސައްކަތްކުރަން
ތަފާތުތައް އަންގައިދީަ 2.0 ،
ވ.
މުވައްޒަފުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމެ ެ
ށ .އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ތަމްރީނު

ވިއުގަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

ދ
ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވަނީ މުޅިއަތޮޅު  3ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ .މިގޮތުން ގްރޫޕް  1ގައި ހިމެނިފައިވަނީ ފުނަ ޫ
ސަރުކާރު މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ .ގްރޫޕް  2ގައި ހިމެނެނީ ށ.ކަނޑިތީމު ،ގޮއިދޫ ،ބިލެތްފަހި ،ނޫމަރާ،
ލންދޫ ،ނަރުދޫ ،މަރޮށި ،ކޮމަންޑޫ،
ފޯކައިދޫ ،ފީވަކުގެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކެވެ .އަދި ގްރޫޕް  3ގައި ހިމެނެނީ ށ.މި ަ
މާއުނގޫދޫ ،ޅައިމަގުގެ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކެވެ .މި އިދާރާތަކުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ،އެޗް.އާރުގެ މުވައްޒަފުން
މރީނުތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.
މތަ ް
ބައިވެރިކޮށްގެން ހިންގުނު ި
ނ
މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝިއަ ް
އަލްފާޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމު އާއި ،ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
އާދިލްއެވެ.

ބޮޓްލް ނެކް އެނަލިސިސް ވޯކްޝޮޕް
ނ
ރއްކާތެރިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ގާތު ް
އނަލިސިސް ވޯކްޝޮޕްގެ ނަމުގައި އިޖްތިމާޢީ ަ
ބޮޓްލް ނެކް ެ
ލވުމެއް  2015ނޮވެމްބަރ  1ން 4ށް ފުނަދޫގައި ބޭއްވުނެވެ.
ދިނުމާ ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަ ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނ
ނނެ ގޮތާއި ،އެކަމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ،ގޮންޖެހުންތަކު ް
މި ވޯކްޝޮޕްގައި އަނިޔާގެ ބާވަތްތައް ދެނެގަން ާ
އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކާއި ،ގޮންޖެހުންތަކުގެ ހައްލު ހޯދުމުގައި އިސްކަންދޭންވީ ކަންކަން ބައިވެރިނަށް އޮޅުއްފިލުވައިދެއްވިއެވެ.
ނ
އޭގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ،ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޢަމަލީގޮތު ް
އ އެކްޝަން ޕްލޭން
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ހަދައިެ ،
އ
ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ގޮތާއި ،މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ގޮތްތަ ް
ސާފުކޮށްދެވުނެވެ .އަދި ގްރޫޕްތަކުން ތައްޔާރުކުރެވުނު
އެކްޝަން

ޕްލޭންތަކުގައި

ފާހަގަކޮށް

ހރި
ު

މައްސަލަތައް
އެކަންކަން

ނ
ތ ް
ޢަމަލީގޮ ު

ރަނގަޅުކުރެވުނެވެ.
ޔުނިސެފާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް
ޖެންޑަރ

އާއި،

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް

އިދާރާއާ

ބޮޓްލްނެކް އެނަލިސިސް ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

މލަންދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން
ދ ި
ޕގައި ށ.އަތޮޅު ކަނޑިތީމު ،ފޭދޫ ،ފޯކައިދޫ ،ކޮމަންޑޫ ،ފުނަ ޫ
ގުޅިގެން ހިންގުނު މި ވޯކްޝޮ ު
ރ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާގެ  4ބައިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  29ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ.
 25ބައިވެރިންނާއި ،މިނިސްޓް ީ

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް
ބިނާކުރުމާބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް  2015އޯގަސްޓް  14އިން  15އަށް ކޮމަންޑޫގައި ހިންގުނެވެ.
ޅ
ތ ު
ހނުންގެކޮމިޓީއާއި ،ށ.އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ،ށ.އަ ޮ
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ،އަން ެ
ކޝޮޕްގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.
ނ މިވޯ ް
ނ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކާއެކު ޖުމްލަ  66ބައިވެރި ް
ހޮސްޕިޓަލާއި ،ކޮންމެ ރަށަކު ް
ދ
މިވޯކްޝޮޕުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ނާހި ު
ނވިއެވެ.
އާއި ،ކައުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް އާއި ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ނަފީސް އާއި ،އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ރަމީޒު އާއި ،ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަވާދު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ޔޫސުފްއާއި ،ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމްއެވެ .އޭގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ އާއި ،ޖުވެނައިލް
މލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ
ނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއިޯ ،
ޖަސްޓިސް އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ،މި ި
ވއެވެ.
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ ި

 ހަވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

ލފާކުރެވެނީ މައިގަނޑު 4ދާއިރާ އަކުންނެވެ .އެއީ :
 2015ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ކަމަށް ަ


ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ (ސަރުކާރުން ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށްދޭ ފައިސާ)



ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް – ވިޔަވަތި (ކައުންސިލުންކުރާ ވިޔަފާރިތަކުން ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ)



ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް (ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުންލިބޭ ފައިސާ)



ކލި އަދި އެކިއެކި ފަރާތްތަކުންދޭ ހިލޭ އެހީ)
ދނީ(ކައުންސިލުން ނަގާފީ އާއި ު
ތންލިބޭ އާމް ަ
އެހެނިހެން ގޮތްގޮ ު

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ
ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ އަކީ ކައުންސިލުތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރާއާއި ،އިދާރީ
ހިންގުމަށާއި،

ނދޭ
ކައުންސިލުތަކު ް

ޚިދުމަތްތައް

ދިނުމަށާއި،

ކައުންސިލުތަކުން

ތަރައްޤީއަށް

ހިންގާ

ށ
ކ ް
މަޝްރޫޢުތަ ަ

އ
ޚަރަދުކުރުމަށް ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނައި ،ކައުންސިލުތަކަށް ދޫކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 82ވަނަ މާއްދާގަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ .ނަމަވެސް 2011އިން ފެށިގެން 2015ވަނަ

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލަރުންނާއި

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ،އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔަވާ އިތުރު ފައިސާ ދައުލަތުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް،
އަދި އިދާރީ ހިންގުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ،އިގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ
ރ
ތ ު
ހށައެޅިނަމަވެސް މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުން ފިޔާވާއި ު
ފނޭންމިނިސްޓްރީއަށް ު
ހިމަނާި ،
އެއްވެސް ޚަރަދެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ވިޔަވަތި)
ގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް
2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީ ެ
ފަންޑްގެ ނަމުގައި ޓްރަސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެށުނެވެ .އަދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  4ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުނެވެ.
ށ "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި،
ދނުމަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަ ް
އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ި
ލނު ޕްރޮގްރާމް
ށ ހިންގޭ ޯ
ށދިނުމަ ް
މލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ ް
ށ "ފުނަފަތި" ޕްރޮގްރާމާއި އަދި ާ
ބޭސްފިހާރާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
"މަދަދު" އެވެ.
ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވަނީ 16
ވޔަވަތި" މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ް
ށ.އަތޮޅުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް " ި
އޮކްޓޫބަރ 2012ގައެވެ.
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި އެކައުންޓެއް
ހުޅުވައި

އިސްވެދެންނެވުނު

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ

ކެޕިޓަލް

01

ވަކިކޮށް

ޖެނުއަރީ

2013އިން

ނ
ވ ީ
ފެށިގެން ަ

ވިޔަފާރިކުރަންފެށިފައެވެ .މިގޮތުން ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން 5،000،000.00
ރުފިޔާ (ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ) ކަނޑައެޅުނެވެ.

ޑިވިޑެންޓް ގެ ގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވުނު ފައިސާ
3,000,000
MRF

2,000,000
1,000,000

2014
1,203,791

2015
1,617,727

2016
2,097,312

Series1

ސ
ހރަކު ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުގެ ރިޒާވަށް ފައި ާ
ގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފައިދާ ކޮންމެ އަ ަ
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިން ާ
ޖަމާކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން 2013ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާއިން

 1,203,790.58ރ އާއި

2014ވަނަ އަހަރަގެ ފައިދާ އިން

1,617,726.71ރ ޖަމާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން 2,097,312.49ރ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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75

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް
ލނު ޕްރޮގްރާމްތަކައް ފައިސާ
ނ ހިންގަމުން އައި ޯ
ކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ް
ވ
އ ާ
ބރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާ ި
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ާ
ނ
އލްކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްތަކުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  180,255ރުފިޔާ ވަ ީ
ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑި ު
ހޯދިފައެވެ .ނަމަވެސް 2015ވަނަ އަހަރަގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 23,255.56ރުފިޔާ އެވެ.

2015ވަނަ އަހަރު

އ
ށ ކުރެވެމުންދިޔަ މައްސައްކަތަ ް
ނތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ނ ދޫކޮށްފައިވާ ލޯ ު
ދނީ މަދުވެފައިވާ ީ
ލިބުނު އާމް ަ
މަޑުޖެހިފައިވާތީއެވެ.
2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ތަރައްޤީ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމުން 297,863.85ރ އަދި ސުނާމީ ރިކަވަރީ
ލޯނު ޕްރޮގްރާމުން

ނ
 1,105,067.81ރ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ކްރެޑިޓް ސްކީމުން  68,154.84ރ ނުލިބިވާކަ ް

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
މގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  78ވަނަ މާއްދާގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ގ
ނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ެ
ފ ފި ޭ
ކައުންސިލްތަކުން ނަގާ ފީއާއި ،ކުލި ނެގުން" ބާޠިލް އަކުރެއްގެ ގޮތުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ގ ދަށުން އެއްވެސް ފީއެއް
ނ ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެމާއްދާ ެ
މބަރު  )2012ސަރކިއުލަރ އި ް
ނަންބަރު  8( 08/2012ނޮވެ ް
ގ ދަށުގައި ހުރި ބައެއް ބައުމުދާ ނިލާކިޔާގެން ކުއްޔައްދީގެން
އަދި ކުއްޔެއް ނެގެމުންނުދެއެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލުގެ ބެލުމު ެ
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ އާމްދަނީ ހޯދިފައެވެ.
ނ
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ 104ވަ ަ
ފސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ނުކުރެވި ފައިސާ ރިޒާވަށް
މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިން އަހަރު ާ
ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
2016ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސް ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގުޅިގެން އެއްގަމާ ކަނޑުގެ ލައިސަންސާއި ރަޖިސްޓްރީ
ރ
ދ ީ
އ ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހެދޭ އުޞޫލުގެ ދަށުން އި ާ
ހެއްދުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވެނިމިފައިވާތީ ،އެޚިދުމަތްތަ ް
އހަރު އެޚިދުމަތްތަކުން 50,000.00
އވާތީ2016 ،ވަނަ ަ
ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފީއެއްނެގުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގަ ި
ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމާށް އަންދާޒާކުރެވެ.

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

2016ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު
 2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  3ދާއިރާއަކަށެވެ .އެއީ:


ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް



ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް



އގްތިޞާދީ އަދި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ކައުސިލުން ހިންގާ އިޖުތިމާޢީި ،

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ
ދލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް  2016ވަނަ އަހަރަ
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި ،އެލަވަންސް އަދި އިދާރީ ހިންގުމަށްބޭނުންވާ މު ަ
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 7,658,190ރ (ހަތްމިލިއައަން ހަލައްކަ ފަންސާސް އައްހާސް އެއްސަތޭކަ
ލތަކަށް ފަހު މުއައްޒަފުންގެ
ނމާފައެވެ .އެގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަ ު
ނުވަރުފިޔާ) ބައެއް ކޯޑުތަކަށް އުނި އިތުރު ގެނައުމަށް ވާނީ ނި ް
މުސާރައަށާއިއެލަވަންސައް 5,779,805ރ އާއި ،އިދާރީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް 1,766,725ރ އަދި އޮފީސް ހިންގުމަށް
ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް 111,660ރ ޚަރަދުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް
3%
މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

0%
12%

ދަތުރު ފަތުރު ޚަރަދު
ހޯދޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދު

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ބެހިފައިވާ ނިސްބަތް

2%
2%

މާރާމާތުގެ ޚަރަދު

81%

19%

ޕްލާންޓް ،މެޝިނަރީ
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި

ހޯދޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ތަމްރީނު ޚަރަދު

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް

44%

އައި.ޓީ .އާއި ގުޅޭ ހާޑްވެޔަރ

28%

9%

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް
އ
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި މި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚިދުމަތްތަ ް
ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ބޭނުވާ އިދާރީ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 1,097,313ރ (އެއްމިލިއަން ނުވަދިހަ ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހ
ދންޖެ ޭ
ވނެއެވެ .މި ފައިސާގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ހޯ ަ
ތޭރަރުފިޔާ) 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެތްގައި ލަފާކޮށްފައި ާ
ކޮންސިއުމަބުލް ޚަރަދުތައް ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 93ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 2011ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން 2015ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތައް
ށ
ތރައްޤިގެ ޕްލޭނަށް ރިއާޔަތްކޮށް ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި ށ.އަތޮޅުގެ ަ
ނށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.
ހުށައެޅާފައި ވީނަމަވެސް މިހާތަ ަ
ނަމަވެސް  2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގޭ ޙަރަކާތްތަކުން
ށ
މ ް
(ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޖުތިމާޢި ހަރަކާތްތަށް ހިންގު ަ
ނ އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަ ް
އެގޮތުން 2016ވަނަ އަހަރަށް 2,106,296ރ ( ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ ހަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަރުފިޔާ)
ޚަރަދުކުރުމަށް ވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް
2,106,296

2,639,849

1,813,046

1,573,896
1,025,499

2012
2013
2014
2015
2016

ޚަރަދު  /ބަޖެޓް

ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި
އ
ނށް އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގާފައެ ް
ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި އަދި ކައުންސިލުން ޒިންމާވާންޖެހޭ ގޮތަށް މިހާތަ ަ
ނުވާނެއެވެ .އަދި 2016ވަނަ 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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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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

މާއްދާގައި

99ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަދައިން

ސަޕްލިމަންޓްރީ

ކައުންސިލުގެ

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.
އަދި 2014ވަނަ އަހަރު ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ޑިވިޑންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު  1,203,790.59ރުފިޔާ އާއި ރިޒާވުން
އެއަހަރު ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  7%ކުރި އެރުމަކާއި އެކު ރިޒާވްގެ
ރށް ފާސްކުރެވުނު މިކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައި 2015އަހަރުގެ
ފޔާ އެވެ .އަދި 2015ވަނަ އަހަ ަ
ބާކީ އަކީ  2,619,211.68ރު ި
ވނަމަވެސް 44.06%ގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު ކައުންސިލުގެ
ނިޔަލަށް 3,560,640ރ އަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ީ
ރ
ހ ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ އަށް އިތު ު
ނމިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ހަތްދި ަ
ރިޒާވަނީ 3,773,249ރ (ތި ް
ވެފައެވެ.
ޔވަތި ޓްރަސްޓްގެ
ސލުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ،ވި ަ
ދނީ ކައުން ި
ނސިލަށް ލިބޭ އާމް ަ
އަދި 2016ވަނަ އަހަރު ކައު ް
ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އަދި އިޖުތިމާއީ ،އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް
ފަހު 186,272ރ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އެހެން ކަމުން 2016ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  4.94%ގެ
ކ ފަންސާސް ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ އެކާވީސް ރުފިޔާ)އަށް
ކުރި އެރުމަކާއި އެކު 3,959,521ރ (ތިންމިލިއަން ނުވަސަތޭ ަ
ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
 2013އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް ކުރިއަރަމުން އައި ގޮތް ،އަދި
 2016ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ރިޒާވް
3,773,249.07

2275901.66

3,959,521

2669887.68

5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

2013

2014

2015

2016
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 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނިންމުން
ގ
ހން ާ
އއި ،ކައުންސިލުން ި
މށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީ ާ
ނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގު ަ
2016ވަނައަހަރަށް މުއައްޒަފު ް
ނ
ވ ަ
ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ނެގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު ަ 2016
ހ
ގ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ 11,048,071ރ (އެގާރަމިލިއަން ސާޅީސް އައްހާސް ހަތްދި ަ
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލު ެ
އެއްރުފިޔާ) އެވެ.
2016ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި،

ބަޖެޓް ބެހިފައިވާ  3ދާއިރާ އާއި ޙިއްސާ ކުރާ

މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އެލަވަންސް ،އަދި ވިޔަވަތި

މިންވަރު

ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށާއި ،އިޖުތިމާއީ،

ވިޔަވަތި

ސަރުކާރު

ރިޒާވް

10%

ގ
އިގްތިޞާދީ އަދި ތައްރައްޤީއަށް ކައުންސިލުން ހިން ޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ
ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ 10,861,799ރ (ދިހަމިލިއަން އައްސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަސް

އެއްހާސް

ހަތްސަތޭކަ

ނުވަދިހަ

19%
71%

ނުވަރުފިޔާ)އެވެ.

ޚަރަދުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ކައުންސިލު އަދި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ މިންވަރު

7000000
6000000
5000000
4000000

ސަރުކާރު

3000000

ކައުންސިލު

2000000
1000000
0
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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 ޭ
އ
ދ ް
ށ ވުރެ މަދުނޫން އަދަ ެ
ދނީން  5%އަ ް
ނ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމް ަ
މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ރައްކާކުރެވޭކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
 09ރަބީޢުލްއާޚިރު 1437
 19ޖެނުއަރީ 2016

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މުޙައްމަދު ޢާރިފް
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ފޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
ބަޖެޓް ތަން ީ

ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ފޞީލް
ބަޖެޓުގެ ތަ ް

 2015އަހަރަށް

2015ވަނަ އަހަރުގެ

2015ވަނަ އަހަރުގެ

ބޖެޓް
އޅި ަ
ކަނޑަ ެ

ދ
ޚރަ ު
ޖުމްލަ ަ

ނިޔަލަށް ބާކީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ

7,739,022.04

7,117,122.04

659,257.86

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު

1,704,046.00

1,390,426.30

313,619.70

މުޅިޖުމްލަ9,443,068.04 :

8,507,548.34

972,877.56

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5,855,660.95

5,375,851.60

479,809.35

 21000މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

286,457.00

256,955.61

29,501.39

 22100ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

-

-

37,357.86

 22200އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

141,016.25

121,740.87

19,275.38

 22300އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1,223,922.84

1,175,834.18

48,088.66

 22500ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 22600މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

153,080.00

135,491.50

17,588.50

 21300ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
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 22800ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި ،އަދި ސަބްސިޑީޒް
28100

-

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް

-

ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

78,885.00

 42100އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
ޖުމްލަ

7,739,022.04

-

-

-

-

51,248.28

27,636.72
659,257.86

7,117,122.04

ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް
ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުން

44,714.00

44,714.00

-

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ހިންގާ އެކުވެރިކަމާއި ،މުނިފޫހިފިލުވުމާއި،

20,000.00

18,973.20

1,026.80

ކުޅިވަރުގެ ޙަރަކާތްތަކަށް
ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާގެ އެހީދިނުން

140,000.00

140,000.00

-

 1ލެޕްޓޮޕްގަތުން

11,024.00

11,024.00

-

އަތޮޅުކައުންސިލަށް ) (i7ގެ  1ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ގަތުން

15,000.00

15,000.00

-

2ހާޑްޑިސްކް ) (ITBއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސަރވަރ އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް

5,000.00

5,724.00

)(724.00

ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން

83,520.00

30,541.34

52,978.66

ފަންނީ ލަފާދިނުން

30,000.00

-

30,000.00

އަތޮޅުގެ އާބާދީގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާބޭސްއެއް
އުފެއްދުން

75,000.00

ކައުންސިލަށް އައުވޭނެއް ހޯދުން

172,342.72

98,580.00

75,000.00
773,762.72

ށ.އަތޮޅުތަޢުލީމީ އިނާމު

91,273.40

91,273.40

-

ޚިފްޒުކޮސް ތަރާވީޙްނަމާދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ހިލޭއެހީ

140,000.00

140,000.00

-

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް

263,824.38

279,824.38

)(16,000.00

ޕޭރެންޓް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް

23,100.00

-

23,100.00

އަތޮޅުޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ވަޞީލަތް ޤާއިމުކުރުން

25,546.00

ށ.އަތޮޅުރަށްރަށުގައި ރެފްރީން ތަމްރީނުކުރުން 2014

21,945.50

25,546.00
21,945.50

-

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޕްރޮމޯޝަން ކަޕް 2015

212,000.00

189,493.73

22,506.27

އޭ-ޒޯން ލައިސަންސް ކާރޑް ދޫކުރުން

148,088.00

149,194.00

)(1,106.00

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ލިބޭގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އަތޮޅުފެންވަރުގައި
ކަންކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން

50,600.00

ރ .އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމު ގެނައުން

7,872.50

ރިޙްލާ ޕްރޮގްރާމަށް އެހީވުން

14,000.00

14,000.00

ޑެންގީ ޕްރޮވެންޝަން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން

40,000.00

40,000.00

-

މިނިވަން  50ގެ ފުނަޙަރަކާތް

10,000.00

މިނިވަން  50ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކަށް އެހީތެރިވުން

50,000.00

7,524.75
50,000.00

2,475.25
-

އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެއަރކޮންޑިޝަނެއް ހޯދުން

91,95.50

9,195.50

-

1,390,426.30

313,619.70

ޖުމްލަ 1,704,046.00

7,872.50

50,600.00
-

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

 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް ނިންމުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވި هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި
ނނާއި،
ފަންނީގޮތު ް

ނ
އިދާރީގޮތު ް

އެހީތެރިވެދެއްވި

އެންމެހާ

ފަރާތްތަކުގެ

އަގު

ވަޒަންކޮށް

އިޙްލާޞްތެރި

ޝުކުރެއް

ވ
ދަންނަވަމެވެ .މި ޝުކުރުގައި ކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއް ި
ފަރާތްތައްވެސް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ .މި ލޮބުވެތި ޤައުމާއި ،އަތޮޅު ޞުލްޙަމަސަލަސްކަންމަތީ ތާއަބަދުމެ
ލައްވައި ،ށ.އަތޮޅުގެ ކުރިމަގަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މާދަމާއެއް ދައްކަވައި ،ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.
آمــــــــــين
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