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ތަޢާރަފު
ބރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަން ަ
މބެހޭ ާ
ޞލުން ހިންގު ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ނ ލިޔެވުނު 2014ވަނަ 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 2014ވަނަ 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 ރައްކާތެރިވެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ދުނިޔެ އާރަސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ
ރ
ނަމޫނާ ދެއްކެވި މިއުއްމަތުގެ ރަސޫލާ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .މިޞަލަވާތުގައި އިތު ު
މލްކުރަމެވެ.
އހުލުބައިތުން ޝާ ި
އެކަލޭގެފާނުންގެ ޞަޙާބީންނާއި ަ
ނފެށީ 26 ،ފެބްރުއަރީ  2011ގައެވެ .އެދުވަހުން
އާދެ! ދިވެހިރާޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގާ ް
އ
ށ ޙައްލު ގެނައުމުގެ ބަދަލުގަ ި
ޖހުންތަކަ ް
ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ހުރި ގޮން ެ
އިތުރުވަމުން އައިސްފައިވަނީ ގޮންޖެހުންތަކެވެ .ކުރިއްސުރެ ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ދެވެން ހުރި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް
ރ ހަނި ފުރުޞަތުތަކަށްވެސް
ދުރުކުރެވެމުން ދާންފަށައިފިއެވެ .ވިޔަފާރިކޮށް ކައުންސިލްތައް އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވުމަށް ހު ި
ޖއެއްގެ ގޮތުން ކައުންސިލްތަކަކީ ބޭކާރު ބައެއްކަން އެނިޒާމު
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވަން ފަށައިފިއެވެ .ނަތީ ާ
ގއި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ވސް ޤަބޫލުކުރަން ފަށައިފި ކަމު ަ
ބނުންވި ރައްޔިތުން ެ
ގެންނަން ޭ
އާދެ! މިދެންނެވި އުނދަގޫ ޙާލަތުގައިވެސް ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާއިތުވި  2014ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތް
ނސިލުން ފޯރުކޮށްދެވޭތޯއެވެ.
ނނާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ޚިދުމަތްތަކެއް އަތޮޅު ކައު ް
ކޮށްފާވާނީ ،ރައްޔިތު ް
އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭތޯއެވެ .މިރިޕޯޓަކީ މިދެންނެވި
ތަރަހައިގެ މަތީގައި ށ .އަތޮޅުކައުންސިލުން  2014ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓެވެ.
އާދެ،
އެހީތެރިކަމާއި

މިފުރުޞަތުގައި
ކއި
އެއްބާރުލުމަށްޓަ ަ

ކައުންސިލްގެ
ކައުންސިލްގެ

އެންމެހާ

މެންބަރުން

އެންމެހާ

ކައުންސިލް

ނށް
މެންބަރުން ަ

ހނު
ނު ަ

ހިންގުމުގައި

އަޅުގަނޑަށްދެއްވި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރު

ދަންނަވަމެވެ .ހަމައެހެންމެ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފޮނުވާ ކަންކަން އިދާރީ މުއައްޒަފުން ތަންފީޒު ކުރަމުން
ނސިލްގެ އިދާރީ ޔުނިޓްތަކުގެ
ފންވަރުގައެވެ .އެހެންކަމުން ކައު ް
ލވޭފަދަ ހަލުވި އަދި ރަނގަޅު ެ
ގޮސްފައިވަނީވެސް ފާހަގަ ކޮށް ެ
އޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ވެރިންނަށާއި ޔުނިޓްތަކުގެ މުއަ ް
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ އެންމެހާ ގުނަވަންތައް ފުރާ ފުރިހަމަވެ އެނިޒާމުގެ ފޮނިމީރުކަން

ނ
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔުމެވެ .މިނިޒާމުގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ފަދަ ދުސްތޫރީ ވެރިކަމެއް ހިންގާންފެށިގެ ް
ދިއުމެވެ .މިނިޒާމު ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިންގުމުގެ މަގު ތަނަސްކޮށްދެއްވައި އެމަގުން ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަން މާތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ .آمـين
 24ރަބީޢުލްއައްވަލް 1435
 15ޖެނުއަރީ

2015
މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު ި
ނ
ތ ް
އތުރުން ި
ނުވަތަ ށ.އަތޮޅަކީު ،
އވާ
ވަނަ އަތޮޅެވެ .އަތޮޅަށް ދެވިފަ ި
އިނގިރޭސި އަކުރަކީ  Cއެވެ.
އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން 73
ދަރަޖަ އުތުރުން  6ދަރަޖައެވެ.
އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ  37މޭލެވެ.
މި

50

އަތޮޅުގައިވާ

ށގެ
ރަ ު

ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ 14
ރަށުގައެވެ.

މއި
ކަނޑިތީ ާ

އެއީ،

ފދޫ
ނޫމަރާ އާއި ،ގޮއިދޫ އާއިޭ ،
އާއި،

ފީވަކާއި،

ފޯކައިދޫއާއި،
މަރޮށްޓާއި

ބިލެތްފައްސާއި
ނަރުދޫ

ޅައިމަގާއި

އާއި،
ކޮމަންޑޫ

އާއި ،މާއުނގޫދޫ އާއި ،ފުނަދޫ
އަދި

މިލަންދޫއެވެ.

ޅގެ
އަތޮ ު

މަރުކަޒީ ރަށަކީ ފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއި ،މާލެއާ ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ.
ހނުންނާއި8840 ،
2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  17268އެވެ .އެއީ 8428 ،އަން ެ
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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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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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް



މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ދެވަނަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ލާމަރުކަޒީ

އިދާރީ

އުޞޫލުން

ދާއިރާތައް

ހިންގުމުގެ

ނ
ޤާނޫ ު

( )2010/7ގެ  96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ކއުންސިލްގެ 2013
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ަ
ރ
ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ މާއްދާ ަ
( )2010/7ގެ 97ވަ ަ
ފއިވާ
ވ ަ
އެކުލަވާލެ ި

ގޮތުގެމަތީން

ބަޖެޓް

ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ
ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް  2014ޖެނުއަރީ

2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

15ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ
ދައުރުގެ 140ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިޖަލްސާގައި

ރންގެ
2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މެންބަ ު

މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ބަޖެޓް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި
ނނެވެ.
 5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބޭއްވުން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
ށ.ފުނަދޫ

އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ކައުންސިލްގެ

އކުރުމުގެ
ހުވަ ި

ދަރުބާރު

ވހުގެ ރޭ 9:00ގައި
 2014ފެބްރުއަރީ  26ވަނަދު ަ
ވއެވެ .ޞަލަވާތުގެ
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވިފަ ެ
ށނު
ބަރަކާތުންފެ ު

މިދަރުބާރުގައި

ފނަދޫ
ކައުންސިލަރުންނާއި،ށު .

ށ.އަތޮޅު

ށ
ކައުންސިލަރުންނަ ް

ހުވައި ލައިދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ
މެޖިސްޓްރޭޓް

ލ
އަލްފާޟި ް

އިސްމާޢީލްފުޅެވެ.

ހ
އެއަށްފަ ު

މުޙައްމަދު
ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރުގެ ތެރެއިން

ވ.
ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއި ކުރެއްވުން މި ދަރުބާރުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެ ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހުވައިކުރުމުގެ މިޚާއްޞަ ދަރުބާރުގައި ފުނަދޫގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން،
ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއި ،ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ

ދެވަނަ

ޅކައުންސިލްގެ
އަތޮ ު

ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  2014ފެބްރުއަރީ 26
އ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ވަނަދުވަހުގެ ރޭ  10:30ގަ ި
ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާގައި
ކައުންސިލްގެ

ނައިބުރައީސް

ރައީސްއާއި،

ކަމުގެ

މަޤާމަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރެވުނެވެ .މި ދެމަޤާމަށް
މެންބަރުން ހޮވުމަށްނެގުނު ސިއްރުވޯޓުން ކައުންސިލްގެ
ރައީސްކަމަށް

މެންބަރުންގެ

ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ

މ
ކަނޑިތީ ު

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އިއްތިފާގުން
ދާއިރާ

ޢާރިފެވެ.

މެންބަރު

އަދި

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ބ
ނައި ު

ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް  5މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސްއެވެ.
ނ އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރައްވަވާ ފައި ވެއެވެ.
މިޖަލްސާގައި އިންތިގާލީ ކޮމިޓީ ް

 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން
ޅ
މުބާރާތް  2014އޭޕްރީލް  10ން  12އަށް މިއަތޮ ު
މި މުބާރާތަކީ

މިލަންދޫ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނެވެ.

ނ
ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ް
ވާދަކުރާނެ

ދަރިވަރުން

މުބާރާތެކެވެ.

އަތޮޅުގެ

ހޮވުމަށްޓަކައި
ރަށްރަށަށް

ވ
ބޭއް ި

ނ
ހުޅުވާލައިގެ ް

ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅު ކަނޑިތީމު،ފޭދޫ
ފީވައް،
ޅައިމަގު،

ލތްފަހި،
ބި ެ
ފުނަދޫން

ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ފޯކައިދޫ،
ޖުމްލަ
އެއީ،

ނަރުދޫ،

މަރޮށި،

117

ދަރިވަރުން

ބލައިގެން
ަ

ކިޔެވުމުގެ

ނ
2014ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތެރެއި ް

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ގޮފީގައި  77ދަރިވަރުންނާއި ،ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި  40ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  75އަންހެން
ދރިވަރުންނެވެ.
ދަރިވަރުންނާއި 42 ،ފިރިހެން ަ
މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ނ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތު ް
ބއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން
އަތޮޅުގައި އިޢްލާނު ކުރުމުން ޭ
ފާޅުކޮށްފައިވަނީ

ކަމަށްވުމާއެކު

މިލަންދޫ

މިމުބާރާތް

ދ
އންސިލް އިދާރާއާއި ،މިލަން ޫ
ބޭއްވިފައިވަނީ މިލަންދޫ ކަ ު
ސްކޫލުގެ ވަރަށްބޮޑު އެހީތެރިކަމާއެކު މިލަންދޫގައެވެ.
މި
މިކައުންސިލްގެ

މުބާރާތް
ފަންނީ

ކުރިއަށް
ދ
އަ ި

ނ
ގެންދެވިފައިވަ ީ

މާލީއެހީތެރި

ކަމާއެކު

ކީރިތިޤުރުއާނާއި ބެހޭމަރުކަޒާއި ،ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް
މާލީއެހީތެރިކަމާއި،

އިދާރާތަކުގެ

މިލަންދޫ

ސްކޫލުގެ

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް  2014ނިންމުން

ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.
މިމުބާރާތަށް 119,373/83ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ނަވާރަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަތިން ރުފިޔާ،އަށްޑިހަތިންލާރި)
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމާއި ،ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް
ހަދައިދިނުމާއި ،ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުން
އެއްގަމާއި،

ކަނޑުގެ

ހެއްދުމަށް

ލައިސަން

ނ
ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
މިކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން 2014ވަނަ
އަހަރުތެރޭގައި ލައިސަންސް ބުރެއް ބޭއްވުނެވެ .މީގެއިތުރުން
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަށާއި ،ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ
ލައިސަންސް

135
ފޮތް

ކށް
ފަރާތަ ަ
އައުކޮށް35 ،

އިތުރުކޮށް

ކެޓަގަރީ
ރ ަތ ަކ ް
ަފ ާ
ށ

ައ ަލ ް
ށ

އެއްގަމުގެލައިސަންސް ޓެސްޓްބުރުގެ ތެރެއިން

ދ ުކ ެ
ސ ޫ
ނ ް
ސ ް
ަލ ިއ ަ
މގެ ލައިސަންސް ކެޓަގަރީ
ރ ިވ ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ .އަދި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވު ު
ށ އަދި
ކށް ކެޓަގަރީ އިތުރުކޮ ް
ށ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  42ފަރާތަ ަ
އިތުރުކުރުމަށާއި ،ލައިސަންސް މުއްދަތު ހަމަވެގެން އައުކުރުމަ ް
ނސް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
ލައިސަންސް ފޮތް އައުކޮށް 17 ،ފަރާތަކަށް އަލަށް ލައިސަ ް
ގ
ލ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމު ެ
ގ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނު ީ
ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއް ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ލައިސަންސް

ހައްދަން

މިކައުންސިލަށް

ނވެގެން
ބޭނު ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ހޅަމުންދިޔަ
ހުށަ ަ

ނަމަވެސް

ރައްޔިތުންނާއި

ގާތުން

ތ
މ ް
މިޚިދު ަ

މ
ޖޓެއް ލިބިފައި ނެތުމާއި ،މި ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެން ެ
ގންވާ ބަ ެ
ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީ ެ
ށ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އެއާއެކު
މ ް
ނދާތީ މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ަ
ލބެމުން ު
ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ި
ނ
ށ 2014ވަ ަ
އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް މިއިދާރާއިން ފެށުމަ ް
އވެ.
އަހަރުތެރޭގައި މެޝިނަރީ ގެނެވި ،މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން  3މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދެވިފައިވެ ެ
މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ސަރވޭކޮށް ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހައްދަން ހުށަހަޅާފައިވާ 208
ޅގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ދވިފައިވެއެވެ .މި އާއެކު މިއަތޮ ު
އ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ހަދައި ެ
އުޅަނދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގަ ި
ކުރެވިފައިހުރި ގަރާޖުތަކުން އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ޗެކްކޮށް ރޯޑުވާދިނަސް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  221ވެހިކަލަކަށް
މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރޯޑުވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރު
ށ.އަތޮޅު

ވނަ
ދެ ަ

ކައުންސިލްގެ

ދައުރަށް

ނ
ނ ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތު ް
އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސިލަރު ް
މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ  24 -21ށް އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި،
އިސް

މުވައްޒަފުންނާއި،

ކުލަބު

ޖަމްޢިއްޔާތައް

ބާއްވައި

އަލަށް

ތަޢާރަފްވުމުގެ

އަންހެނުންގެ
ހިމެނޭގޮތުން

ކޮމިޓީތަކާއި،
ބައްދަލުވުމެއް

ފއިވާ
އިންތިޚާބުވެ ަ

ކައުންސިލަރުން

އ
ބައްދަލުވުމެ ް

ބޭއްވިފައިވއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން

މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި

ޒިންމާތަކުގެ ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއާއި އެކު

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތްތަކަކީ
ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދުނެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ
ދާއިރާތަކާއި

އެއެހީތެރިކަން

ހޯދުމަށްޓަކައި

ރަށުކައުންސިލާއި،

ސްކޫލުތަކުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ގޮތުގެ

މަޢުލޫމާތު

ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މުޅި އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ
އޅުމާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި ބައެއް މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް
ރަށްރަށުން ބައިވެރިވުމަށް ބާރު ެ
ނވެ.
ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދެކެވު ެ
ށ.އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
ތފް އާއި ،ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އާއި،
ކއުންސިލަރ ޢަބްދުﷲ ޢާ ި
ރހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއިަ ،
ޢާރިފް އާއި ،ނައިބުރައީސް އިބް ާ
ލ މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި،
ގ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ް
އާމިނަތު ނަޒްލާ އާއި ،އަޙްމަދު ފާއިޒު އަދި އާދަމް ސަޢީދު ެ

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޒީމާ ޢަލީ އާއި ،ޢާއިޝަތު އާސިފާ އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙްމަދު ޢީސާ
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިދަތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން 23,320/-ރ( .ތޭވީސްހާސް ތިންސަތޭކަ ވިހިރުފިޔާ) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން
ނ
ތރިކަމާ ބެހޭގޮތު ް
ށ އަމާޒުކޮށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާ ެ
ދ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ފުނަ ޫ
މއް  19އޭޕްރީލް  2014ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވު ެ
އިޖްތިމާޢީ

މަޤްޞަދަކީ

ދެމެހެއްޓުމާއި،

ކތެރިކަން
ރައް ާ

އެކަމާގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުމެވެ.
ނދޫ
ށ.ފު ަ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ސްޓޭޝަނާ

ޕޮލިސް

ތ
ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާ ު
ޢދާއި،ޓްރެފިކް ވައިލެންސްއާއި،
ދެވިފައިވަނީ ޓްރެފިކް ޤަވާ ި
ނނެވެ .އަދި މިކަމާ
އެންޓި ސޯޝަލް ބިހޭވިއަރ އާ ބެހޭގޮތު ް
ގުޅޭގޮތުން

ބައިވެރިން

އުފެއްދެވި

ވލު
ސު ާ

ނ
ކަންކަ ް

ސާފުކޮށްދެވުނެވެ.
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ބައްދަލުވުމުގައި

މަޢުލޫމާތު

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ކޯޕްރަލް

ދއްވީ
ެ

ށ.ފުނަދޫ

އަޙްމަދު ޝިރާޖު

އާއި ،އެޓޮލްސް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

އިންސްޕެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނަޢީމު އެވެ.

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން
ށ.އަތޮޅު

ރަށްރަށުގެ

ޕްރީ

ސްކޫލުތަކަށް

އަމާޒުކޮށްގެން އަތޮޅުގެ  4ދާއިރާ ވަކިން ހިންގުމަށް
ހ
ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާބެ ޭ
ނދޫ ދާއިރާގެ
ދށުން ފު ަ
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ަ
ތިން ރަށް ކަމުގައިވާ ފުނަދޫ،ޅައިމަގު މާއުނގޫދޫގައި
މިއަހަރުގެ މެއި މަހުގެ  7އިން 16ށް ޕްރީ ސްކޫލުގެ
ރައްކާތެރިކަން

ނށް
ބެލެނިވެރިން ަ

ޢ
އިޖްތިމާ ީ

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ

ނތެރިކުރުމުގެ
ހޭލު ް

މަސައްކަތު

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

ނތަކެއް ހިންގުނެވެ.
ރނު ސެޝަ ް
ބައްދަލުވުމަކާއި ،ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ އާންޓީންނަށް ތަމް ީ
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މި ޕްރޮގުރާމް ރާވައި ހިންގުމުގައި ށ.އަތޮޅު ޓީއާރުސީ އާއި،ށ.ފެމިލީ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ގެ
ވަރަށްފުރިހަމަ އެހީތެރިކާއި އެއްބާރުލުން ލިބިފަވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިޕްރޮގްރާމް ފުނަދޫ މިދާއިރާގައި ހިންގުމަށް  17,418/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ލންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްރާމުގެ
ބެލެނިވެރިން ހޭ ު
ދަށުން  2014ނޮވެމްބަރ  7ން  14ށް ށ.ކަނޑިތީމު
ޕްރީސްކޫލުގެ

ދާއިރާގެ

ރަށްރަށުގެ

ޓީޗަރުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ނނާއި،
ބެލެނިވެރި ް
ހިންގުނެވެ.

ޕްރޮގްރާމެއް

އ
ތފަހި ،ނޫމަރާ ،ފޭދޫގަ ި
ކަނޑިތީމު  ،ގޮއިދޫ ،ބިލެ ް
ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިޕްރޮގްރާމުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު
ގެންގުޅޭ

ކުރުމުގައި

މިހާރު

ކުދިން

ހެދިބޮޑުވުމާ

ދެނެގަތުމާއި،

އުކުޅުތައް

ހގޮތުންނާއި،
ބެ ޭ

ގ
ކުދިން ެ

މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް ދިމާވާ

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބޭލުންތެރިކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއިން

މައްސަލަތަކާއި ،ނުފޫޒުތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ ކަންތައްތަކުގައި މައިންބަފައިން ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި ،މައިންބަފައިންގެ ދައުރު
އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އުކުޅުތަކާއި ،ކުދިންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ އުކުޅުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ދެއްވިއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންގޮސް ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގެ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ
ލފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިހާދުއެވެ.
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ރޫނާ އާއި ،އަ ް
މިދާއިރާގައި މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް  19,920/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދުކުރާ ރަށްރަށަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން
މންދާ މަސައްކަތަށް
ނ މަހު ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރަ ު
1435ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާ ް
މާލީ

އެހީއެއް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

29

އޭޕްރީލް

2014ގައި

ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

11ވަނަ

ޢާއްމުޖަލްސާއިން

ފާސްކުރެވިފައިވާ  140,000/-ރުފިޔާ  2014ޖޫންމަހުގެ ތެރޭ ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ
ނނެވެ.
ޞބަތު ް
އިސްވެ ދެންނެވުނު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ރަށްރަށުގެ އާބާދީގެ ނި ް

މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް މާލީ އެހީދިނުން
1435ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް  29އޭޕްރީލް 2014ގައި
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ރަށްރަށަށް ދޫކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު 70,000/-
އވެ .މިފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ރުފިޔާ  20ޖޫން 2014ގެ ނިޔަލަށް ރަށްރަށަށް ދޫކުރެވިފައިވެ ެ
ހވާގޮތުގެމަތީންނެވެ.
މެންބަރުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުރިހާ ރަށަކަށް ހަމަ ަ

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު ބައިވެރިވުން
ގުޅުން

ށ
ބަދަހިކޮ ް

އޮފީސްތަކުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ދުނިޔޭގެ

ލޭހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން

2014

ރޫޙް

ކުޅިވަރުގެ

މެދުގައި

އާލާކުރުމުގެ

މެއި  31އިން  7ޖޫން 2014ގެ ނިޔަލަށް ކުޅެވުނު
އޮފީސްތަކުގެ
ތަމްސީލުކުރުމުގެ

މުބާރާތުގައި

ފުޓްސަލް
ގޮތުން

"ދުވެލި"

މިކައުންސިލް

އަދި

"މަދަދު"ގެ

މ
ނަމުގައި ދެޓީމު ބައިވެރިކުރެވުނެވެ .ޖުމްލަ  8ޓީ ު
ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މިކައުންސިލްގެ
"މަދަދު"ޓީމު

ކުޅެ

ތގެ
މުބާރާ ު

ރަނަރަޕް

ޓީމަކަށް

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމު މެޗެއްގައި ކުޅެނީ

ހޮވިފައިވެއެވެ.
މށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  10,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވުނެވެ.
މިމުބާރާތުގައި ދެޓީމުބައިވެރިކުރު ަ

2015ވަނަ

އަހަރުގެ

ޤުރުއާން

މުބާރާތުގެ

އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން
2015ވަނަ
ބޭއްވުމަށްޓަކައި

އަހަރުގެ

ޤުރުއާން

އންސިލާއި،
ށ.އަތޮޅުކަ ު

މުބާރާތް
ށ.ގޮއިދޫ

ކައުންސިލާ ދެމެދު އެމް.އޯ .ޔޫގައި ސޮއިކުރުން 22
އޭޕްރީލް  2014ދުވަހު ގޮއިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައި
ބޭއްވުނެވެ.
މި

އެމް.އޯ.ޔޫގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރުން

ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެކައުންސިލްގެ
ރައީސް އިބްރާހީމް ޝާހިދުއެވެ.
މިއެމްއޯޔޫގަ ސޮއިކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މުބާރާތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ދުރާލާތައްޔާރު ވުމާއި،
ސމަށް ކޮންމެއަހަރަކުމެ ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ކުޑަކޮށް އެއްއަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް މުބާރާތުގެ
މުބާރާތްބާއްވާނެ ރަށެއްހަމަޖެއް ު
އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކުރުމެވެ.
ތއް އެންމެމަތީ ދަރަޖައަކަށް ޙާޞިލްކުރުމާއި ،މުބާރާތުގެ ކަންކަން ،ހަމަހަމަ ކަމާއެކު
ޞދު ަ
އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ މަޤް ަ
ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމެވެ.
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ފުލުހުންގެ އަހަރީދުވަހު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތަކުގައި ބައިވެރިވުން
ފުލުހުންގެ

ދުވަސް

އަހަރީ

ނދޫޕޮލިސްސްޓޭޝަން
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.ފު ަ
އިން

 5އޭޕްރީލް  2014ގައި ބޭއްވުނު

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން
ކުޅިވަރު

ބައިވެރިވެ،

ހަދައި

ސްޓޯލެއް

ހިންގުނެވެ.
މިކުޅިވަރު ސްޓޯލްގައި މަސްބޭނުމާއި،
ހަންފެޅުމާއި،

އަމާޒަށް

ޙަރަކާތްތައް

ޅއުކުން
ބޯ ަ

ފަދަ

ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ.

ށ
މިސްޓޯލަށް ކުޑަކުދިންގެ ތަރުޙީބު ވަރަށްބޮޑަ ް
މިފުރުޞަތުގައި

ލިބިފައިވާކަން

ބައިވެރިވުމުގެ

ފާހަގަކުރަމެވެ.މިޙަރަކާތުގައި

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓޯލުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ

މަޤްޞަދަކީ މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލުކުރުމާއި ،އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމެވެ.
ނ
މިޙަރާކާތްރާވާކުރިއަށް ގެންދިއުމުގަ ކައުންސިލްމުވައްޒަފުންގެ ވަރަށްފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެން ދިޔަކަ ް
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިސްޓޯލް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  2,500/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ށ.އަތޮޅު
މަސައްކަތްކުރާ

ކައުންސިލް

ހުރިހާ

ދރާގައި
އި ާ

މުވައްޒަފުން

ނ
ނ ފެށިގެ ް
މެއި  11ވަނަދުވަހު ް

2014

ސްޓަރފްކާޑު

ފށިފައެވެ.
ބޭނުންކުރަން ވަނީ ެ
ސްޓަރފް ކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ
ގޮތުން
މިކަމާއި

މުވައްޒަފުންގެ
ބެހޭ

ލވުމެއް
ބައްދަ ު

މަޢުލޫމާތު

ބޭއްވި

މުވައްޒަފުންނަށް

ދެވިފައިވެއެވެ.
ސްޓަރފްކާޑު ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ތައްޔާރުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ
ތ
އކު މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާ ު
ކށް ފަސޭހަކަމާ ެ
ށ އޮފީހަށް އަންނަ ފަރާތްތަ ަ
ޓމާއި ،ޚިދުމަތް ހޯދުމަ ް
މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ބެލެހެއް ު
އަންގައިދިނުމެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމުތައް ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު
2015ވަނަ
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ކަމާބެހޭ
ޖޫން

އަހަރުގެބަޖެޓުގެ
ޕްރޮޕޯސަލްތައް

ވުޒާރާތަކަށް
2014ގައި

ޕީއެސް
ގ
ދައުލަތު ެ

ށހެޅުމަށްޓަކައި
ހު ަ
ބޭއްވުނު

އައިޕީ

ޕްރޮގްރާމުގެ

ތެރޭގައި

ހިމެނުމަށް

ށކައުންސިލްތަކުން
ރަ ު

10

މިކައުންސިލްގެ

ދެވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ދާއިރާއަކުން

ކައުންސިލަރަކު

ކުރުމަށާއި،

ނ
ބައިވެރިކޮށްގެ ް

ބައިވެރިވާން

ކައުންސިލަރުންނަށް

ވ
ބޭނުން ާ
ތ
ފުރުޞަ ު

މގެ
ބައިވެރިވު ު

އޮންނަ ގޮތަށް ފާސްކޮށް  24ޖޫން  2014އިން
 27ޖޫން 2014ށް މިދަތުރުކުރެވުނެވެ.
ބޭނުމަކީ

މިދަތުރުގެ

ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން

ނ
ށރަށު ް
ރަ ް

ށ
ޖޓުގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕޮރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަ ް
ބނުންވާ ޕްރޮގްރާމުތައް 2015ވަނަ އަހަރު ބަ ެ
ހިންގުމަށް ޭ
މަގުފަހިކުރުމާއި2014 ،ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިހުރި ކަންކަން
އަވަސް ކުރުމަށް މަގު ފަހިކުރުމެވެ .އެއާއެކު ރަށްރަށުގައި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް
ދލުކުރުމެވެ.
އަވަހަށް ފެށުމަށް އެދާއިރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންނާއި ،ބައް ަ
މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ އިތުރުން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ،މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  21,238/-ރ(.އެކާވީސްހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސްއަށްރުފިޔާ)
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ޣައްޒާ
ފަންޑަށް އެހީތެރިވުން
ނ
އިސްރާޢީލުން ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ާ
ދެކޮޅަށް
ޖެހިފައިވާ

ހިންގުނު

އުދުވާންގައި

ފަލަސްތީނުގެ

ޙާލުގައި

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ނސިލުން ހިންގި
އެހީވުމުގެގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައު ް
ޙަރަކާތްތަކަށް ލިބުނު ފައިސާ  9އޯގަސްޓް
2014

ގައި

ފުނަދޫ

ކައުންސިލާ

ޣައްޒާފަންޑަށް އެހީވުމާބެހޭ 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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
ނ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާ ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ
ހތެރިވުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލު ް
އ ީ
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް ެ
އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އެވެ .ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިފައިސާ އާ ޙަވާލުވެލެއްވީ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދިލްއެވެ .އަދި މިއެހީގެ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުގެ ރަމްޒީ ވައުޗަރ ވަނީ 8
ގ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއާ
ވރު ކުޅެވުނު ބަށި މުބާރާތު ެ
އޯގަސްޓް  2014ދުވަހުގެ ހަ ީ
ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން

ނ
ހިންގު ު

ޙަރަކާތްތަކުން

ލިބުނު

27,675/33

ރ.

(ހަތާވީސްހާސް

ހަސަތޭކަ

ލރި) ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީ އިސް
ހަތްދިހަފަސްރުފިޔާ ،ތިރީސްތިން ާ
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
 2014އޯގަސްޓް  8އިން  9އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ވއިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު
ދމުގެ ގޮތުން އޮފީސްތަކުން ރާ ަ
ޓޝާޓް ވިއްކުމާއި ،ފަންޑު ހޯ ު
ސްޓިކަރ އާއި ،ދިދައާއިީ ،
ބަށިމުބާރާތާއި ،ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި ،ވައުދެމުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ 1
ދުވަހުގެ މުސާރަވެސް ޣައްޒާފަންޑަށް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
އ މޮނިޓަރކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު  30ސެޕްޓެމްބަރ
ގ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަ ް
2014ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ެ
 2014ން  28ޑިސެމްބަރ 2014ށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.
ށ.އަތޮޅުގެ
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
ހަރުދަނާކޮށް

ށރަށުގެ
ރަ ް
އިދާރީ

ނ
ހިންގު ް

އ
މަސައްކަތްތަ ް

ށ
ހަލުވިކޮ ް

ގ
ރައްޔިތުންނަށް އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯކޮށްދިނުމު ެ
މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މިޕްރޮގްރާމުގައި
މުވައްޒަފުންގެ
ހިސާބުތަކާއި،
ލިއުންތަކާއި،

ރެކޯޑުތަކާއި،
ކައުންސިލްގެ

ފައިސާގެ
ހ
ޖަލްސާތަކާބެ ޭ

ތކުން
ރަށުކައުންސިލް ަ

ށ
ފާސްކޮ ް

ފސްކުރެވިފައިވޭތޯ
ދތައް ާ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤަވާޢި ު
އާއި،

ޤާނޫނުން

ލާޒިމުކުރާ

އ
ލިއުންތަ ް

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

ނވިފައިވޭތޯ އާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތައް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުތަކުގައި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮ ު
ށން
ނނުގެ 23ވަނަ މާއްދާގެ ދަ ު
ގތާއި ،ލާމަރުކަޒީ ޤާ ޫ
ޮ
މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ
ނ
ގތާއި24 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ތއް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޮ
ޖހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި ،ބާރު ަ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން އުފުލަން ެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ
ރަށުކައުންސިލުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންދާގޮތް ބެލިފައި ެ
މުވައްޒަފުންނަށް އެމައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ދެވިފައިވެއެވެ.
ދެޓީމަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މިދަތުރުތަކުގައި އިދާރީ  8މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ
ނާއިބުރައީސް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި ،އާދަމް ސަޢީދު އާއި ،ޢަބްދުﷲ
ނހިދު އާއި ،އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ޢާތިފް އާއި ،ޢަބްދުﷲ ާ

އަތޮޅުވެހި ސެމިނަރރޫމުގައި އޭސީ ހަރުކުރުން
އަތޮޅުވެހި
ހަރުކުރުމަށް

ށ.ފުނަދޫ

ރޯޝަނީ

މިކައުންސިލާއި،

ޢަބްދުލްޣަފޫރު
2014ގައި

ސެމިނަރރޫމުގައި

އޭސީ

ދެމެދު

އާދަމްއާ

އެއްބަސްވުމުގައި

މިމަސައްކަތް

އޯގަސްޓް

20

ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ

ދުވަހުގެ

8

މުއްދަތުގައި އަމިއްލަތަކެތީގައި  49,000/-ރުފިޔާއަށް
ކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ .އަދި  28އޯގަސްޓް 2014ގައި
މިމަސައްކަތް އެފަރާތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ނ
މިމަސައްކަތަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް

ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

ރިސެޕްޝަން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މަރާމާތުކުރުން

އަތޮޅުކައުންސިލް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
ދިމާގައި

ޔުނިޓާއި،

މަރާމާތުކުރުމަށް
މިއިދާރާއާ

ކައުންޓަރެއް

އައި.އޭ.އާރު

ދެމެދު

24

ހަދައި

ބައެއް

އިންވެސްޓްމަންޓާއި،
ޖުލައި

2014ގައި

އެގްރިމެންޓުގައި ސޮއިކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިމަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  10ދުވަހުގެ  3އޯގަސްޓް 2014

ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން

މއްދަތުގައި މަސައްކަތް
ވހުގެ ު
އިން ފެށިގެން  10ދު ަ
ނިންމުމަށެވެ .މިމަސައްކަތުގެ އަގަކީ

 15,000/-ރުފިޔާއެވެ .މިމަސައްކަތް  13އޯގަސްޓް 2014ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ

ނިންމާފައެވެ.
ނ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.
މިއީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓު ް

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

އެފް.އޭ.އެމްގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުން
ފުޓްބޯޅަ
މޯލްޑިވްސްގެ

އެސޯސިއޭޝަން

ށ.އަތޮޅު

ފުޓްބޯޅަ

އޮފް

މުބާރާތުގައި

ހ ދިނުމަށް 27
ބައިވެރިވި ޓީމުތަކަށް މާލީއެ ީ
އޯގަސްޓް 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ

28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން

ފާސްކުރެވިފައިވާ

3

ގޮތުގެމަތީން

ބައިވެރިވި

ނަރުދޫއާއި ،މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

ޓީމަށް މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި  26,140/82ރުފިޔާ  19ނޮވެމްބަރ 2014ގައި ދޫކުރެވުނެވެ.

މިއެހީގެ ދަށުން

ތރުޚަރަދާއި ،މުބާރާތް ބާއްވާ
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް  6,000/-ރުފިޔާ އާއި ،ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ދަ ު
ރަށަށް

 3,000/ރުފިޔާގެ އެހީއެކެވެ.ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާއި ،މިލަންދޫ ޔޫތު

މޫވްމެންޓާއި ،ކްލަބް ކަމިންގ އަޕް (ނަރުދޫ) ޓީމެވެ .މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ
ނރުދޫ ކަމިން އަޕް ޓީމެވެ.
ޖަމްޢިއްޔާގެ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ަ

އެފްއޭއެމްގެ ޒޯން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި  2ޓީމަށް ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން
ނ .އަތޮޅު ހޮޅުދޫގައި ބޭއްވުނު އެފް.އޭ.އެމްގެ
ށ 25
ލފައިވެފައިވާ ދެޓީމަ ް
ށ ކޮ ި
މބާރާތަ ް
ޒޯން ފުޓްބޯޅަ ު
ނޮވެމްބަރ 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ
ލސާއިން މާލީއެހީތެރިކަމެއް
ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަ ް
ވނީ
މނެވެ .މިއެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި ަ
ދިނުމަށް ނިން ު
މުބާރާތް ބޭއްވޭ ހޮޅުދުއާއި ،ނަރުދޫ ،އަދި ފުނަދުއާއި،
ނ
ހޮޅުދުއާ ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ .އެގޮތު ް
ފުނަދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް

 10,825/-ރުފިޔާ

ށ  14,034/-ރުފިޔާއެވެ.
އާއި ،ނަރުދޫ ކްލަބް ކަމިންއަޕަ ް

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ގުރުއަތުލުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް  24,859/-ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

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

އަތޮޅުވެހީ ޓިނުބަދަލުކުރުން
މިޢިމާރާތުގެ

ހފައިވާ
ޖަ ާ

މަތީގައި

ބައުވެ،

އ
ޓިނުތަ ް

ޖން
ޓނު ބަދަލުކުރުމަށް ޫ 3
ރތުގެ ި
ހަލާކުވެފައިވާތީ ،ޢިމާ ާ
ދށުގެ/ށ.ފުނަދޫއާ
2014ގައި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓް،ނިވައި ޮ
ވމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ12 .
މިކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސް ު
ށ ޙަވާލުކުރެވުނު މިމަސައްކަތުގެ
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ނިންމުމަ ް
އަގަކީ

 133,300/-ރުފިޔާއެވެ .އަދި އެގްރިމެންޓުގައިވާ

މުއްދަތުގައި

މަސައްކަތް

ނންމައި
ި

މިކައުންސިލާ

ވަނީ

ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

ޓިނުބަދަލުކުރުމުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުން

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު  2014ބޭއްވުން
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ އިނާމު  2014ރަސްމިއްޔާތު މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ  11ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލު
ހޯލުގައި ބޭއްވުނެވެ.
ނތައް ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށާއި ،ދަރިވަރުންގެ
ވޭތުވެދިޔަ  2012އާއި2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ ރަންވަ ަ
މ
އެދުރުންނަށް އަދި ސްކޫލުތަކަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ި
ރަސްމިއްޔާތު

ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ

ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމް އެވެ .ކީރިތި
ދ
ފނަ ޫ
ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައި ދެއްވީ ު
ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް  4ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު އިނާން ރަމްޒީއެވެ.
ނ
ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތު ް
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތާއި ގުޅޭގޮތުން

އެކަޑަމިކް އެވޯޑް ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ
ތައްޔާކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓްގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިމުމުން ށ.އަތޮޅުގެ ހިތްމަތްތެރި ދަރިވަރު ް
ލގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސްޕަލް
ނދޫ ސްކޫ ު
ޑޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އާއި ،މިލަ ް
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ެ
ނށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސްޕަލް ޙުސައިން
އާދަމް އަކުރަމް އެވެ .އަތޮޅުގެ ތޫނުފިލި ދަރިވަރުން ަ
ފަޔާޒު އާއި ،ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްޕަލް މުޙައްމަދު ފަޔާޒުއެވެ .ށ.އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑް
ދ
ނބަރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމުއެވެ .އަ ި
ނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެ ް
ޝރަފްވެރި މެހުމާން ހިއުމަ ް
ަ
ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ ޖަލްސާގެ
އިނާމު ލިބުނު ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގެ އިކޮނޮމިކްސް އިން މުޅި ދުނިޔެއިން 4ވަނަ
ޛއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ސްކޫލު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑް
ނ ު
ޙާޞިލްކުރި ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު ލީ ާ
ޙާޞިލްކުރި ސްކޫލުތަކަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .އެއަށްފަހު އެވޯޑް
ޙަވާލުކުރި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސްޕަލް ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރުއެވެ .ށ.އަތޮޅު އިނާމު
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު އަލަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ށ.އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި އެދުރު ،ކާމިޔާބު އެދުރުގެ
އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރި މުދައްރިސުންނަށް އެވޯޑް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު
ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމުއެވެ .އެވޯޑް ޙާޞިލްކުރި އެދުރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކެވީ މާއުނގޫދޫ ސްކޫލުގެ ގްރެޖްއޭޓް ލީޑިންގ
ނ ފިލާ
ދ ސްކޫލަށް ހަނދާ ީ
ޓީޗަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް އެވެ .މީގެ އިތުރުން ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވި ށ.ފުނަ ޫ
ޙަވާލުކޮށްދެއްވައި ،ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ،ށ.އަތޮޅު
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޕްރޮގްރާމުގެ ކޯޑިނޭޓަރ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
ނ ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ޝަމީމު
ޢާތިފްއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހްމާނު ހިއުމަ ް
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ތަޢުލީމު އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ޢިލްމަކީ ކޮބައިކަމާއި،
ތަރައްޤީއާއި ،ޢިލްމާ ހުރި ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން
ފާހަގަކޮށް

އަތޮޅުގެ

މިފަދަ

ރަސްމިއްޔާތެއް

ދަރިވަރުންނަށާއި،

ށ
މުދައްރިސުންނަ ް

އެވޯޑް ދިނުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން
އތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި
ޤާބިލު ޖީލެއް އުފެއްދުމާއި ،ށަ .
ދެއްވާ މުދައްރިސުންނާއި ،ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ކިޔެވުމާއި
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ރޫޙު އިތުރުކޮށް ރަށު ފެންވަރުގައާއި،އަތޮޅު
އ
ފންވަރުގަ އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގަ ި
ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ެ
ގ ވާދަވެރި ރޫޙެއް އުފައްދައި
ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހޯދުމު ެ

އެވޯޑު ހާޞިލުކުރި މުދައްރިސުން

އަދި އެފަދަ ތަޢުލީމީ ވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.
ޢލީމީ
ނށް އިނާމުދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ތަ ު
ފއިވާ ށ .އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ަ
އިނާމުގެ  07ޝަރަފެއް މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެރުވިފައިވެއެވެ.
އެ ވޯޑާއި ،އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑާއި،

އެއީ ،ހިތްމަތެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑާއި ،ތޫނުފިލި ދަރިވަރުގެ

ސްކޫލުގެ ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑާއި ،ސްކޫލު އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑާއި،

އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރާއި ،އަތޮޅުގެ ޚިދުމަތްތެރި އެދުރުގެ
އެވޯޑެވެ .ހިއްމަތްތެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ މިއިނާމަކީ
ށ .އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ސުކޫލެއްގެ ބެސްޓް

އޯލްރައުންޑް

ދަރިވަރަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ .މިއިނާމު  2012ވަނަ އަހަރު
 14ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވާއިރު 2013ވަނަ އަހަރު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވަނީ  12ދަރިވަރެކެވެ.

އަތޮޅުގެ ތޫނު ފިލި

ދަރުވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ އިނާމަކީ ޖީސީ އޯ ލެވެލް،
އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުން
ނުވަތަ އެޑްސް އޭލެވެލް އަދި އެޗް.އެސްސީ އިމްތިޙާނުތަކުން

އެވޯޑް ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުން

ނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޮޕް ޓެންގައި ހިމެނުނު ށ.އަތޮޅުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށު ް
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދަރިވަރުންނަށާއި ،ށ.އަތޮޅުސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ .މިއިނާމު  2012ވަނަ އަހަރު 24
ދަރިވަރުން ،އަދި 2013ވަނަ އަހަރު  24ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ދެވޭ
އިނާމަކީ

ޖީސީ އޯލެވެލް،އައިޖީސީއެސްސީ ،އަދި އަދި އެސްއެސްސީ ،އެޑްސް އޭލެވެލް ،އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި

އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުތަކުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރާ ވަނަތައް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ށ.އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި،
ތޅުގެ ޝަރަފްވެރި ދަރިވަރުގެ އެވޯޑް 2012ވަނަ އަހަރު 2
ށ.އަތޮޅުސްކޫލްތަކުން ކިޔެވި ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ އިނާމެކެވެ .އަ ޮ
ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާއިރު 2013ވަނަ އަހަރުވެސް  2ދަރިވަރުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުގެ

އ  8މުދައްރިސުން ހޮވިފައިވާއިރު އަތޮޅުގެ ކާމިޔާބު އެދުރުންގެ ގޮތުގައި  14މުދައްރިސުން
ޚިދުމަތްތެރި އެދުރުންގެ ގޮތުގަ ި
އިނާމު ޙާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ.

ސކޫލާއި ،ފޯކައިދޫ ސްކޫލާއި،
ސްކޫލު ޕްރޮގްރެސިވް އެވޯޑަށް ހޮވިފައިވަނީ ށ .މާއުނގޫދޫ ް

ގޮއިދޫ ސްކޫލާއި ،ށ.މަރޮށީ އަލްމަދަރުސަތުލް މުނައްވަރާއެވެ .ސްކޫލް އެޗީވްމެންޓް އެވޯޑު ޙާޞިލްކޮށްފައި ވަނީ %87.5
ބިގެން ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލާއި %82.6 ،ލިބިގެން މިލަންދޫ ސްކޫލާއި %76.7،ލިބިގެން ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލާއި%69.6 ،
ޙާޞިލްކޮށްގެން ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާއެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ

ބރުންނާއި،
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މެން ަ

އިސްވެރިންނާއި،

އެވޯޑް

ޙާޞިލްކުރި އެދުރުންނާއި ،ދަރިވަރުން އަދި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ،ފުނަދޫ
ދއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ނވެރިން އަދި ފުނަދޫގެ ގިނަޢަދަ ެ
ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ،ބެލެ ި
މިޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް  245,481/23ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިސްވެރިންގެ

ސްކޫލުތަކުގެ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވުން
ށ.އަތޮޅު

މ
ތަޢުލީ ީ

މ
އިނާ ު

2014

ރަސްމިއްޔާތު ގުޅުވައިގެން ސްކޫލުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ
ބރު މަހުގެ  11ވަނަ
ބައްދަލުވުމެއް  2014ނޮވެމް ަ
ދުވަހު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި
ބާއްވައިފިއެވެ.
ނ
މިއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިބައްދަލުވު ް
ބޭއްވުމުގެ

މަޤްޞަދަކީ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން

ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

ނގޮތަކަށްތޯ ބަލައި ރަށްރަށުގެ
މ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިޔަށްގެންދިއުން ރަނގަޅީ ކޮ ް
ޢލީ ީ
ކުރިޔަށްގެންދާ ށ.އަތޮޅު ތަ ު
މސައްކަތްކުރެވި އެބޭފުޅުންގެ
ގތުން ގްރޫޕްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ަ
ގތުމެވެ .އެ ޮ
ލެވެލްގައި މިކަމުގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތެއް ދެނެ ަ
ޚިޔާލުތައް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސްޕަލުންނާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސްޕަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ،އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުން
ނންވާ
އމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ދމަތް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ޤާ ި
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި" ،އޭ" ޒޯން ލައިސަންސް ޚި ު
މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް އޭ 4ކުއެސްޓް/އަލިމަސްގެ ،ލ .ފޮނަދޫ އާދެމެދު  4އޯގަސްޓް 2014ގައި އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ކުރެވިފައިވާ

އެގްރިމެންޓް

15

ދުވަހުގެ

މުއްދަތުގައި

ތކެތި
މި ަ

ވަނީ

ލ
މިކައުންސި ާ

ނންވާ  3މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި 2014
ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ .މިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ސެޕްޓެމްބަރ  14ން  25ށް ކަމާބެހޭ ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން
ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާއިރު ،ލައިސަންސް ކާޑު ޚިދްމަތް ދިނުމާ ގުޅޭ ތަމްރީނު  3މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށާއި،
މެޝިނަރީ ހޯދުމަށް  2014ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  156,818/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އައްޔަންކުރުމާއި ،މުރާޖަޢާކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
މިލަދުންމަޑުލު

އތޮޅުކައުންސިލްގެ
ަ

އުތުރުބުރީ

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ
އަލްފާޟިލް

މަމްދޫޙް

މުރާޖަޢާކޮމިޓީ

2014

ނަސީމު،

ހަމަޖައްސަވައި

ސެޕްޓެމްބަރ

ދުވަހު

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މިކަމަށްޓަކައި
ބޭއްވުނު

ހިރިޔާ

ރައީސް

އެކުލަވާލެއްވިއެވެ.

ސލްގެ
ށ.އަތޮޅުކައުން ި

ބައްދަލުވުމުގައި

10ވަނަ
މީޓިންގ

އިންފޮމޭޝަން

ރޫމުގައި
އޮފިސަރގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަރުދާހުގައި ސޮއިކުރުމާއި ،އިންފޮމޭޝަން
މުރާޖަޢާ

އައްޔަންކުރެވުނު

ކޮމިޓީއަށް

އިންފޮމޭޝަން އޮފިޝަރ އައްޔަންކުރުން

ބޭފުޅުން

މެންބަރުކަމުގެ މަޝްޢޫލިއްޔަތު ކަރުދާހުގައި ސޮއިކުރުން އޮތެވެ .އިންފޮމޭޝަން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ވ.
އބްރާހީމްއެ ެ
ޙަމީދުއާއި ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޖަލީލު ި
މގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ 36ވަނަ މާއްދާގައިވާ
ލބިގަތު ު
ނބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއިި ،
ޤާނޫނު ނަ ް
ގޮތުގެމަތީން

މ
ކޮން ެ

ދައުލަތުގެ

އިދާރާއެއްގައި

އިންފޮމޭޝަން

އޮފިސަރަކު

އެ

އިދާރާއެއްގެ

އެންމެ

އިސްވެރިޔާ

ނ މާއްދާގެ (ހ)ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް
ނނުގެ 41ވަ ަ
ކަނޑައަޅުއްވަންޖެހެއެވެ .އަދި ދެންނެވުނު ޤާ ޫ
އެކުލަވާލަން ލާޒިމްކުރެއެވެ.

އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުން
ޖހިފައިވާ އިލެކްޝަން 18
ބޑަށް ދާއިރާ 1ން މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަ ެ
ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޯ
މާޗް  2014ދުވަހުގެ  11:00ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 8
ވ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު މި އިލެކްޝަންގަ ި
އެއޮތޯރިޓީން އެކުލަވާލައްވާފައި ާ
މންބަރުން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ވޯޓް ދެއްވާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން މިއިންތިޚާބު ކުރިޔަށް
ެ
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 6
ނސިލް ވަގުތީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ އިތުރުން އިދާރީ
ގެންދެވިފައިވަނީ ފުނަދޫ ކައު ް
ވލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއަކުންނެވެ.
މުވައްޒަފެއް ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަ ާ
ރތްވިލާގޭ މުޙައްމަދު ޢާރިފް
މިދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހއ .އުތީމު ޔާގޫތުގޭ ޙުސައިން ނަޞީރުއާއި ،ށ.ކަނޑިތީމު ަ
ދގޭ އުއްމުކުލްޘޫމް އިބްރާހީމްގެ ތެރެއިން
އާއި ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ލަން ޫ
ޙުސައިން ނަޞީރު އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ

ރ  1ހއ .އުތީމު ޔާގޫތުގޭ
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަ ު

 6ވޯޓެވެ .އެއީ ވޯޓް ލީ މީހުންގެ  %100ވޯޓެވެ .ދެން ތިއްބެވި ދެ

ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އެއްވެސް ވޯޓެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ށ.އަތޮޅު ސޭފްހޯމް ޤާއިމުކުރާ ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުން
ށ.ފުނަދޫ

ޗިލްޑްރަންސް

ސަރވިސް

ދެޢިމާރާތުގައި

ސެޓަރގެ

ކުލަލުމުގެ

މަސައްކަތްކުރުމަށް

ށ.ފުނަދޫ

ޖ
ވިލެ ް

ސލާދެމެދު  19ފެބްރުއަރީ 2014ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މިމަސައްކަތުގެ
އިންވެސްޓްމަންޓާއި ،މިކައުން ި
އަގަކީ  6,000/-ރުފިޔާއެވެ .އަދި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓުން ވަނީ  20ފެބްރުއަރީ 2014ގައި އެމަސައްކަތް މުޅިން ނިންމާ
އންޑް ޖެންޑަރ އިންވަނީ
ޙަވާލުކޮށްފައެވެ .މިމަސައްކަތަށް ޖުމްލަ  28,274/93ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ެ
ޚަރަދުކުރައްވާފައެވެ.

ޕޮލިސްކަޕް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ދެޓީމު ވާދަކުރުން
2014

ޑިސެމްބަރ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

20

ޑިޖިޓަލްޕްލަސް

އިން

27ށް

ޕޮލިސް

ކަޕް

ވޮލީމުބާރާތުގައި މިއިދާރާގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމު "ސަންމެކް"
އ
އަދި ޕޮލިސްކަޕް އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތުގައި ޓީމެ ް
ބައިވެރިކުރެވުނެވެ.
ގ
މިކައުންސިލްގެ ފިރިހެން ވޮލީޓީމުވަނީ މުބާރާތު ެ
އެއްވެސް

މެޗަކުން

ބަލިނުވެ

ފައިނަލަށް

ގޮސް،

ސޮންމެކް ޓީމް

ފައިނަލްމެޗުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ މަގޭސާފު ފުނަދޫ އާއި،ބައްދަލުކޮށް  3ސެޓް  2ސެޓުން ބަލިވެ މުބާރާތުގެ
ރަނަރސްއަޕް ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައެވެ .އަންހެނުންގެ ޓީމު ވަނީ ސެމީއާ ހިސާބުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް
ތން ކަޓާފައެވެ.
ބަލިވެގެން މުބާރާ ު
އޮފީސްތަކުގެ

މެދުގައި

ގުޅުން

ބަދަހިކުރުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

އޮފީހުން

ބައިވެރިކުރެވުނު

ޓީމުތަކަށް

ޚަރަދަކުރެވިފައިވަނީ އެކިފަރާތްތަކުން ފަންޑު ހޯދައިންގެންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ވަށައިގެން ދައުޖެހުން
ނ
ޓން ކޯޓުގެ ވަށައިގެ ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެޑްމިން ަ
ދައުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  2014އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ
ތެރޭގައި ކުރެވުނެވެ.
ވައިޖެހޭއިރު ކުޅެވޭނެގޮތެއް ފަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ކރި
މިކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ު
ފަންޑު

ހެޔޮއެދޭ

ހޯދާފައިވަނީ

މިމަސައްކަތަށް

ފަރާތްތަކުގެ

ތ
ދީލަ ި

ނދޫ ދާއިރާގެ މަޖްލިސް
އެހީގެދަށުންނެވެ .މިގޮތުން މިލަ ް
މެންބަރ ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރުއާއި ،ކަނޑިތީމު
ދާއިރާގެ މަޖްލިސް މެންބަރ މުޙައްމަދު ޙުސައިން

ބެޑްމިންޓަން ކޯޑް ފެންސްޖެހުމަށްފަހު

އާއި ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު (ފޯކައިދޫ ވަހީދު)
އެހީ ދެއްވާފައިވެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓުތައް
ބަޖެޓުން

ސަރުކާރުގެ

ޚަރަދުކުރައްވައިގެން

މިއަތޮޅު

ކަނޑިތީމާއި،

ޅައިމަގާއި،

ގއި
ގޮއިދޫ ަ

ކްލާސްރޫމު

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2014ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި

މެދުވެރިވެގެން

މިކައުންސިލް

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ށ .އަތޮޅު މަދަރުސާގައި  4ކްލާސްރޫމު
ޢިމާރާތްކުރުމަށް
ސޮލިއުޝަން

ލައުޒާން
އާއި،

އިންޖިނިއަރިންގ
ދެމެދު

މިއިދާރާއާ

31

ޑިސެމްބަރު 2012ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވި
މަސައްކަތް

ކުރިޔަށް

އެއްބަސްވުމާ
ނުދާތީ

ގެންދެވިފައި

އެއްގޮތަށް

މސައްކަތް
އެ ަ

ވީނަމަވެސް
ކުރިޔަށް

 13އޮކްޓޯބަރ 2013ގައި ވަކިކުރެވި

ނނަމަވެސް ނުނިމި
މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިފައި އޮ ް

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  4ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތް

ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް  29ޖެނުއަރީ 2014ގައި މުރީދު ކާޕެންޓްރީއާއި ،މިއިދާރާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި  14މެއި  2014ގައި ވަނީ ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި،

ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މިއީ  1,424,196/76ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގަވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލުގައި  4ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއި ،މިއިދާރާއާ ދެމެދު  23ޖެނުއަރީ 2013ގައި
އެއްބަސްވުމުގައި

ސޮއިކުރެވި،

ށ
އެގްރިމެންޓާ އެއްގޮތަ ް

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދާތީ  2އޮކްޓޯބަރ 2013ގައި
އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ .އެފަރާތުން
މަސައްކަތް

ވަކިކުރެވުނުއިރު

ރޭނުމުގެ

މަސައްކަތް

އެހިސާބުން

ފެށިގެން

ކުރަންހުރި

ނިމިފައިވުމާއެކު

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  9މާޗް 2014ގައި ވިލެޖް
އ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި
އިންވެސްޓްމަންޓާއި ،މިއިދާރާ ާ
ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް މުޅިން

ޅައިމަގު ސްކޫލުގެ  4ކްލާސްރޫމުގެ ޢިމާރާތް

ނިންމައި  24ޖޫން  2014ގައި ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގެ

މަސައްކަތް

މުޅިން

ނިންމާލުމަށް

ނ
ޖޓު ް
އލަތުގެބަ ެ
ދަ ު

1,486,211/76ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުގައި  4ކްލާސްރޫމު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ލައުޒާން އިންޖިނިއަރިންގ ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑާއި ،މިއިދާރާއާ ދެމެދު  24ޖެނުއަރީ 2013ގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނު ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްނުދާތީ
ޖަޢުފަރު

ޢަލީ

2014ގައި

މިކައުންސިލާ
އެއްބަސްވުމުގައި

އެފަރާތުން މަސައްކަތް ވަކިކުރެވި ،ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ށ.ގޮއިދޫ ވަލުގެ
25

ޑިސެމްބަރު

ދެމެދު

ސޮއިކުރެވިގެން

މިއަހަރުގެ

އ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް
ގ ތެރޭގަ ި
ފުރަތަމަ  6މަހު ެ
މުޅިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި 14
ލސްރޫމު ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލާއި
މެއި 2014ގައި މި  4ކް ާ
ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޖޓުން
ބަ ެ

ދައުލަތުގެ

މިޕްރޮޖެކްޓް

ށ
މ ް
ނިންމާލު ަ

ހިންގާ

1,341,467/68

ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރައްވާފައި

ގޮއިދޫ ސްކޫލުގެ  4ކްލާސްރޫމުގެ ޢިމާރާތް

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް
ވރިކަން ހޯދުމަށް
ނފާ ެ
ދ ފަހަރުން އެކަށީގެންވާ ަ
މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނ ު
ނގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދަތުރުތައް
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން ހި ް
ރގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  36ފޫޓުގެ ދެ ލޯންޗު މިހާރުވެސް ދަނީ
ގިނަ ޢަދަދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެ ޭ
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ބޭނުންކުރަމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ "ފަރުކޮޅު" ދޯނި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި
ވިއްކާލެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
2013ވަނަ

މިދިޔަ

ބާކީގެގޮތުގައި

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ރ
ނިމުނުއި ު

އަހަރު

ރުފިޔާ

347,000/60

ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އެއާއެކު  1ޖެނުއަރީ 2014ން 31
ޑިސެމްބަރ

2014ގެ

1,497,266/50ރ.

ނިޔަލަށް

ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް
1,361,844/75ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު  2014ވަނަ
ނިޔަލަށް

އަހަރުގެ

މިޕްރޮގްރާމުގެ
(އެއްމިލިއަން

1,286,902/35ރ.

ބާކީއަކީ
ދުއިސައްތަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާމުލިލާންޗު

އަށްޑިހަހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ދެރުފިޔާ ،ތިރީސްފަސްލާރި)އެވެ.

ނ
ވ 610,780/-އާއި ،އެހެ ް
ލބެން ާ
އސަންދައިގެ ދަތުރުތަކަށް ި
ށ ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ާ
މި އަހަރުގެ މިހާތަނަ ް
އޮފީސްތަކުން ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކަށް ލިބެންވާ 193,700/-ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ  804,480/-ރުފިޔާ ލިބުމުން
ހސް ނުވަސަތޭކަ ދެރުފިޔާ،
ލއަން ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަހަ ާ
މިޕްރޮގްރާމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ( 1,286,902.35އެއްމި ި
ތިރީސްފަސްލާރި) ލިބޭނެއެވެ.

މަދަދު ޕްރޮގްރާމް
މަދަދު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމަކީ ފަރުދުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ،ކުރިންސުރެ ހިނގަމުން އައި ލުއިލޯނު
ޕްރޮގްރާމު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމާއި ،ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން
ށނު
ހިންގަންފެ ު

ލޯނު

ނިމިދިޔަ

ރމެކެވެ.
ޕްރޮގް ާ

2013ވަނަ

އަހަރުގެ

ނިޔަލަށް

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ބާކީގެ

ގޮތުގައި

ނގުމުގެ ޚަރުދުގެ ގޮތުގައި
517,602/68ރުފިޔާ ޖަމާވެފައިވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމު ދަށުން މި 2014ވަނަ އަހަރުގެ ހި ް
 30,688/ޚަރަދުކުރެވިފައިވާއިރު ،މިމުއްދަތުގައި ލޯނުރިޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި  1,226,265/68ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.ނވާ  2,133,734/32ރުފިޔާ އާއެކު މިއަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އަކީ 3,846,914/68
އެއާއެކު އެކިފަރާތްތަކުން ލިބެ ް
ރުފިޔާއެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
މިކައުންސިލްގެ
ފައިދާހުރިގޮތެއްގައި
ވަޞީލަތްތައް

ދަށުގައިހުރި

ބެލުމުގެ
ކރުމުގެ
ބޭނުން ު

ވިޔަފާރީގެ

އުޞޫލުން

ޢިމާރާތްތައް

މަޤްޞަދުގައި
ބޭނުންކުރާނެ

މި
މއް
ނިޒާ ެ

ވހި" ޕްރޮގްރާމުގެ
ޤާއިމުކޮށް ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ދަށުން "ނަފާ ެ
ނަމުގައި ދަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރަމުންނެވެ.
މިގޮތުން

2013ވަނަ

ގ
އަހަރު ެ

ޑިސެމްބަރު

މަހުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

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

ބާކީއަކީ

މިޕްރޮގްރާމުގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

221,557/45ރ.

އެކާވީސްހާސް

(ދެލައްކަ

ފަސްސަތޭކަ

ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ،ސާޅީސްފަސްލާރި)އެވެ .އެއާއެކު  2014ވަނަ އަހަރު ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 193,838/35
ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާއިރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 296,550/-ރުފިޔާ

ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ފސްލައްކަ ފަންސާސްހަތްހާސް
ބންޖެހޭ  39,050/-ރުފިޔާ އާއެކު 557,157/-ރަ ( .
ކން ލި ެ
ރތްތަ ު
ނަފާވެހި ޚިދުމަތަށް އެކިފަ ާ
އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތްރުފިޔާ) ލިބޭނެއެވެ.
ތރޭގައި ނަފާވެހި
ގ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ެ
އަދި މިޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރު ެ
ހ
ރމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުވެ ި
ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލެއް އެކުލަވާލެވި ޢަމަލުކު ަ
މއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ
ށ ކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި "އަތޮޅުވެހި ދިގު ު
ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަ ް
އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައި އެއުޞޫލަށް މިހާރުދަނީ ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް
މގެ 2013ވަނަ
ހންގަމުންދާ ވިޔަފާރި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައިވާ ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާ ު
ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ި
އަހަރުގެ

2,215,510/73

ބާކީއަކީ

ރުފިޔާއެވެ .މި 2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
ނަފާވެރިކަން

މިޕްރޮގްރާމުގެ

އިތުރުކުރުމުގެ

ވ މަސައްކަތް
ދލުގެނެ ި
ލށް ބަ ަ
ގޮތުން އުޞޫ ަ
ހަރުދަނާކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2014
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2,569,929/95
ރުފިޔާ

އާމްދަނީގެ

ގޮތުގައި ލިބިފައިވެއެވެ.

ށ
އަދި މިމުއްދަތުގައި މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަ ް
ރުފިޔާ

1,135,620/29
ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ރިޖެކްޓުގެ
ގެއްލުން

ގޮތުގައި

ހަލާކުވި

ބޭހާއި،

56,261/27

ރުފިޔާ

ވެފައިވީނަމަވެސް

އެކިފަރާތްތަކަށް

ކުރެޑިޓަށް

ސ
ފުނަފަތި ފާމަ ީ

ފާމަސީން
ދޫކޮށްފައިވާ

ބޭހުގެ

އަގަށް

ލިބެންޖެހޭ

3,731/50

އާއި،

އާސަންދައިން

ލިބޭންޖެހޭ

ބންޖެހޭ  103,053/53ރުފިޔާ އާއި ،ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ލިބެންހުރި
1,086,430/ރުފިޔާ އާއި ،ރަށްރަށުން ލި ެ 11,208/އާއެކު ޖުމްލަ 1,204,423/03ރ( .އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތޭވީސްރުފިޔާ،ތިންލާރި)ނުލިބިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ 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 ،ވިޔަފާރިތަކުގެ އުޞޫލުތައް މިއަހަރުގެ

ތެރޭގައި

ރިވިއުކޮށް ފާސްކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 -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.

 -2އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ
ނމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް އަތޮޅު
(އ) ން ބާރުލިބިގެން މިލަދު ް
ޞދުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ''
ތއްގައި ފައިދާ ހޯދުމުގެ މަޤް ަ
އޓެނިވި ގޮ ެ
ރ ގޮތަކަށް ،ދެމެހެ ް
ކައުންސިލަށް އެންމެ މަންފާހު ި
އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު'' އެވެ.
ދނާކޮށް ،މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދީގެން
މި އުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަރު ަ
ތރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ މާލީ ފުދުން ެ

 -3އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު
ފވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ނަ ާ
ނ
އޞޫލު އެކުލަވާލެވިފައިވަ ީ
ވލެވިފައިވާ އުޞޫލެކެވެ .މި ު
އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެކުލަ ާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ގމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިން ު
ބރުގެ ދަށުންނެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ާ

 -4ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
ދށުގައި ހުރި ކަނޑާއި ،އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު
އތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ަ
މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު ު
ނ ކުރުމަށްޓަކައި " ދުވެލި
ގން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަދި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނޭ ފަދަޔަކުން ކަންކަ ް
ބޭނުންކޮށް ެ
ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" ގެ ނަމުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި އެންމެހާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި
ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

 -5ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
މންދިޔަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި ،ޚިދުމަތެއްގެ
މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގަ ު
ށ އެސިޔާސަތުގައި
ޅ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮ ް
ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.އަތޮ ު
ވ އުޞޫލެވެ.
ކންކަން ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައި ާ
ލކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ަ
ބުނެފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞި ު

 -6މަދަދު 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 އެކުލަވާލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މަޤުޞަދުގައި މިލަދުންމަޑުލު އު ު

 -7ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު
އ
ތތައް ފުރިހަމަގޮތުގަ ި
މގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާ ް
ރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލު ު
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު ީ
ލން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް
ނންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫ ު
ތތައް ބޭ ު
ލކުރުމަށާއި ،މިވަޞީލަ ް
ޤޞަދު ޙާޞި ު
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ް
މދާއިރާއިން އިތުރު ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަގުފަހި
ނ ގޮތަކަށް ި
ށ އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަ ް
ކުރުމަށްޓަކައި،

ށ.އަތޮޅު

ކައުންސިލުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ސިޔާސަތު

ހިންގައި

ތަންފީޛްކުރުމުގެ

އަސާސްތަކާއި

ނކުރާ އުޞޫލެވެ.
މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާ ް

 -8ޓްރަސްޓް ފަންޑު ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު
ނގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ
މިއީ ،މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން ހި ް
މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުޞޫލެވެ .މި އުޞޫލަކީ ސިވިލްސާވިސް ޤަވާޢިދާއި،
ގ
ޓރެޜަރީގެ ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ ( 2012/01ދައުލަތު ެ
ޓރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ް
މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި ،މިނިސް ް
ދތުރު ޚަރަދަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙް) އާއި،
ބބު ަ 5
މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދު ާ

ނނަށް
ނނާއި ،ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޤާ ޫ
ލާމަރުކަޒީ ޤާ ޫ

ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ 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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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 1435ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އަހަރުގެ

1435ވަނަ

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 01

ދުވަސް

ޤައުމީ

ރަބީޢުލްއައްވަލް 2(1435

އ
ނ 6:00ގަ ި
ވހުގެ ހެނދު ު
ޖެނުއަރީ  )2014ވަނަ ދު ަ
ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ރަސްމިއްޔާތެއް

ޞ
ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއް ަ

ބޭއްވުނެވެ.

ދިދަ

ރަސްމިއްޔާތުގައި

ނސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައު ް
މުޙައްމަދު ޢާރިފްއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން އަދި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ފޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބޭ ު

ބައިނަލް

އަންހެނުންގެ

އަޤްވާމީ

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުން
2014ވަނަ

އަހަރުގެ

ބައިނަލް

އަޤްވާމީ

އަންހެނުންގެ

ދުވަސް ( 8މާޗް  )2014ފާގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަތޮޅު
މަރޮށި ،ޅައިމަގު ،ފުނަދޫގައި ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގުނެވެ.
ގ
ނތިޒާމުކޮށްގެން އެ ސްކޫލު ެ
ދ ސްކޫލުން އި ް
އެގޮތުން ފުނަ ޫ
ލިޓަލްމެއިޑް ކުދިން އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 6:00ގައި ޚާއްޞަ
ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުނެވެ .ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން
އިސްނަގައިގެން

އެދުވަހުގެ

ހެނދުނު

9:00ގައި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ވނެވެ .އަދި މަރޮށީ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އެރަށުގެ ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ
ފަންގިވިނުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއް ު
ޙަރަކާތެއް ހިންގިފައިވެއެވެ.

1435ވަނަ އަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ގ ގޮތުން މިއަތޮޅުގެ ބައެއް
ބން  30 ،1435މެއި  )2014ފާހަގަކުރުމު ެ
ސ ( 1ޝައު ާ
މިއަހަރުގެ ޝަހީދުންގެ ދުވަ ް
ލމަދްރަސަތުލްމުނައްވަރާ އާއި ،މަރޮށީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން
ނ މަރޮށީ އަ ް
ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ .އެގޮތު ް
ނއެވެ .ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް
ޑކިއުމެންޓްރީއެއް ދެއްކުން ހިމެ ެ
ލއެއް ބޭއްވުމާއި ،ދުވަހާ ގުޅޭ ޮ
ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އެސެންބް ީ
ކއުންސިލްއިދާރާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އެދުވަހުގެ 10:00
އިދާރާއިން އިސްނަގައިގެން ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމާއި ،މިލަންދޫ ަ
ޅމެޗެއް ކުޅެވިފައިވެއެވެ.
ގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމާއި ،ހަވީރު  4:00ގައި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯ ަ

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ހގެ  5ވަނަ ދުވަހު 8:30ގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޖޫން މަ ު
އޮފް

މިނިސްޓްރީ

ރަށްރަށުގައިވެސް

އެންޑް

އެންވަޔަރަންމަންޓް
ކުރިޔަށްގެންދެވުނެވެ.

އެނަރޖީން

މިޕްރޮގްރާމުގެ

ނިންމަވާފައިވާ

ދަށުން

ރަށުގައި

ގަސްއިންދުމުގެ
ޢާއްމުކޮށް

ހެދޭ

ޕްރޮގްރާމު
ބާވަތް

މިއަތޮޅުގެ

ގިނަޢަދަދަކަށް

އިންދިފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުން
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ
ދުވަސް

ގޮތުން

ފާހަގަކުރުމުގެ

ހ
ހުރި ާ

އަތޮޅުގެ

ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި ޙަރަކާތައް ރާވާ ހިންގާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން

މިއަތޮޅު

ފުނަދޫ

އިދާރާއިން

ކައުންސިލް

އިންތިޒާމްކޮށްގެން  31މެއި  2014އިން  7ޖޫން
2014ށް

އިންޓަރ

މިކައުންސިލްގެ

ޓީމެއް

އޮފީސް

ފުޓްސެލް

މުބާރާތުގައި

ވރިކުރެވިފައިވެއެވެ.
ބައި ެ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމު

އަދި

ނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މިމުބާރާތުގައި ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުންނާއި ،ބޭ ް

ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާއި ،މަސައްކަތްތެރިންގެ
ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ސިވިލް ސަރވިސް ދުވަހާއި ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް
ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮތުން

އަތޮޅުކައުންސިލާއި،

ދ
ފުނަ ޫ

ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ ޙަރާކާތްތަކެއް ބޭއްވުނެވެ.
 3މެއި  2014ދުވަހުގެ ހަވީރު  4:00ން
 6:15ށް ބޭއްވުނު މިޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކުވެރިކަމުގެ

ނ
ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރީމުވައްޒަފުން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއި ް

ލގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ
ކއުންސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސި ް
ހމެނެއެވެ .މިގޮތުން ށ.އަތޮޅު ަ
ފުޓްބޯޅަ މެޗަކާއި ،ބަށިމެޗެއް ި
ޓީމަކާއި ،ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމަކާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަމެޗް  2 - 5ން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ
ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އަންހެން ޓީމާއި ،ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމާއެކު ކުޅެވުނު ބަށިމެޗް
1ލަނޑު  8ފޯލި ،އަދި 1ލަނޑު  10ފޯލީގެ ކުޑަކުޑަ ތަފާތަކުން މޮޅުވެފައިވަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ޓީމެވެ.
އތޮޅު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނު މި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ސިވިލް
ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަދަނޑާއި ،ށަ .
އންސިލަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ސަރވިސްގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި،ފުނަދޫ ކަ ު
އަދި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް ބެލުމަށް ޢާއްމުންގެ ތެރެއިންވެސް މީހުން ޙާޟިރުވެފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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49ވަނަ މިނިވަންދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ 49ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ
ގޮތުން

ރާއްޖޭގެ

ސަރުކާރުން

ހުރިހާ

ރަށެއްގައި

ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

ށ
ބޭއްވުމަ ް
ގ
ދުވަހު ެ

މިނިވަން

ގ
ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަތޮޅުކައުންސިލް ެ
އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ.
25

ޖުލައި

ދުވަހުގެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ރޭ

12:00ގައި

އިދާރާގައި
ދިދަ

މިރަސްމިއްޔާތުގައި
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ވ
ބޭއް ި

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ނ
ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަ ީ

ރައީސް

އަލްފާޟިލް

މުޙައްމަދު

އަދި

ޢާރިފްއެވެ.

ދިދަ

ދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު
ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ށ.ފުނަ ޫ

ނގުމުގެ
ެ

ކަންތައް

ކުރިޔަށް

ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން

ފައްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
ފުނަދޫގައި

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ހުރި

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

އިސްވެރިންނާއި،

މުވައްޒަފުން

އަދި

ރަށުގެ

ޢއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ފނަދޫސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާއިާ ،
ކަމުވޮށިވެގެންވާ ބޭފުޅުންނާއިު ،
މގެ މިޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކުރުމުގެ
މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގު ު
މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.

1436ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
1436ވަނަ

އަހަރުގެ ޤައުމީ

ތ
ދުވަހުގެ މުނާސަބަ ު

ދ ހެނދުނު 6:00ގައި
ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަ ު
ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
މިރަސްމިއްޔާތުގައި

އިދާރާގައި
ދިދަ

ބޭއްވި

ނ
ނަންގަވައިދެއްވާފައިވަ ީ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
މގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް
ޢާރިފްއެވެ .އަދި ދިދަ ނެގު ު
ދ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ
ގެންގޮސްދެއްވާފައިވަނީ ށ.ފުނަ ޫ
ބޭފުޅުންނެވެ.
ރަސްމިއްޔާތު

ކީރިތި

ރއާންގެ
ޤު ު

ފައްޓަވައިދެއްވީ

ފުނަދޫ

ނ
ބަރަކާތު ް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ސްކޫލުގެ

ދަރިވަރު ދަޚްލާން މުޙައްމަދު ރިޟާއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
މިރަސްމިއްޔާތުގައި

ފުނަދޫގައި

ހުރި

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާތަކުގެ

އިސްވެރިންނާއި،

މުވައްޒަފުން

އަދި

ރަށުގެ

ކަމުވޮށިވެގެންވާ މީހުންނާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ބލެތްމީރުކޮށްލުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ
ި
ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވުނު
ގޯތިތެރޭގައި އޮތެވެ.
ށ ދިރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި
ހތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙް އާލާކޮ ް
ދިވެހިންގެ ި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ
ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް
ޢުމަރު ނަޞީރު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
އޮފް

މިނިސްޓަރ

ހޯމް

ލ
އޮނަރަބް ް

އެފެއާޒު

އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ނަޞީރު ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި 17
މާޗް  2014ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ
މަރާމާތުކުރުމުގެ

ޅކީ
މިދަތުރުފު ަ
ޙަވާލުކުރުމުގެ

އަތޮޅުގެތައް

ކުރިން

މަސައްކަތްކުރިޔަށް

ނ
އެތަންތަ ް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި

ލއްވުމުގެ ބޭނުމުގައި
އެތަންތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައި ެ

ކުރެއްވި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒަން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ދަތުރުފުޅެކެވެ .އެމަނިކުފާނު ފުނަދުއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރތުގަ ށ.ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ
ޙާލަތުވެސް ބައްލަވާލައްވާފައިވެއެވެ.
މިދަތުރުފުޅުގައި

ފުނަދޫ

ރައްޔިތުންނާއި،

ޅައިމަގުގެ

ނ
ރ މިއަތޮޅު ފޯކައިދުއަށް ވަޑައިގެ ް
ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ .އަދި އެ ޭ

ކަމުވޮށިވެގެންވާ

މީހުންނާ

މނިސްޓަރ
ި

ވަނީ

ށ ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތަނުގެ
ނ ް
ފޯކައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަ ަ

ޙާލަތާއި ،މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ އިސްބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޔާމީން

ޢަބްދުﷲ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގަތުން
ޢިއްޒަތްތެރި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޢބްދުﷲ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ަ
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު  2014މާޗް 20ވަނަ ދުވަހު
ފުނަދުއަށް

އވެ.
ވަޑައިގެންނެވި ެ

އެމަނިކުފާނުގެ

މިދަތުރުފުޅަކީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު
ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުފުޅުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އގެންނެވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.
ތެރެއިން ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑަ ި
އވެވި ޖަލްސާގައި
ލކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފުނަދޫގައި ބޭ ް
މިދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަ ު

ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން

އ މިސްކިތަކާއި 16 ،ކްލާސްރޫމުގެ
މތު ރައްޔިތުންނާ ޙިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފުނަދޫގަ ި
ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫ ާ
ދނުމަށް
ޢިމާރާތެއް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއެކު މިއަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ޢިމާރާތްކޮށް ި
ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މިރަށުގައި އެއަރޕޯޓް ނޭޅެންޏާ މިސަރުކާރުން މިކަމަށް ގޮތެއް
ހޯދައިދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މާއުނގޫދޫއާއި ،ޅައިމަގުގެ ކަރަންޓުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމަށް ފެނަކައިން މިހާރު
މނިގެން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި ،ޅައިމަގު 4
ޖނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހި ެ
ވ އިން ީ
ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
މަސައްކަތާއި،

ކްލާސްރޫމުގެ

އިންޖީނުގެ

އެހެންތަނަކަށް

ބދަލުކުރުމުގެ
ަ

މަސައްކަތާއި ،މާއުނގޫދޫ

ގިރާސަރަހައްދު

ޖނުގޭގައި ތެޔޮރައްކާކުރުމަށް
ނފައިވާކަމަށާއި ،މާއުނގޫދޫ އިން ީ
މއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެ ި
ހދުމަށް ި
ރިވެޓްމެންޓްކޮށްގެން ެ
ވދާޅުވިއެވެ.
ތާނގީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ި
ދ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޖްތާޒު އާއި،
އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާ ޫ
އިކޮނިމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާރިޝް މައުމޫން ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ

ހެލްތު

ފުނަދުއަށް

ވަޑައިގަތުން
އޮފް

މިނިސްޓަރ

ހެލްތު

އެންޑް

ޖެންޑަރ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ސަކީލާ 2014
ށ
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 21ވަނަ ދުވަހު ފުނަދޫއަ ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެކަމަނާގެ
އަމާން

މިދަތުރުފުޅަކީ

ހިޔާ"

ދ
"ފުނަ ޫ
ރަސްމީކޮށް

ހުޅުވައިދެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ނ
އަމާން ހިޔާ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއި ް

މިކަމަށްޓަކައި ފުނަދޫ އަމާން ހިޔާ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ތައްހުއްޓުވުމާއި،
މިމުޖުތަމަޢު

ލތު
ޑއިގެންނެވިއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެ ް
މށް އެދިވަ ަ
ސަލާމަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކަން ހޯދަދިނު ަ

އެންޑް ޖެންޑަރގެ އިސްވެރިންނާއި ،ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ،މުވައްޒަފުން އަދި
ޢާއްމުރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ .އެކަމަނާގެ މިދަތުރފުޅުގައި ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް
ދިނުމަށް

ހުރި

ދަތިތައް

ބއްލަވާލެއްވިއެވެ.
ަ

އަދި

އަތޮޅުކައުންސިލްއާއި

ބައްދަލުކުރައްވައި

އެކަމަނާގެ

ދާއިރާ

އ އޮޅުންފިލުއްވައި ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވިއެވެ.
ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހުރި ދަތިތަ ް

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޕޮލިސް ޕީސީ ވަޑައިގަތުން
މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްގެ

ޕޮލިސް

ޕީސީ

އ
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު  27އޯގަސްޓް 2014ގަ ި
ވަޑައިގެން ކައުންސިލާ ބައްދަލްކުރެއްވިއެވެ.
މިދަތުރުފުޅުގެ

ކ
ބޭނުމަ ީ

ނ
ފުލުހު ް

މަސައްކަތްކުރާ

ސްޓޭޝަންތަކުގެ

ފެންވަރު

އ
ރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތަކެ ް
ބަލައި ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރެވޭނީ
ނ
ފަރާތު ް

ޕޮލިހުންގެ

ކޮބައިތޯ

ކަންތައް

ތ
ކިހިނެއް ޯ

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ
ފހު
ބެލުމަށް ަ

ޕޮލިސް ޕީސީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

ށ
އެކަމަ ް

ނނަ ބަޔަކީ ކައުންސިލްތައް
ބލައިގަ ް
ދމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ަ
ރން ކަމަށެވެ .ޕޮލިހުން ދޭ ޚި ު
ހައްލެއްގެންނަން މަސައްކަތްކު ު
ށގައި ހުރި މައްސަލަތައް
ރ ު
ނ ކައުންސިލުން ދެކޭގޮތާއި ،ރަށް ަ
ތ އޮޅުންފިލާވާލުމެވެ .މިގޮތު ް
ކަމަށްވާތީ ކައުންސިލުން ދެކޭގޮ ް
މިޓީމާ ވަނީ ހިއްޞާކުރައްވާފައެވެ.

އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޓީމެއް
ވަޑައިގަތުން
ޕްރައިވެޓް

އާސަންދަ

ލިމިޓެޑްގެ

ށ
ޓީމެއް  13ނޮވެމްބަރ 2014ގައި ފުނަދުއަ ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
8:30ގައި

އަދި

އެޓީމުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އެރޭ
ނ
ވެރިން ާ

ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
މިޓީމުގެ
އެއިދާރާއިން

ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ

މިހާރު

ފައްޓައިގެން

އުޅޭ

ވ
އެވެއަރނަސް ކެމްޕެއިނެއްގެ ދަށުން ހުސްނު ާ

އާސަންދަ ޓީމު އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އާސަންދަ ތަޢާރަފްކުރުމާއި ،އެސްކީމަށް ގިނަ
ތއް ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކުރުމެވެ.
ލ ަ
ބަދަލުތަކެއް ހުރީމައި އެބަދަ ު

ތތައް
އަދި އެޓީމުންވަނީ އެމަޢުލޫމާ ު

އަތޮޅުކައުންސިލާ ހިއްޞާކުރައްވައި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ސާފުކުރައްވައެވެ .ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި
އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވީ ބަލިމީހުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ފޮނުވުމުގައި ހޮސްޕިޓަލުން ނުވަތަ ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުން
ރިފަރކުރާއިރު އެދަތުރު ހަމަޖެހުން ލަސްވާ މައްސަލަ އަންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
މިޓީމުގައި ހިމެނެނީ އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ ޒީނިޔާ އާއި ،ޢަޒުރާ އާއި ،މައިޝާ 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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އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
އިދާރާ

ތޅުކައުންސިލް
އަ ޮ

އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

2014ގައި

8

އޮކްޓޯބަރ

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ

ޓީމެއް

ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އރޭ 9:00ގައި
އޯޑިޓްކުރަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ެ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ކ
އިސްވެރިންނާއިއެ ު

އ
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގަ ި
ބޭއްވުނު

އ
ބައްދަލުވުމުގަ ި

އޮޑިޓަރ

ތ
ޖެނެރަލްއޮފީހުގެ އޮޑިޓަރ މެނޭޖަރ ޢާއިޝަ ު
ނ
ނ 2013ވަ ަ
ލިއުޝާ ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ކުރާ ީ
އަހަރުގެ

އޮޑިޓް

ކަމަށާއި،

އޯޑިޓް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އޭގެތެރޭގައި

އތައް ކޮށްފައި ހުރިތޯ އާއި،
ކންތަ ް
ކޒީ ޤާނޫނާއި ،ޚިލާފަށް ަ
ނއި ،ޤަވާޢިދަށާއި ،އަދި ލާމަރު ަ
ޤނޫ ާ
ލތުގެ މާލީ ާ
ބަލާލާނީ ދައު ަ
އެއާ ޚިލާފަށް ހުރި ކަންތައްތައް އޯޑިޓްގައި ފާހަގަކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ .އަދި މިމަސައްކަތުގައި މަދުވެގެން  7ދުވަސް
ހޭދަވާނެ ކަމަށާއި ،ޕްލޭންކުރެވިފައިވަނީ ގިނަވެގެން  10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަމަށެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި
ނށް
ބރާހީމް ރަޝީދު އިދްރީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ަ
ކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އި ް
އެއްބާރުލުން ދީގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ކަމަށާއި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ފާހަގަނުވަންޏާ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރާކަށް ނޭނގޭނެ ކަމަށާއި ފާހަގަވާނީ އެހެން ފަރާތަކުން އައިސް ބެލުމުން ކަމަށް
ފހަގަކުރައްވައި މިފަހަރުގެ ރިޕޯޓުގެ ކުރީގައި
ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން ކުރީއަހަރުގެ އޯޑިޓް ރިޕޯޓް އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށް ާ
އެރިޕޯޓް ލިބުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މޙައްމަދު ޝައްފާން އާއި،
މނިވަޑައިގަންނަވަނީ އޮޑިޓަރ ު
އޝާގެ އިތުރުން މިޓީމުގައި ހި ެ
އޮޑިޓް މެނޭޖަރ ޢާއިޝަތު ލި ު
ލ ނާހިދު އެވެ.
އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ތަސްލީމާ ރަޝީދު އާއި ،ފާޠިމަތު ޝަހު ާ
ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތައް އޯޑިޓްކުރުމަށް އޯޑިޓްޓީމުން ކުރި މިދަތުރުގައި މިކައުންސިލްގެ އިތުރުން ށ.
ބިލެއްފަހި ،މާއުނގޫދޫ  ،ނަރުދޫ ،ކަނޑިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާ އޯޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން
ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  4ނޮވެމްބަރ 2014ގައި ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ނ  6ނޮވެމްބަރ 2014ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ތ ް
މޮނިޓަރިންގ ނިންމުމުގެ ގޮ ު
ފާހަގަކުރެވުނު

ރަނގަޅު

އިޞްލާޙްކުރަންޖެހޭ

ކަންތައްތައް

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ކޮމެންޓްކުރުމަށް

ކަންތައްތަކާއި،

އަދި

އެޓީމުގެ

މޮނިޓަރިންގ

ރަސްމީ

5

ޑިސެމްބަރ

ދޭނެކަމަށާއި،

15

ފައިނަލްކޮށް

ޢާއްމުކުރުމަށް

ފަރާތުން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލް

ފަރާތުން
ށ
ރިޕޯޓަ ް

ދުވަހުގެ

މުއްދަތު

2014ގައި

އެރިޕޯޓް

ހަމަޖެފައިވާކަމަށް

މިބައްދަލުވުމުގައި

ވަގުތީގޮތުން

ޙަވާލުވެވަޑައިގެންހުންނެވި

ގ
ޓީމު ެ
ހިންގުމާ
އަޙްމަދު

ކއުންސިލަރ
ަ

ޢަބްދުﷲގެ ވާހަކަފުޅުގައި ބެލެނިވެރި ފަރާތުން އައިސް
ކަންތައްތައް

ބެލުމަކީ

ތ
އެދޭގޮ ް

ކަމަށާއި،

އެލްޖީއޭގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމު ،އަތޮޅުކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ކުރެވިފައިހުންނަ

ގޅު
ނުރަނ ަ

ކަންކަން

ފާހަވެގެން

ދާކަމަށްވަންޏާ ކަންކަން ރަނގަޅުވެގެން ދާނެކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުން
ނ
މލަކޮށް ރިޕޯޓް އަޑުއިވިގެ ް
ޖހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި ،ޖު ް
ޓީމުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވުމުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިއް ެ
ދިޔައިރު ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައީ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަން ކަމަށާއި،
އެކަމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ.
ޓ ލީގަލް އޮފިސަރ ޙަމްދާ
ނ ް
މންޓް އޮތޯރިޓީގެ އެސިސްޓެ ް
ވޑައިގަންނަވަނީ ލޯކަލް ގަވަރ ެ
މޮނިޓަރިންގ ޓީމުގައި ހިމެނި ަ
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާއި ،ލީގަލް އޮފިސަރ އަސްފާ ޒާހިރު އާއި ،އެޑްމިން އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ސުހާނާއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމް އެފެއާރޒް
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ

އޮފް

ސްޓޭޓް

ފޮރ

ހޯމް

އެފެއާރޒް

އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  2014ސެޕްޓެމްބަރ
ގންނެވިއެވެ.
4ވަނަ ދުވަހު ފުނަދުއަށް ވަޑައި ެ
އެމަނިކުފާނުގެ
ޓްރެއިނިންގ

މިދަތުރުފުޅަކީ
ވޯކްޝޮޕްގެ

ޖުވެނައިލް
ނންމުމުގެ
ި

ޖަސްޓިސް
ރަސްމިއްޔާތު

ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ ހޯމް އެފެއާޒަށް މަރުޙަބާ ދެއްނެވުން

ލ
 4ސެޕްޓެމްބަރ  2014ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ޖުވެނައި ް
ރވެވަޑައިގެން ބައިވެރިންނަށް
ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެ ި
ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައި ،ޖަލްސާއާ މުޚާތަބުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މިޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްގެ ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް އާއި ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ
ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ފތުޙީ އާދަމް އާއި ،އެމިނިސްޓްރީގެ
އލްފާޟިލް މޫސާ ަ
އބު ަ
އފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާ ި
މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓަރ ޮ
އެގްރެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއާއި ،މީޑިޔާކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ތަޛްމީން ޢަބްދުއްޞަމަދު އާއި،
ޖުވެނައިލް ޖަލްސްޓިސް ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބީޑީއެސްސީގެ ޓީމެއް ވަޑައިގަތުން
ބީ.ޑީ.އެސް.ސީގެ ޓީމެއް  29ސެޕްޓެމްބަރ  2014ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ނސިލްތަކާއި ،ރައްޔިތުންނާއި،
މިބައްދަލުވުމަކީ ބީ.ޑީއެސްސީން ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ،ރަށުކައު ް
މތު ހިއްޞާކުރުމަށް ބޭއްވުނު
ނއި ،ބައްދަލުކޮށް އެމަޢުލޫ ާ
ޙިއްސާކުރުމަށްކުރާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ާ
އސްސީން ޓްރޭނިންގ ދެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވައި ،ޒުވާނުންނަށް
ބައްދަލުވުމެކެވެ .އެގޮތުން ބީޑީ ެ
ވިޔަފާރި ލޯންތަކުން ހުރި ފުރުޞަތުތަކުގެމަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ރަށުކައުންސިލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން
މށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އަދި
ނ އެދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވު ަ
ޕތަކުގައި ބީޑީއެސްސީގެ ފަރާތު ް
ރޭވިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮ ް
ނކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ.
ބީ.ޑީ.އެސް ސީގެ ފަރާތުން ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ެ
މިޓީމުގައި

ވނީ
ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ަ

ބީ.ޑީ.އެސް.ސީގެ

މެނޭޖަރ

އަލްފާޟިލް

މ
އިބްރާހީ ް

ޢމާދުއާއި،
ި

ކުޅުދުއްފުށީގައި

ވގުތު ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޢަލީ އާއި ،ދެބޭފުޅުންނެވެ.
ޓްރޭނިންގތައް ހިންގެވުމާއި ،މި ަ

މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ނައިބު
ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސްގެ ނައިބު
އ
ޢބްދުﷲ ރިފާޢު  13ޖެނުއަރީ 2014ގަ ި
އަލްފާޟިލް ަ
ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އެމަނިކުފާނުގެ
މަރުކަޒުގެ

މިދަތުރުފުޅަކީ

ޙާލަތު

ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމަށް
ފުނަދޫގެ

ށ.އަތޮޅުގެ

ބައްލަވާލެއްވުމަށާއި،
ވ
ކުރެއް ި

ޒުވާނުންނާއި،

ގ
ޒުވާނުން ެ
ޒުވާނުންނާއި،

ދަތުރުފުޅެކެވެ.

އދަލުކުރައްވައި
ބަ ް

ނ
އެގޮތު ް

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެނެނެވުން

ސަރުކާރުގެ

ތ
މށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަޢުލޫމާ ު
ފގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނު ަ
ތ ދެއްވައި ،ޒުވާނުންނަށް ވަޒީ ާ
މ ު
ގތުން މަޢުލޫ ާ
ވަޢުދުތަކާ ބެހޭ ޮ
ހިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.
ޟލް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
މ އެފެއާޒުގެ ނައިބު އަލްފާ ި
ރފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ ް
އެމަނިކުފާގެ އަރިހުގައި މިދަތު ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބު ވަޑައިގަތުން
ތޙީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާއިބު އަލްފާޟިލް މޫސާފަ ު
ށ
އާދަމް  31ޑިސެމްބަރ  2014ދުވަހުގެ ރޭ 8:30ގައި ފުނަދުއަ ް
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
މިދަތުރުފުޅަކީ މިލަންދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވުނު އެސްޓީއޯގެ ބޭސް
ފިހާރަ

ހުޅުވައިދެއްވުމަށާއި،

ބައްލަވާލެއްވުމަށް

އެ

ޞިއްޙީ

އރާގެ
ދާ ި

ދާއިރާގެ

ބޭފުޅުންނާއެކު

ޙާލަތު
ކުރައްވާ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް މަރުޙަބާ ދެނެނެވުން

ދަތުރުފުޅެކެވެ .މިދަތުރުފުޅުގައި މިލަންދޫ އެސްޓީއޯ ބޭސްފިހާރަ

ޅ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވައި އެތަނުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ހުޅުވައިދެއްވައި ،ށ.ފުނަދޫ އަތޮ ު
މިދަތުރުފުޅުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޤާސިމް އާއި ،ށ.މިލަންދޫ ދާއިރާގެ
މަޖްލިސް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.



ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ގން 2013ވަނަ އަހަރަށް
ތން 2011ވަނަ އަހަރުންފެށި ެ
ވނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަ ި
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ަ 93
ދައުލަތައް

ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި

ތަރައްޤީގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށް

ފައިސާ

ހިމަނާ

އެފައިސާ

ހޯދުމަށް

ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ލިބިފައިނުވާކަން
ހިތާމަޔާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ގ
ނަމަވެސް  2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިން ޭ
ޙަރަކާތްތަކުން (ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢި
ހދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މށް ބޮޑެތި ޭ
ހަރަކާތްތަށް ހިންގު ަ
 2015އަހަރަށް އަތޮޅުތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢީ  22ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  1,704,046ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން
ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް ސާޅިސްހަރުފިޔާ) ވަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައެވެ.
އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއި އެކު ލޯކަލް ގަވަނަންސް ސްޓަޑީ ޓުއަރ އަކަށް

109,000ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް މުޅި ޖުމްލަ  1,813,046ރުފިޔާ
ވނެއެވެ.
(އެއްމިލިއަން އައްލައްކަ ތޭރަހާސް ސާޅީސް ހަރުފިޔާ) 2015އަހަރަށް މިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.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
ދޭންޖެހޭ

އެކަމަޑޭޝަން

ށ
މ ް
ދިނު ަ

ފަރާތްތަކަށްޚިދުމަތް

ގ
ތތަކެކެވެ .މި ޢިމާރާތްތަކު ެ
ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ ޢިމާރާ ް
ތެރެއިން

އިދާރީ
3425

ބޮޑުމިނަކީ

މަސައްކަތަށް
އަކަފޫޓެވެ.

ބޭނުންކުރާ

ގ
ޢިމާރާތު ެ

ހ
ރ ާ
މި ޢިމާރާތުގެ ހު ި

ނ ފަށާފައިވަނީ  14މާރޗް
މަސައްކަތެއް ނިމި ބޭނުންކުރަ ް
1997

ގައެވެ.

އަންދާޒާކުރާ

ޖުމްލަ

މި

ޢިމާރާތަށް
އަގަކީ

ށ
ޚަރަދުވެފައިވާކަމަ ް

1,243,125.00

ރުފިޔާ

(އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސްތިންހާސް އެއްސަތޭކަ

މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފަންސަވީސްރުފިޔާ) އެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ށ
ކކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަ ް
ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކްތަ ަ
އގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި
އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ،އަތޮޅަށް ވަޑަ ި
ފއިވާ
ށ ޢިމާރާތްކުރެވި ަ
ށ ބޭނުންކުރުމަ ް
ބތިއްބުމަ ް
ބފުޅުން ޭ
ވަފުދުތަކުގެ ޭ

ކ
ތރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮ ް
ގ ެ
ޢިމާރާތްތަކެކެވެ .މީ ެ

ފށިފައިވަނީ
ބޑުމިނަކީ  2687އަކަފޫޓެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ެ
01ގައި ހިމެނޭ މި ޢިމާރާތުގެ ޮ
 12މާރޗް  1995ގައެވެ .މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ .ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ބާއްވާ

ޖަލްސާތަކާއި

އ
ބައްދަލުވުންތަކާ ި

އެކިބޭނުންތަކުގައި

ބޭއްވޭ

ބައްދަލުވުންތައް

ށ
ބޭއްވުމަ ް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މާލަމެކެވެ .އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް އެކަކާއި ،ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ ޢިމާރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ
އަގަކީ

1,118,800.00

ރުފިޔާ

(އެއްމިލިއަން

އެއްސަތޭކަ

އަށާރަހާސް،

އަށްސަތޭކަ

ރުފިޔާ)

އެވެ.

އަދި

އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ދޭއްގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2077އަކަފޫޓެވެ .މިއީ24 ،
ށފައިވާ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް
އޮކްޓޯބަރ 1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިމި ބޭނުންކުރަން ފެ ި
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
އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

06

ޢިމާރާތެކެވެ.

1997ގައި

އޯގަސްޓް

ނންކުރަންފެށި މިޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ
ޢިމާރާތްކޮށް ބޭ ު
ރުފިޔާ

309,553/40

(ތިންލައްކަ

ނުވަހާސް

ފަސްސަތޭކަ

ފަންސާސްތިންރުފިޔާ ،ސާޅީސްލާރި) އެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ
 2230އަކަފޫޓެވެ.
މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު
އވާ
އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  1996ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީން ގަތްފަ ި

މިލައުތުރު ކީސާ (ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް)

ބިމެއްގައި ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތް
ހުރި ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  50×100ފޫޓެވެ .މި ބިމުގައި ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެވުނީ އަތޮޅު އިސްޓޯރާއި ،ފުނަފަތި ފާމަސީ
އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް 2006ވަނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަން ވަނީ
ހކު 6,500.00ރުފިޔާ (ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ .މިހާރު ބޭންކް
މލްޑިވްސްއަށް މަ ަ
ބޭންކް އޮފް ޯ
ރތުގައެވެ .މި ޢިމާރާތަކީ ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ
އޮފް މޯލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާ ާ
ލތެކެވެ.
ލިބެމުންދާ ވަޞީ ަ

އަތޮޅުވެހި
ނ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަ ީ
އިތުރުކުރުމަށް

ދިނުމަށާއި،

ކުއްޔަށް

އަތޮޅުގެ

ގ
ރަށްރަށު ެ

ށ
ވެރިން ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަ ް
ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި
ރ
ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2170.35އަކަފޫޓެވެ .މިއިމާރާތް ހު ި
ބިމުގެ ބޮޑުމިނަކީ  100×100ފޫޓެވެ 24 .އޮކްޓޯބަރ
1998ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ
އަގަކީ

ރުފިޔާ

705,363.00

(ހަތްލައްކަ

ފަސްހާސް

ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްތިންރުފިޔާ) އެވެ.

ތ
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާ ް

ކރުމަށް  3ޖޫން
ވފައިވާތީ ،ޢިމާރާތުގެ ޓިނު ބަދަލު ު
މިޢިމާރާތުގެ މަތީގައި ޖަހާފައިވާ ޓިނުތައް ބައުވެ ،ހަލާކު ެ
މކައުންސިލާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ .އަދި
ދށުގެ/ށ.ފުނަދޫއާ ި
2014ގައި ވިލެޖް އިންވެސްޓްމަންޓް،ނިވައި ޮ
އެގްރިމެންޓުގައިވާ

މުއްދަތުގައި

މަސައްކަތް

ނިންމައި

މިކައުންސިލާ

ވަނީ

ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިމަސައްކަތުގެ

އަގަކީ

 133,300/ރުފިޔާއެވެ.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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލުގެ ނަމުގައި އުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން
މިޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކޮށް މިޕްރޮގްރާމަށް ނަފާވެރިކަން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ .އަދި މިޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް
ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް އެއުޞޫލަށް  17ޑިސެމްބަރ 2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރުމަށް 2014 ،ޑިސެމްބަރ
16ގައި ބޭއްވުނު ޢާއްމު ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޢިމާރާތުގައި  5ކޮޓަރި ،ސިޓިންގރޫމް،ކާގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ.

އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ"ފުނަފަތި ފާމަސީ"
މި

އަތޮޅު

ޢިމާރާތަކީ

މާލިއްޔަތު

ރައްޔިތުންގެ

ރ
އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަ ީ
ބޭސް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން
ހިންގެވި ބޭސްފިހާރައެކެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 309.88
10

އަކަފޫޓެވެ.

2001ގައި

ޖެނުއަރީ

މަސައްކަތް

ނިންމާ

ބޭނުންކުރަން ފެށި މި ޢިމާރާތުގެ އަންދާޒާ އަގަކީ 134,000.00
ފުނަފަތި ފާމަސީ

ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތަރުހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"
އުޅަނދަކީ

މި
އެކިދަތުރުތައް

ކުރުމަށް

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށަށް

ބޭނުންކުރުމަށް

ހ
ކުރަންޖެ ޭ

1998ވަނަ

އަހަރު

އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެކެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީG4577A-
07-15-Cއެވެ.
ށ
އަތޮޅުދޯންޏަކީ ،އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަ ް
ފަސޭހަގޮތެއްގައި

ޚިދުމަތްދިނުމަށް

ވ
ޤާއިމުކުރެވިފައި ާ

ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ

ށ .އަތޮޅުދޯނި " ފަރުކޮޅު" ފުނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި

އ
މުދަލެކެވެ .މިއުޅަނދުން ކައުންސިލަށް ނަފާވުމުގެ ބަދަލުގަ ި
އންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ
ށ މިކަ ު
ނ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަ ް
ގގަނޑު ކުޑަ މަރާމާތެއްކޮށްގެ ް
ގ ެ
ތ ދޯނީ ެ
ގެއްލުން ވަމުންދާ ީ
115ވަނަ

ޢާއްމު

ނ
ޖަލްސާއި ް

ޙާޟިރުވި

5

ގ
މެންބަރުން ެ

ނ
އިންތިފާޤު ް

ވަނީ

ކރައްވާފައެވެ.
ފާސް ު

މިޖަލްސާއިން

ނ
ފާސްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން މިއުޅަނދުގެ އަގެއްގެ ގޮތުގައި އުޅަނދުގެ ޢުމުރަށް ބަލައި ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަ ީ
 767,637.00ރުފިޔާ(ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސްހަތްރުފިޔާ) އެވެ .މިއުޅަނދު ނީލަންކިއުމުގެ ހުއްދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ހުއްދަދެއްވާފައިވުމާއެކު 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެފަހަރު މަތިން
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނލަމުންނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވުމުން ޖެނުއަރީ މަހު އަގު ދަށްކޮށް އަލުން ސިޓީލާ ނީލަންކިއުމަށް
އިޢުލާންކޮށްގެންވެސް ސިޓީލާ ީ
އިޢުލާންކުރުމުން  618,000/-ރުފިޔާއަށް މާލެހިޔާ 14-03،މުޙައްމަދު މުއައްމަން ވަނީ ނީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާފައެވެ .އަދި
ނމު ތަކެތި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ.
 2އޭޕްރީލް 2014ގައި ވަނީ ފަރުކޮޅު ދޯންޏާއި ،ދޯންޏާބެހޭ މުހި ް

އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި"
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް 36
ކ
ވނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗަ ީ
ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެަ 2004 .
އަތޮޅުއޮފީސް

ޙަވާލުވެހުންނަވާ

ހިންގެވުމާ

ނ
ބޭފުޅު ް

އ
އަތޮޅުތެރެއަށް ދިއުމާއި ،އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނުންތަ ް
ކުރެއްވުމަށް
ބޭނުންކުރަމުން

އުޅަނދެކެވެ.

އައި

މި

އުޅަނދުގެ

ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ G7432A-02-15-C :އެވެ .މި
ށ .އަތޮޅުލޯންޗް "މާމުލި" މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު

ލޯންޗަށް ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ
 1.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

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

ސަރުކާރާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ

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

އަތޮޅުލޯންޗް "ވިޔަވަތި"
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް 36
ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ2013 .ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ
މ އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ
26ވަނަ ދުވަހު ގެނެވުނު ި
ގ
ނަންބަރަކީ G3597B-02-15-C :އެވެ .މި ލޯންޗު ެ
ހަލް ހެދުމުގެ އަގަކީ

 1,827,855.72ރުފިޔާއެވެ.

މ
ގނައުމާއި ،އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރު ާ
މީގެ އިތުރުން ލޯންޗް ެ
ހިސާބަށް ޚަރަދުވި

 48,243.20ރުފިޔާއާއެކު ޖުމްލަ

އަގަކީ  1,876,098.92ރުފިޔާއެވެ .މިލާންޗަކީ ދުވެލި
ޕްރޮގްރާމުގެ

ދަށުން

ދެވޭ

ޚިދުމަތްތައް

ކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު

ށ
ފުޅާކޮ ް

ތރުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުންނާއި ،މިޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހޯދުނު ލޯންޗެކެވެ.
ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އި ު
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

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

ވެހިކަލްސް
2014ވަނަ
ބެލުމުގެދަށުގައިވަނީ
އެގޮތުން

އަހަރު
1

ކާރާއި،

ނބަރު
ރަޖިސްޓްރީ ނަ ް

ރަޖިސްޓްރީ

ނަންބަރު:

ރA0B6609
ނަންބަ ު

ށނުއިރު
ފެ ު
1ވޭނާއި

1

B1AG1768

B2A1032
ސައިކަލް

މިކައުންސިލްގެ

ދަނީ

ވޭނާއި،

ސައިކަލެވެ.
ކާރާއި،
ރަޖިސްޓްރީ

ބނުންކުރެވެމުންނެވެ.
ޭ

ވުމާއެކު 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ވަނީ ކާރަކާއި ،ވޭނަކާއި  1ސައިކަލެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކާރާއި ،ވޭން

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
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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

ދާއިރާއަކުން  2މެމްބަރުންނެވެ .ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދާއިރާއަށް  2014ފެބްރުއަރީ 26ގައި އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން
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

 2014ވަނަ 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 23 ،މާޗް 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

ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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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
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން
މި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ކން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.
ށން ކަން ަ
ނނަ އުޞޫލެއްގެ ދަ ު
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށް ފެ ް
މިކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  05މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.
ނ
 26ފެބްރުއަރީ 2014ގައި އައު ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން  7އޭޕްރީލް 2014ގައި ބިޑް އިވެލުއޭޝަ ް
ކޮމިޓީއެއް އަލުން އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި  16އޭޕްރީލް  2014ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާއިން
ނ
އވެއެވެ .ކޮމިޓީގައި ހިމެ ޭ
ޗެއަރއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އިންތިޚާބުކުރެވިފަ ި
މެންބަރުން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
#

ނަން

ކޮމިޓީގެ ޙައިޞިއްޔަތު

މަޤާމު

 1އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ޗެއަރ ޕާސަން

ދ
 2ޢަބްދުﷲ ނާހި ު

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 ބަދަލުވެފައިވުމާއެކު 2014ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި

މިކޮމިޓީ އަލުން އެކުލަވާލައި

ތރީގައި އެވަނީއެވެ.
މިކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން ި
#
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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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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.
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 ު

 5އާދަމް ސަޢީދު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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 ު

ފ
 3ޢަބްދުﷲ ޢާތި ް

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު

 4އަޙްމަދު ފާއިޒު

އަތޮޅުކައުންސިލަރ

ރ
މެންބަ ު
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މ
އބްރާހީ ް
 5ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ރ
މެންބަ ު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

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

ޝާމިޔާ ޙަސަން

ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

5

މަމްދޫޙް ނަސީމު

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

6

އަޙްމަދު ޢީސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

ދ
ޢަޤްލީމާ ޢަބްދުއްޞަމަ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

މުޙައްމަދު ޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

9

ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 10މުޙައްމަދު އާޠިފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 11އިބުރާހީމް ސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 12ޙަސަން އިބުރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 13އަޙުމަދު މުޖުތަބާ

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 14ފާޠިމަތު އަޙްލާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
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 15މުޙައްމަދު ފަޟީލް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 16ޢަލީ ރިފާޢު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

މ
 17ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 18ސާލިމް ޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 19ޙަބީބާ އިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20މުޙައްމަދު މުބީނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 21ފަރީޝާމުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 22ޢަޒީމާ މުޙައްމަދު ފުޅު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 23އާމިނަތު މޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 24އިސްމާޢީލް ޝަރީފް

މަސައްކަތު

 25އަޙުމަދު އާދަމް

މަސައްކަތު

މ
 26އާމިނަތު އިބްރާހީ ް

މަސައްކަތު

 27ފާޠިމަތު އަޙްމަދު

މަސައްކަތު

 28ޢަލީ ޙަސަން

ޑްރައިވަރ

 29މުޙައްމަދު ޙަސަން

ލޯންޗް ޑްރައިވަރު

 30އާދަމް ފަހީމް

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 31މުޙައްމަދު ޙަސަންފުޅު

ޑްރައިވަރ

 32މުޙައްމަދު ސުލައިމާނު

ފަޅުވެރި

 33ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް

ފަޅުވެރި

މ
 34ޢަބްދުﷲ ނަޢީ ު

ފަޅުވެރި

 35އަޙްމަދު 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 ަ
މަޝްވަރާގެ މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  07/2010އާއި،
ވ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައި ާ
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މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މިކައުންސިލުގެ
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

އިދާރީ

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ
ޤަވާޢިދުތަކާއި
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ނ
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ސިވިލްސާރވިސްއިން
އިދާރީ

ހިންގުމުގެ

އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ .މިގޮތުން  2014ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު
ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ
މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  08އެވެ .އަދި  6ޖެނުއަރީ

2014ގައި ކޮމަންޑޫ

ދާއިރާގެ

އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަދި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 6
ދަށްވިއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް  2014ފެބްރުއަރީ 26ގައި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތީން  8ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބުވެ ޤަވާޢިދުން
ހގަކުރަމެވެ.
އޮފީހަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން ފާ ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނޑުގައި  40މަޤާމް
ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް 2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ  35މުވައްޒަފުންނެވެ.
2014ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރު ހުސްވެފައިވާ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް

ސިވިލްސަރވިސް

ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  22( (1)CSC/2014/137ޖެނުއަރީ  )2014ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ ސާދާގޭ އަޙްމަދު ސުނިލް
ޝން މުޙައްމަދު ޝަހީމު ،ސިވިލް ސަރވިސް
ހަމަޖައްސަވާފައިވެއެވެ .މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީ ަ
ތޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ
ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  3( (3)CSC/2014/791ޖޫން  )2014ޗިޓުން ށ.ފުނަދޫ އަ ޮ
ނބަރު
ޓެކްނީޝަން ކަމަށް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޢާއިޝަތު އާސިފާ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަ ް
 14( (3)CSC/2014/969ޖުލައި  )2014ޗިޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށް
ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ .އެއާއެކު އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ޙުސައިން ޝިޔާމު ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
ނަންބަރު

 14( CSC/2014/1277ޖުލައި  )2014ޗިޓުން ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ ކަމަށް

ނމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ އާމިރާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤް ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ
ބަދަލުކޮށް ،އެސިސްޓެން އިކޮ ޮ
ނަންބަރު

ދ
ލ އިދާރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިޝަރަކަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ .އަ ި
 (3)CSC/2014/1638ޗިޓުން ފުނަދޫ ކައުންސި ް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ މަމްދޫޙް ނަސީމު(3)CSC/2014/1471

( 14އޯގަސްޓް  )2014ޗިޓުން

ދ
ނ ޫ
ވފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފަޅުވެރި މަޤާމުގައި ހުރި ށ.ފު ަ
ށ ބަދަލު ެ
މިކައުންސިލްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމަ ް
ސަރިންދާގޭ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެދިގެން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  17( (2)CSC/2014/1108އޯގަސްޓް
 )2014ޗިޓުން ވަކިކުރައްވައި ،އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިޝަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ށ.ފުނަދޫ ސާދާގޭ އަޙްމަދު
ސުނިލް އެދިގެން ،ސިވިލް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު  17( (2)CSC/2014/1164އޯގަސްޓް  )2014ގައި ވަޒީފާއިން
ވަކިކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދި  17އޯގަސްޓް 2014ގައި ހުސްވި ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ރިލެކްސް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އާދަމް ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ޓން
ވމްބަރ  )2014ޗި ު
ނންބަރު  13( (1)CSC/2014/2374ނޮ ެ
ަ

ހަމަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން  17އޯގަސްޓް  2014ގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިޝަރގެ މަޤާމަށް
ނބަރު  (1)CSC/2014/2230ޗިޓުން 21
ށ.ފުނަދޫ މޫސުމްގޭ މުޙައްމަދު ޢާތިފް ،ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަ ް
ނ ހަމަޖައްސަވައި 14 ،އޯގަސްޓް 2014ގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
އޮކްޓޯބަރ  )2014ވަގުތީގޮތު ް
ތ ފާޠިމަތުއަހުލާމް ،ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު
ޒނި ު
ކަމުގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ ެ

(1)CSC/2014/2232

ނ ވަގުތީގޮތުން ހަމަޖައްސަވައި ،އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސރގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ
( 21އޮކްޓޯބަރ  )2014ޗިޓު ް
ބޮންތި މުޙައްމަދު ފަޟީލު ،ސިވިލްސަރވީސް

ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު  3( (39)CSC/2014/1835ޑިސެމްބަރ )2014

ޗިޓުން ވަގުތީގޮތުން ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވެއެވެ .އަދި
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ށ.ފުނަދޫ

މިއަހަރު ތެރޭގައި ހުސްވި އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް

ހަނދު ޢާއިޝަތު ޔަމްނާ ،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު

އވެ .ވުމާއެކު 2014ވަނަ
ނ ފެށިފައިވެ ެ
ތ ގޮތުން ގެންގުޅެ ް
 10( (3)CSC/2014/1838ޑިސެމްބަރ  )2014ގައި ވަގު ީ
އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ  35އެވެ.
2013ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުން  242ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އިރު އެވްރެޖްކޮށް  96.03އިންސައްތަ
މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލަރުންނަށް އަރުވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން
ނ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 7/2010ގެ 11،12ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ބކުރެވޭ 2ވަނަ ކައުންސިލަށް އެރުވުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އިންތިޚާ ު
ނ
ލޙްތަކާއެކު އެ ލިއުން  12ޖެނުއަރީ 2014ގައި ބޭއްވު ު
ނނެވި އިޞް ާ
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި މެންބަރުން ގެ ް
މިކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 139ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނެވެ .މިލިއުން ފާސްކުރެވިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް
އތިފާޤުންނެވެ.
ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އި ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ނ
ވ ަ
ނ ަ 2014
ވ ގޮތުގެމަތީ ް
ނނުގެ ()7/2010ގެ 96ވަނަ މާއްދާގައި ާ
ހންގުމުގެ ޤާ ޫ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ނ
މތީ ް
އ ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ ަ
އންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށް ،އެޤާނޫނުގެ 97ވަނަ މާއްދާގަ ި
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކަ ު
މންޓާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހިސާބުތައް ޞައްޙަކަމަށް މިކައުންސިލްގެ
އެކުލަވާލެވުނު ބަޖެޓް ސްޓޭޓް ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 140ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން  2014ޖެނުއަރީ 15ވަނަ ދުވަހު

ފާސްކުރެވުނެވެ .މިބަޖެޓާއި ،ހިސާބުތައް

އތިފާޤުންނެވެ.
ފާސްކުރައްވާފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އި ް

2013ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން
ގ (ށ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ()7/2010ގެ 109ވަނަ މާއްދާ ެ
ޓ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު "2013ވަނަ އަހަރު މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ
ގޮތުގެމަތީން ލޯކަލް ގަވަރމެން ް
ޙތަކާއެކު  2014ޖެނުއަރީ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް" މެންބަރުން ގެންނެވި އިޞްލާ ް
ނ
ޤ ް
އންސިލްގެ 140ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
15ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކަ ު
ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން
ޅ
އތޮ ު
ޑވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ  5އެކައުންޓްގެ ތެރެއިން ށަ .
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލް ި
ރހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް،
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފް ،ނައިބު ރައީސް އިބް ާ
ޠފް ،ކައުންސިލަރ އާދަމް
ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ޢަބްދުﷲ ،ކައުންސިލަރ އަހުމަދު ފާއިޒު ،ކައުންސިލަރ އަބްދުﷲ އާ ި
ސަޢީދު ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ނަޒުލާ އަދި ކައުންސިލަރ އަބްދުﷲ ނާޙިދުއަށް ކަމަށާއި ،އަނެއް 4އެކައުންޓް (ރެވެނިއު،1
ރެވެނިއު ،2ޚަރަދު 1ޚަރަދު )2ގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ
ނ
ބރުއަރީ 2014ގައި ބޭއްވު ު
ލލް އިބްރާހީމަށް ކަމުގައި  27ފެ ް
ށއި ،ޑިރެކްޓަރ އަބްދުލްޖަ ީ
ޖެނަރަލް މުހައްމަދު ޙަމީދު އަ ާ
ނ
ޤ ް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  8މެންބަރުންގެ އިންތިފާ ު
ފާސްކުރެވުނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙްތައް ފާސްކުރުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤާވާޢިދަށް ،ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ނެރުއްވާފައިވާ
ވފައިވާ
ތން މާއްދާތަކަށް ގެނެ ި
މ ީ
އޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ަ
މއްދާތައް އިތުރުކޮށް އަދި އެ ު
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައެއް ާ
ގންނެވި އިޞްލާޙްތަކާއެކު
އިޞްލާޙްތަކާއި ،މެންބަރުން ެ

ނ
މިޤަވާޢިދު އަލުން ފާސްކުރުމަށް  4މާޗް 2014ގައި ބޭއްވު ު

ނ
ޤ ް
ފ ު
ނ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތި ާ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއި ް
ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް  2014ފާސްކުރުން
"މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް  "2014މެންބަރުން ގެންނެވި
އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް  4މާޗް  2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ދެވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނވެ.
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވު ެ

ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައި ،ކޯޑިނޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުން
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވުނު " ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމް
ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި" ،މަދަދު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި" ،ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ
އިދާރީ އުޞޫލު" އާއި" ،ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ،އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު" އާއި،
"އަތޮޅުކައުންސިލްރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު" އަދި "ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީތަކާއި،
ކޯޑިނޭޓަރުން "2014 -ބަޔާންކުރާ

ކަރުދާހަށް 20 ،މާޗް  2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަށް  11މާޗް

 2014ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.00ގައި ބޭއްވުނު

ނވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
ނސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ތި ް
މިކައު ް

ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރުން
ށ
ރމުންގެންދިއުމަ ް
ނ ޢަމަލުކު ަ
"ފުނަފަތި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު" އަށް  20މާޗް  2014އިން ފެށިގެ ް
 13މާޗް 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ހަތަރުވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 5
ކރެވުނެވެ.
ފޤުން ފާސް ު
މެންބަރުންގެ އިންތި ާ

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގެ އުޞޫލު"ގެ 2ވަނަ މާއްދާގެ ()2.3ގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ކައުންސިލަރުން މަރިޔާދުގޭގައި ތިބުމުގެ ކުލި ކަނޑައެޅުން
އަތޮޅުކައުންސިލަރުން މަރިޔާދުގޭގައި ތިބުމަށް ނަގާފީއަކީ ރަމްޒީ ޢަދަދެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުމަށާއި ،މަހަކަށް ނަގާ ފީއަކީ 600/-
(ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  19މާޗް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  5ވަނަ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެން  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުން ވޯޓާއެކު ފާސްކުރެވުނެވެ.

2015ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށް ކަނޑައެޅުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :

57

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކުރިޔަށް އޮތް 2015ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބަލައި،
2015ވަނަ އަހަރުގެ ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށަކީ "ށ.ގޮއިދޫ" ކަމުގައި ކަނޑައަޅުމަށާއި ،މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި
ގޮއިދޫ ކައުންސިލާއި ،މިކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  8އޭޕްރީލް  2014ބޭއްވުނު
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލާ
ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން
2015

ވަނަ

އވުމުގެ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގ
ތ ބޭ ް
އތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާ ް
އަހަރުގެ ށަ .

ސކޮށް ،މި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުމަށް  20އޭޕްރީލް 2014
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާ ް
ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިންތިފާޤުން
ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކައުންސިލްތައް އުފެދުމާ ހަމައަށް އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޖަމާކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާ އާއި،
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ކ
ގއި ޖަމާކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާއާއި ،އިސްލާމި ް
ގ ދަށު ަ
ކައުންސިލް އުފެދުމާ ހަމައަށް ށ.އަތޮޅުއޮފީހުގެ ބެލުމު ެ
މިނިސްޓްރީގެ ފައިސާ
ޢާއްމުޖަލްސާއިން

ށ ޖަމާކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ  12ވަނަ
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ރެވެނިއު ް 1

ފާސްކޮށް

މިފައިސާގެ

ތެރެއިން

،

11ވަނަ

ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން

ހިފްޒުކޮށް

ތަފާވީޙްކުރުމަށް

މށް ފާސްކޮށްފައިވާ 140,000/-ރ( .އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ) ނެގުމަށް  6މެއި
ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވު ަ
 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ
އިންތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ކައުންސިލްގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ކަރުދާސް އެނެކްސް  1އަދި 2ށް ކައުންސިލަރުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ގ
މނާފައިވާ "އިދާރީ ހިންގުމު ެ
އިޞްލާޙްތަކާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް  2014ފާސްކުރުމަށާއި ،އެނެކްސް 2ގައި ހި ަ
ޚަރަދު" ގެ ބައިގާވާ އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ކައުންސިލްގެ ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ  534,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރަން ވާނީ އެ ޢަދަދު ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައި ،އެފައިސާ ސަރުކާރުން
ނުލިބިއްޖެ ޙާލަތުގައި ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށް  22މެއި  2014ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10.00ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ
މާލަމުގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެވުނެވެ.

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އެކަޑަމިކް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ފާސްކޮށް ޢަމަލުކުރުން
"ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތަޢުލީމީ އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތު  "2014ފާސްކޮށް 10 ،ޖޫން  2014އިން
އމަށް  10ޖޫން  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު
ގންދި ު
ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުން ެ

މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެންޓަނާ ހަރުކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި ޓަވަރ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
ނ ހަރުކުރުމަށް ކުރިން ބޭނުންކުރި ޓަވަރ ،މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެންޓަ ާ
ޖަލްސާއިން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ފާސްކޮށް ،ނީލަމުގެ ފެށޭ އަގަކީ  4,000/-ރުފިޔާ ،އަދި ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭ
އަގަކީ  500/-ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށް  10ޖޫން 2014

ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު

ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  4މެންބަރުން ވޯޓުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުވެއްސާއި ،ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް ކައުންސިލަށް އެންމެފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ދިގުމުއްދަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން
ހ
ކއްޔަށް ދިނުމާބެ ޭ
އަތޮޅުވެއްސާއި ،ޢަރުޝީފު ޢިމާރާތް ކައުންސިލަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ދިގު މުއްދަތަށް ު
ވހި ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  2ޖުލައި  2014ގައި ބޭއްވުނު
އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ނަފާ ެ
ނ
ޤ ް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު އަގު ދަށްކޮށް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
އ
ގ ި
 1އޭޕްރީލް 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ސިޓީލާ ނީލަމު ަ
ވިއްކާލުމަށް

ފާސްކޮށްފައިވާ  2އައުބޯޑު

އިންޖީނު(ޓޫ ސްޓްރޮކް) ގެ އަގު ދަށްކޮށް އަލުން ނީލަންކިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ

އ
ފށޭ އަގަކީ  50,000/-ރުފިޔާ ،ބަ ު
ލން ެ
އންޖީނުގެ ނީ ަ
މޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ،އައު ި
ނ ޢާއް ު
ދެވަނަ ދައުރުގެ 25ވަ ަ
އިންޖީނުގެ ނީލަން ފެށޭއަގަކީ 45,000/-

ރުފިޔާ އަދި ނީލަމަށް ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އަގަކީ

 1,000/-ރުފިޔާ

ކަމުގައި ފާސްކުރަމަށް  5އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމުނެވެ.
މިގޮތަށް ނިންމިފައިވަނީ މިޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރުކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރައްވާފައިވާ ށ.އަތޮޅުފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނުބާއްވާ ގޮތަށް
ނިންމުން
ތ
ވ ފުޓްބޯޅަމުބާރާ ް
ޖހިފައި ާ
ސލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަ ެ
ބރާތެއް ބާއްވާނަމަ މިކައުން ި
އެފްއޭއެމް އިން ފުޓްބޯޅަ މު ާ
ނުބޭއްވުމަށާއި،

މބާރާތަށް
މި ު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ބަޖެޓް،

ޚަރަދުކުރާނެ

ގޮތެއް

ކުޅިވަރުގެ

ކަންތައް

ކުރިއެރުވުމަށް

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމައި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ
މށް 12
އއްބާރުލުން ދިނު ަ
ލން ެ
ޓބޯޅަމުބާރާތަށް މިކައުންސި ު
ފއޭއެމްއިން ކުރިޔަށްގެންދަވާ ފު ް
ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ،އެ ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ބޖެޓަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދަކީ  9,087,444.00ރުފިޔާ
ނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ ް
ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅައި މިބަޖެޓް ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވުމަށް  12އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ
އތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އި ް

ށ.އަތޮޅު އެކަޑަމިކް އެވޯޑް 2013ގައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނުން
ށ
ނ ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަ ް
ގ ދަރިވަރުން ހިމަނައިގެ ް
ށ.އަތޮޅު އެކަޑަމިކް އެވޯޑް 2013ގައި 2012ވަނަ އަހަރު ެ
ގ
ޓ ެ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 26ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް މިކައުންސިލުގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެ ު
"ރަޖިސްޓްރީ އަދި ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ" އައިޓަމުން މިޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް  12އޯގަސްޓް 2014
ނ
ތފާޤު ް
ސއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއް ި
ނ ދައުރުގެ 26ވަނަ ޢާއްމު ޖަލް ާ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުވެހި ޓިނުބަދަލުކުރިއިރު ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ބައުވެގެން ނެގިފައިވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ނީލަންކިއުން
ށ
މ ް
ކތި ނީލަންކިއު ަ
ނހެން ތަ ެ
ގން ނެގިފައިވާ އެހެ ި
ދލުކުރިއިރު ނެގިފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ބައުވެ ެ
އަތޮޅުވެހި ޓިނު ބަ ަ
މ
ނތައް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ފުރަތަ ަ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ފާސްކޮށް ،ނީލަންކިއުމުގެ ކަ ް
ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް  19އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު
ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންޓަނާ ޓަވަރ އަގު ދަށްކޮށް އަލުން ސިޓީލާ ނީލަންކިއުން
ށއަގު 3,500/-
ދރީ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފެ ޭ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެންޓަނާ ޓަވަރ އަގުދަށްކޮށް އި ާ
ނ
ރތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ،އަލު ް
ރުފިޔާއަށާއި ،އިތުރުކުރެވޭ ޢަދަދު  300/-ރުފިޔާއަށް ނީލަންކިއުމަށާއި ،މިއަގަށް ނަގާނެ ފަ ާ
އިޢުލާންކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ނީލަން ފެށޭއަގު  500/-ރުފިޔާ ދަށްކޮށް ،އަދި އިތުރުކުރެވޭ އަގު
ކަނޑައަޅައިގެން

 300/-ރުފިޔާ ކަމުގައި

އިދާރީގޮތުން އިޢުލާން ކުރަމުންގެންދިއުމަށް މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން

ފާސްކޮށް ،އެނީލަން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އަވަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް  19އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު
ނ
ފޤު ް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިންތި ާ
ނިންމުނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި ގޯތި ކުނިކަހައި ފޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު
ނެގުން
ބޑުކޮށްގެން ބަޔަކާ
ޞލުން ި
ޓން ،ކޮންޓްރެކްޓް އު ޫ
ލހެއް ު
ނކަހައި ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބެ ެ
ކ ި
އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތާއި ،ގޯތި ު
ޙަވާލުކުރުމަށް

ނުވަތަ

ގތުން
ވަގުތީ ޮ

މުވައްޒަފަކު

މށް
ނެގު ަ

ނަފާވެހި

ޓންގ
ކޯޑިނޭ ި

އށް
ކޮމިޓީ ަ

ނ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން  19އޯގަސްޓް  2014ދުވަހު ބޭއްވު ު

އިޚްތިޔާރު

ށ
ދިނުމަ ް

ނ
މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ

މނެވެ.
ޤން ނިން ު
ދައުރުގެ 27ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ކުޅިވަރު ކޮމިޓީން ހިންގުމަށް

ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ރާއްވަވާފައިވާ  4ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ފާސްކުރުން

އެފް.އޭ.އެމްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާ ނަމަ އެމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ދަތުރު ޚަރަދަށް 30,000/-
ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށާއި ،ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް  42,000/-ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށާއި ،މުބާރާތް ބާއްވާ
ށ
މށާއި ،ކުޅިވަރުކުރިއެރުވުމަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަ ް
ރަށަށް  3,000/-ރުފިޔާ ދިނުމަށާއި ،ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ބޭއްވު ަ
ނ
އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް  125,000/-ރުފިޔާ ،ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއި ް
ބރާތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް
ބއްވޭނަމަ ށ.އަތޮޅުފުޓްބޯޅަ މު ާ
ނ ޭ
ު
ޚަރަދުކުމަށް ފާސްކޮށް ،އެފް.އޭ.އެމްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރުމަށް  27އޯގަސްޓް  2014ބޭއްވުނު

މިކައުންސިލްގެ

ދެވަނަ ދައުރުގެ 28ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާ އަގު އަލުން ކަނޑައެޅުން
ފސްކޮށްފައިވާ 2
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 25ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާއިން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ާ
ގތުން
ރކް) ގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮ
އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު (ޓޫ ސްޓް ޮ

ޖނު
އންޖީނާއި ،ގޯސް އިން ީ
ޝން ރަނގަޅު ި
ކޮންޑި ަ

ޔ
ނޖީނުގެ ފެށޭއަގަކީ  40,000/-ރުފިޔާ ،ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނެ އަގަކީ  1,000/-ރުފި ާ
ވަކިކުރަން ނޭނގޭތީ ،އެދެ އި ް
ޖނަމަ ފެށޭއަގު 30,000/-
ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމަށާއި ،މިއަގަށް ނަގާނެ ފަރާތެއް ނުވެއް ެ

ދ
ރުފިޔާއަށް ދަށްކޮށް ،އަ ި

ޖލްސާއިން  7ސެޕްޓެމްބަރ
އިތުރުކުރެވޭ އަގު  1,000/-ރުފިޔާ ކަމުގައި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 29ވަނަ ޢާއްމު ަ
ކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 29ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި 6
 2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ަ
ޤން ފާސްކުރެވުނެވެ.
މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

"މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ތަޢުލީމީ އިނާމު  "2014ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
290,766/60ރ.

(ދެލައްކަ

މ
ތަޢުލީ ީ

އިނާމު

ނުވަދިހަހާސް

2014

ހތްސަތޭކަ
ަ

އަށް

ކޯޑިނޭޓަރ

ކަނޑައެޅުއްވި

ފަސްދޮޅަސްހަރުފިޔާ،

ބަޖެޓުގައިވާ

ފަސްދޮޅަސްލާރި)

ފައިސާ

ފާސްކުރުމަށާއި،

ލމީ އިނާމު  2014އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ  140,000/-ރުފިޔާ އަށް މަދުވާ 150,766/60
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ތަޢު ީ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނ
ކން  14,154/50ރުފިޔާ އާއި ،އިދާރީގޮތު ް
ރުފިޔާ ނަގާނީ  23ސެޕްޓެމްބަރ  2014އަށް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ބާ ީ
ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ރިޒާވުން ނެގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން
 136,612/10ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅައި ،ޚަރަދުކުރުމަށް  23ސެޕްޓެމްބަރ  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
ދެވަނަ ދައުރުގެ 32ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީތައް ބަލައިގަތުމާއި،
ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދިނުން
ށ އެންމެރަނގަޅަށް
ތތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި މިހާތަނަ ް
މިކައުންސިލްގެ 29ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ޚިދުމަ ް
އމުކުރުމަށާއި ،ދެން ހުރި
ތފަހީގައި ފުރަތަމަ ޚިދުމަތް ޤާ ި
ބލެ ް
ކމުގައިވާ ށ.މިލަންދޫއާއިި ،
ރިޕޯޓް ފޮނުވަމުންދާ ދެރަށް ަ
ރަށްރަށުގައި މިޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމުގައިވެސް ރިޕޯޓްތައް އެންމެރަނގަޅަށް ފޮނުވާ ރަށްރަށަށް އިސްކަންދީގެން މުޅިއަތޮޅަށް
ށ  1އޮކްޓޯބަރ 2014ގައި
ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށާއި ،އަދި މިޚިދުމަތް ޙަވާލުކުރާއިރު އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގެ ދަށުން މިޚިދުމަތް ފެށުމަ ް
ނ
ތފާޤު ް
ސއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  7މެންބަރުންގެ އިއް ި
ނ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލް ާ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ނިންމުނެވެ.

ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް އަލުން
ރިވައިޒްކޮށް ފާސްކުރުން
ތރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅުނު ބަޖެޓުގެ ބާކީގައިވާ ފައިސާއިން އެޕްރޮގްރާމު
ޕްރީސްކޫލް ބެލެނިވެރިން ހޭލުން ެ
ހިންގޭނެކަމަށް

ނނާތީ،
ނުފެ ް

އެޕްރޮގްރާމުގެ

ބަޖެޓަށް

އިތުރުކުރުމަށް

ކޯޑިނޭޓަރ

އެދިފައިވާ

ފައިސާ

6,002/-ރ.

ށ
ށއި ،މިފައިސާ ނަގާނީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ރިޒާވުން ނެގުމަ ް
(ހަހާސްދެރުފިޔާ) އިތުރުކުރުމަ ާ
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިންކަމުގައި  29އޮކްޓޯބަރ 2014ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 36ވަނަ
މނެވެ.
އތިފާޤުން ނިން ު
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އި ް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ހަރުމުދާތައް
ރަށްރަށަށް ބެހުން
ނ
ދތަކުގެ ތެރެއި ް
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އިލެކްޝަންސް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރެވުނު ހަރުމު ާ
ށ
މންވަރަ ް
ކށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ި
 2ސީޕީޔޫ އާއި 2 ،މޮނީޓަރާއި 1 ،ޕްރިންޓަރ އަދި  1އުރީދޫ ރަށުފޯނު ،ރަށުކައުންސިލްތަ ަ
ނ
ރން ދަތުރުގައި ކަމަށާއި ،ތަކެތި ބެހުމުގައި އެއްވަރުވުމު ް
ނޓަ ި
ހފައިވާ މިންވަރު ބަލާނީ މޮ ި
ބހުމަށާއި ،ބޭނުންޖެ ި
ބަލައިގެން ެ
އ
ށއި ،ތަކެތި ދިނުމުގައި ގޮތް ނިންމާނީ ކައުންސިލަރުންނާ ި
މ ާ
ތށް ބަލައިގެން ބެހު ަ
ދަތިތަކެއް ދިމާވާނަމަ އާބާދީގެ ނިޞްބަ ަ
މަޝްވަރާކޮށްގެންކަމަށް  4ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން
މނެވެ.
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިން ު

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

ލޯކަލް

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ކައުންސިލަރުންގެ

ޙައްޖަށް

ތެރެއިން

ދާން

އެދޭ

ކައުންސިލަރުންނަށް ޙައްޖު ޗުއްޓީ ދިނުމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލް
ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް އިތުރުކުރުން
ލޯކަލް

ގަވަރމަންޓް

އޮތޯރިޓީގެ

ނަންބަރު

221-ME/CIR/2014/11

(16

ނޮވެމްބަރ

)2014

ނ
ނ ީ
ނމަށާއި ،މިބައި ހިމަ ާ
ކައުންސިލަރުންގެ ޙައްޖު ޗުއްޓީ ސަރކިއުލަރގައިވާގޮތަށް ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ ބައެއްގެގޮތުގައި ހިމެ ު
ގ
އ ބޭއްވުނު މިކައުންސިލް ެ
ލގެ ޤަވާޢިދު ރިވިއުކުރާއިރު ކަމަށް  25ނޮވެމްބަރ 2014ގަ ި
 2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސި ް
ދެވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމުނެވެ.

ޒޯން  2ގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވި  2ޓީމަށް އިތުރު ފައިސާގެ އެހީ ދިނުން
ށށް ދޭން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެތެރޭގައިވާ ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަށް
ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ބާއްވާ ރަށްރަ ަ
ނ މިހާރުބާކީހުރި 24،859/18ރުފިޔާއިން
ނިންމާފައިވާ ފައިސާގެތެރެއި ް

ނ
ށ ކޮލިފައިވި ދެޓީމުހިމެ ޭ
ޒޯން މުބާރާތަ ް

ބތްކޮށް ނަރުދޫއަށް 14،034/-ރުފިޔާ،
ހރި ދުރުމިނަށް ނިސް ަ
ވ ހޮޅުދޫއާ ދެމެދު ު
ރަށްކަމުގައިވާ ފުނަދޫ ،ނަރުދޫއާ މުބާރާތް ބާއް ާ
ފުނަދޫއަށް 10,825/-ރުފިޔާ ދިނުމަށް  25ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ
މނެވެ.
އތިފާޤުން ނިން ު
ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އި ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކަށް ކޭބަލް ޓީ.ވީ ޚިދުމަތް ހޯދުން
ނ
އ ް
ރ ބަޖެޓްގެތެރެ ި
ނނަކަމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާ ީ
ލކަށް  2ޑީކޯޑަރ ގަތުމަށް ފެ ް
ކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ބް ޮ
ނ
ކއުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 39ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއި ް
ވނު މި ަ
މިތަކެތިގަތުމަށް  25ނޮވެމްބަރ  2014ދުވަހު ބޭއް ު
މނެވެ.
ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިން ު

ށ.އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓްދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ ހަދިޔާކުރުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އަޕަރނޯތް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު  171-G1/227/2014/16ސިޓީން
ޓ
ފރާތްތަކަށް ޕޮލިސް ރިޕޯ ް
ޕލިސް ރިޕޯޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ަ
އތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުން ޮ
އެދިފައިވާ ފަދައިން ށަ .
ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ ހޯދައި ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،މިފައިސާ
ގ
ތ ެ
ޚަރަދުކުރާނީ 2014ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭ ތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަ ު
ރ
ޚަރަދަށް މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅުނު  534,000/-ރުފިޔާގެ ތެރެއިން މިއަދާއި ،ހަމައަށް ބާކީހު ި
ތންކަމަށް  11ޑިސެމްބަރ 2014
 391,385/90ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  40,000/-ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ ގޮތެއްގެމަ ީ
ނ
ތފާޤު ް
ސއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއް ި
ނ ދައުރުގެ 41ވަނަ ޢާއްމު ޖަލް ާ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ނިންމުނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލު –  2014ފާސްކުރުން
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 42ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އަތޮޅުވެހި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް
ށ  16ޑިސެމްބަރ 2014
ދިނުމުގެ އުޞޫލު  2014އަށް  17ޑިސެމްބަރ  2014އިން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިއުމަ ް
ނ
ތފާޤު ް
ސއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ އިއް ި
ނ ދައުރުގެ 42ވަނަ ޢާއްމު ޖަލް ާ
ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ ދެވަ ަ
ފާސްކުރެވުނެވެ.

2015ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،އެޕްރޮގްރާމުތަކަށް ލަފާކޮށްފައިވާ
ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 2015ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓްގައި  22ޕްރޮގްރާމު
ވ
ހިމެނުމަށާއި ،އަދި 2015ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ދެލިކަރުދާސް މެންބަރުން ގެންނެ ި
އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކޮށް ،މިޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ޖުމްލަ  1,679,046/-ރުފިޔާ 2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ
ޑސެމްބަރ  2014ދުވަހު ރޭގަނޑު 21:00ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
މށް ި 30
ބަޖެޓުގައި ހިމެނު ަ
ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންނެވި  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 5
ނވެ.
މެންބަރުންގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެވު ެ

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 އަހަރީ ހިސާބު ތައްޔާރުކުރެވެމުން
ދެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
ވ ތާރީޚުގައި އޯޑިޓް ނުކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް،
ށފައި ާ
މއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 109ވަނަ ާ
ފާއިތުވި 2013ވަނަ އަހަރުގެ އޯޑިޓް  2014އޮކްޓޯބަރ  8ން  20ށް ކުރެވިފައިވެއެވެ .އޯޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޯޑިޓް
ޓީމުން ކޮމްޕްލޭން އޮޑިޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު މިއޯޑިޓްގައި އިދާރީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަށް  2014ޑިސެމްބަރ
މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ޙައްލުކުރެވިފައެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@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
އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ށ.އަތޮޅު

ދެވަނަ

ކައުންސިލްގެ

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

ދައުރަށް

މގެ
ގތުންނާއި ،ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހު ު
ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްވުމުގެ ޮ
ރހާ
ހގެ  24 -21ށް އަތޮޅުގެ ހު ި
ގޮތުން މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަ ު
ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ.
މިދަތުރުގައި

ރަށްރަށުގެ

ވެރިންނާއި،

މުއައްސަސާތަކުގެ

އިސް

ތއް
ނގެ ކޮމިޓީތަކާއި ،ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާ ަ
މުވައްޒަފުންނާއި ،އަންހެނު ް
ހިމެނޭގޮތުން

ބައްދަލުވުމެއް

ކައުންސިލަރުން

ބއްވައި
ާ

ތަޢާރަފްވުމުގެ

އަލަށް

އިންތިޚާބުވެފައިވާ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވިފައިވއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލަރުންގެ ތަޢާރަފް ދަތުރުގެ ތެރެއިން

މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންމަސައްކަތްކުރާނެ ދާއިރާތަކާއި

ޒިންމާތަކުގެ ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއާއި އެކު

ކ
ތތަކަ ީ
އންމެ ފައިދާހުރި ގޮ ް
ގމުގައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ެ
އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިން ު
ނ
ކޮބައިތޯ ބައްލަވައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯއްދުނެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިވެވިދާ ެ
ދާއިރާތަކާއި

އެއެހީތެރިކަން

ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ

ހޯދުމަށްޓަކައި
އިތުރުން

ރަށުކައުންސިލާއި،
އަތޮޅަށް

މުޅި

ސްކޫލުތަކުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ

ގޮތުގެ

ތ
މަޢުލޫމާ ު

އަމާޒުކޮށްގެން

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ގިނަ ރަށްރަށުން
ނޒާމުގައި
ށކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ި
ބައިވެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،ރަ ު
ހުރި

ބައެއް

މައްސަލަތައް

ބާރުއެޅުމުގެ

ކުޑަކުރުމަށް

ގޮތުން

ވާހަކަދެކެވުނެވެ.
މީގެއިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 118ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
ޢާއްމުކުރަންޖެހޭ

ޤަރާރުތަކާއި،

ނިންމުންތައް،

އަދި

ޢދުތަކާއި،
ޤަވާ ި

ބސައިޓް www.shaviyani.gov.mv
އިޢުލާންތައް މިކައުންސިލްގެ ވެ ް

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް

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

65

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް
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ށ
ގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިނގާ ޚާއްޞަ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި ،ފޮޓޯ ދުވަހުންދުވަހަ ް
ށ
ވެބްސައިޓަށް ،އަދި ފޭސްބުކް ޕޭޖް " "Secretariat of the North Miladhunmadulhu Atoll Councilއަ ް
ދަނީ އަޕްލޯޑުކުރެވެމުންނެވެ.

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު
ދުވަހު ހެނދުނު  10:00ން  11:00އަށް މެނޭޖްމަންޓް މީޓީންގގެ
ނަމުގައި

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވެއެވެ.

މިބައްދަލުވުން

ގ
ބޭއްވުމު ެ

މަޤްޞަދަކީ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަމާލުކަންދީ
އސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށާއި،
ނިންމުމަށް އަވަސްކުރަންޖެހޭ މަ ް
ކށް
ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ޮ

ކައުންސިލްގެމީޓިންގގެ ތެރެއިން

މ
އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާކުރުމެވެ .މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ހިންގު ާ
ވރިޔާ އާއި ،ސެކްޝަންތަކުގެ
ކއުންސިލަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރު ެ
ނ ަ
މ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ީ
ޙަވާލުވެ ހުންނަވާ ވެރިއެކެވެި .
ވެރިންނާއި ،ޔުނިޓުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނެވެ.

ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވުން
ގތަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
މނޭ ޮ
ނނާއި ،ކައުންސިލަރުން ހި ެ
ފހަރު އިދާރީ ހުރިހާ މުވައްޒަފު ް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ަ
ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ އިދާރާގެ ހުރި އިދާރީ މައްސަލަތަކާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މައްސަލަތަކާއި،
އިދާރީ ހިންގުމުގައި ލިބިފައިހުރި ކުރިއެރުންތަކާއި ،ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނާއި ،އިދާރީ އިސްވެރިނާއެކު މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

ސެޓްފިކެޓް އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖުމަންޓް ކޯހުގައި ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިކުރުން
ނ
ކ ް
ތންނާއި ޤާބިލު ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮ ު
އން މާލެ އަތޮޅު ބަނޑޮސްއައިލެންޑުރިސޯރޓްގައި 2014
ޓޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ި
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިންސް ި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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މއަތޮޅު ޅައިމަގު ކައުންސިލަރ
އ ި
މންޓު ކޯހުގަ ި
ޕމެންޓް މެނޭޖް ަ
ކޓް އިން ޑިވެލޮ ް
ހންގުނު ސެޓްފި ެ
ސެޕްޓެމްބަރ  1ން  16ށް ި
އާދަމް އަޒުމް އާއި ،ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލަރ ޙަސަން ފަޔާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ފޯރަމް ބޭއްވުން
ލތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ ހިންގޭ
ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސި ް
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ފޯރަމް  2014ނޮވެމްބަރ
 16އިން  18އަށް ބޭއްވުނެވެ.
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މިފޯރަމް ފެށުމުގެ ގޮތުން
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނަޞީރު
ކ
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިފޯރަމް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަދަ ީ
ކައުންސިލްތަކުގެ

ފަރަގު

ކައުންސިލްތަކާ

އެއްގޮތަށް

ރަނގަޅަށް

ދެނެގަނެ،

ކައުންސިލްތަކުގެ

ހިންގާ
ށ.އަތޮޅު ފޯރަމްގެ ތެރެއިން

ހިންގުމުގެ

ގކުރެއްވިއެވެ .އަދި
ކަންކަން ބައްޓަންކުރުމަށް ފާހަ ަ

ށ.އަތޮޅުގައި މިފޯރަމް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނާ އެއްމެ

ތކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ދނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްކަމަށް ވާ ީ
ރައްޓެހި ގޮތެއްގައި ހިނގަމުން ަ
އ
ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ،މިކައުންސިލާ ގުޅިގެން ،ވެރިކަންކުރާރަށް ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިފޯރަމުގަ ި
ގ
ޓ ެ
ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން  17ކައުންސިލަރުންނާއި 16 ،އިދާރީ އިސްވެރިނާއި ،އަންހެނުންގެ ކޮމި ީ
ބރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ބއިވެރިންނާއެކު ޖުމްލަ  42މެން ަ
މެންބަރަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުން  3މެންބަރުންނާ ،އެލްޖީއޭގެ ަ 5

ސެޓްފިކެޓް ތްރީ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް
ފައިނޭންޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް އިން
 28ޖެނުއަރީ  2014އިން  27އޭޕްރީލް  2014އަށް
ޑ
ނ އެކައުންޓިންގ އެން ް
ހިންގުނު ސެޓްފިކެޓް  3އި ް
ފައިނޭންޝަލް

ރޝަން
އެޑްމިނިސްޓް ޭ

ކޯހުގެ

މ
ފުރަތަ ަ

ބެޗުގައި މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް
އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލް

ޙަސަން

އިބްރާހީމް

މުވައްޒަފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމުގެ ތަމްރީނުޕްރޮގްރާމު ބައިވެރިން

ނސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ބައިވެރިވެރިކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ށ.މަރޮށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭ ް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ލިޔުޝާ މުޙައްމަދާއި ،ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަރިޔަމް ޢަބްދުއްރަޙާންވެސް
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
މާލޭގައި  3މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މިކޯސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ
ދނުމެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ތަމްރީން ފޯރުކޮށް ި

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި،

ރަށުކައުންސިލްތައް

މޮނިޓަރކުރަން

ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު
ށގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ،ރަށްރަ ު
ޓމްބަރ 15ން 18ށް ހިންގުނު ތަމްރީނު
ދަސްކޮށްދިނުމަށް  2014ސެޕް ެ
އބްރާހީމް
ޕްރޮގްރާމެއްގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ި
ލ
ރަޝީދު އިދްރީސް އާއި ،އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ް
އިބްރާހީމް ސަޢީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ދއިރާތައް
ޞދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ާ
މިޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ މަޤް ަ

މޮނިޓަރކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން

އ
ގ (ނ)ގަ ި
މގެ ޤާނޫނުގެ 8ވަނަ މާއްދާ ެ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގު ު
ރަށުކައުންސިލްތަކުން

ޙަރަކާތްތައް

ގ
ހިން ާ

ވިލަރެސްކުރުމާއި،

އެކައުންސިލްތައް

ގތް
ހިނގާނުހިނގާ ޮ

ކ
ބެލުމަ ީ

އ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކަށްވާއިރު މިމަސައްކަތަށް އަތޮޅުކައުންސިލްތައް އަހުލުވެރިކޮށް މިއޮތޯރިޓީން ކައުންސިލްތަ ް
ތތައް އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާކުރުމެވެ.
މޮނިޓަރކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި ،މޮނިޓަރކުރާނެ ގޮ ް

ހޯޕް ފޮރ ވޮމެންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ތަމްރީނު ބައްދަލުވުން
އމާޒުކޮށްގެން ހޯޕް ފޮރ ވޮމެންގެ
ނށް ަ
އަންހެން ކައުންސިލަރުން ަ
ފަރާތުން

2014

ތަމްރީނު

ބައްދަލުވުމެއްގައި

23ން  27ށް މާލޭގައި ބޭއްވުނު

ނޮވެމްބަރ

އަތޮޅު

ކައުންސިލަރ

އަލްފާޟިލާ

އާމިނަތު ނަޒުލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
2014

ގައި

ކައުންސިލަރުންނަށް

ކައުންސިލްތަކަށް
އަމާޒުކޮށް

އިންތިޚާބުވި
ބޭއްވުނު

ނ
ހ ް
އަން ެ

ގ
މިބައްދަލުވުމު ެ

މަޤްޞަދަކީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާކޮށް
ސިޔާސީ މައިދާނަށް އަންހެނުން ނެރުމެވެ.

ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރުފުޅާކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން

އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އާމިނަތު ނަޒުލާގެ އިތުރުން ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލަރ އިނާޔާ ޢަލީ ޝާކިރު އާއި ،ގޮއިދޫ
ކައުންސިލަރ އަސްމާ ޢަބްދުއްޝުކޫރު އާއި ،ފޭދޫ ކައުންސިލަރ ޢާއިޝަތު ޞަބީޙާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ،އޭޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުން
ނ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި" ،އޭ" ޒޯން ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުމަށް މިކައުންސިލު ް
ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިއިދާރާއާއި ،ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ކަމާގުޅޭ ތަމްރީނު ދިނުމަށް 2014
ސެޕްޓެމްބަރ  14ން  25ށް  3މުވައްޒަފަކު އެއޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވައި ތަމްރީނުދެވިފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ފސަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން
އސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮ ި
ފޟިލް މަމްދޫޙް ނަސީމާއިެ ،
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލް ާ
އިބްރާހީމާއި ،އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމެވެ.

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ބޭއްވުން
ގޅިގެން  2014އޯގަސްޓް
ގ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު ެ
 31އިން ސެޕްޓެމްބަރ  4ށް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިންގ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުނެވެ.
ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ޓްރެއިނިންގެ މަޤްޞަދަކީ ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސް
ބހޭ ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ
ގނައުމުގެ ގޮތުން ކަމާ ެ
ޢށް ެ
ތިއަރީގެ އަލީގައި ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަ ަ
ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ.
ޔުނިސެޕްގެ

އެހީގައި

ވޯކްޝޮޕުގައި

ށ.އަތޮޅުގެ

މިޓްރެނިންގ

ކުރިޔަށްގެންދެވުނު

އަތޮޅުގައި

މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި،

މަސައްކަތްކުރައްވާ ފުލުހުންނާއި ،ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް
ސަރވިސް

ސެންޓަރގެ

ސްކޫލްތަކުން

މުވައްޒަފުންނާއި،

ވޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޖުމްލަ  30ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ަ
މިޓްރެއިނިންގ

ވޯކްޝޮޕް

ސެޕްޓެމްބަރ

4ވަނަ

ސްކޫލުގައި

ބޭއްވުނު

ނންމުމުގެ
ި

ގ
ދުވަހު ެ

ރޭ

ނ
ގޮތު ް

2014

 8:30ގއި

ދ
ފުނަ ޫ

ޖލްސާގައި
ަ

ށ
ބައިވެރިންނަ ް

ނ
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްގެ ތެރެއި ް

ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާރޒް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރެވެ.
ނ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޙާމިދު ޔޫސުފް އާއި،
އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން މިތުރު ް
ލ
ތޙީ އާދަމް އާއި ،ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ޟލް މޫސާ ފަ ު
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ނާއިބު އަލްފާ ި
މުޙައްމަދު ޢާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 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)
ބފައިސާ)
ދނީ ( އެކިފަރާތްތަކުން ލިބޭ ހިލޭ އެހީ އާއި ތަކެތިވިއްކައިގެން ލި ޭ
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 އެއްލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
2015ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި
ބނުންވާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ދައުލަތުގެ
ނ ހިންގަން ޭ
ނގުމުގެ އިތުރުން ކައުންސިލު ް
އެލަވަންސް ،އަދި އިދާރީ ހި ް
ނންވާ ފައިސާ ހިމަނާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސީލިންގަށް
ބަޖެޓުން ބޭ ު

 7,472,312ރުފިޔާ

ދހަދެހާސް ތިންސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ) ގެ ބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ވާނީ ހުށައަޅަފައެވެ .ނަމަވެސް
(ހަތްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ހަތް ި
މފައިވަނީ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި ،އިދާރީ ޚަރަދުތަކަށް
2015ވަނަ އަހަރަށް ވެސް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިން ާ
 7,296,844ރުފިޔާ (ހަތްމިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅިސް ހަތަރު ރުފިޔާ) އެވެ.

ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑް (ވިޔަވަތި)
ތ
ނ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިޔަވަ ި
2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ ް
ރސްޓްފަންޑެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްފެށުނެވެ .އަދި އެޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން  4ވިޔަފާރިއެއް
ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ޓް ަ
ފެށުނެވެ .އެއީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް "ނަފާވެހި" ޕްރޮގްރާމާއި،

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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.
ފ މޯލްޑިވްސްގައި
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައާ އެކު ށ.އަތޮޅު ޓްރަސްޓް ފަންޑްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮ ް
އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި އިސްވެދެންނެވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކެޕިޓަލްވަކިކޮށް މުޅިން އައު ވިޔަފާރިއެއް ގޮތުގައި  01ޖެނުއަރީ
ޓރަސްޓް ފަންޑްގެ ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
ފރިކުރަންފެށިފައެވެ .މިގޮތުން ް
2013އިން ފެށިގެންވަނީ ވިޔަ ާ
ރިޒާވުން  5،000،000.00ރުފިޔާ (ފަސްމިލިއަން ރުފިޔާ) ކަނޑައެޅުނެވެ .އަދި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ
ފައިދާއިން  1,617,727ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ ސަތާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތާވީސް ރުފިޔާ) 2015ވަނަ އަހަރު
ނ
ބ ު
ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ .މިއީ 2013ވަނަ އަހަރު ގެ ފައިދާއިން 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ލި ު
 1,203,790.59ރުފިޔާ އަށް ވުރެ  15%ގެ ކުރި އެރުމެކެވެ.

ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް
ކައުންސިލު އުފެދުމުގެ ކުރިން އަތޮޅު ރައްޔޮތުންގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގަމުން އައި ލޯނު ޕްރޮގްރާމްތައް ފައިސާ
ވ
އ ާ
ބރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެގޮތުން ލޯނު ނަގާފާ ި
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުއުފެދުމާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ާ
ލ ކޮށް މި ޕްރޮގްރާމްތަކުން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  180,255ރުފިޔާ ( އެއްލައްކަ
ފަރާތްތަކާއެކު އަލުން ރިޝެޑިއު ް
އައްޑިހަ ހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ފަސް ރުފިޔާ) ވަނީ

މއަދަދު 2015އަށް ރިޒާވަށް
ލިބިފައެވެ .އެހެންކަމުން ި

ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައުމުދާ ނީލަންކިޔާގެން އަދި ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓްބާކީ އާއި ކައުންސިލުން
ހިންގޭ އިޖުތިމާޢީ ޕްރްގާރާމްތަކަށް ހިލޭ އެހީގޮތުގައި  796,818ރުފިޔާ ( ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ އަށާރަ
ރުފިޔާ) ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
ކރެވޭ ޢަދަދުމަދުވެފައި ވަނީ "ކައުންސިލްތަކުން ނަގާ ފީއާއި،
ބނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ު
ނަމަވެސް 2015އަހަރު މި އައިޓަމަށް ލި ޭ
ރ
ބ ު
ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު  8( 08/2012ނޮވެމް ަ
ގތުގައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ކުލި" ބާޠިލް އަކުރެއްގެ ޮ
 )2012ސަރކިއުލަރ އިން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެނެވެ.

2015ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު
 2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މައިގަނޑު  2ދާއިތާއަކަށެވެ .އެއީ:
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރައަށް
ގ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދު
ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ހިން ޭ

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށާއި މުސާރަ
ށ ކަނޑައެޅުއްވި
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގައި 2014ވަނަ އަހަރަ ް
 6,424,481ރުފިޔާ (ހަމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސައްވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އައްޑިއެއްރުފިޔާ) ތެރެއިން  6,301,622ރުފިޔާ
ހސް ހަސަތޭކަ ބާވީސް ރުފިޔާ) ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.
ތންލައްކަ އެއް ާ
(ހަމިލިއަން ި
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ތަކަށް 5,654,683

އަދި 2015ވަނަ އަހަރަށް

ރުފިޔާ ( ފަސްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަންސާ ހަތަރުހާސް

ނ
ހަސަތޭކަ އައްޑިހަތިންރުފިޔާ) އާއި އިދާރީ ހިންގުމަށާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމަށް  1,642,161.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިއަ ް
ހަލައްކަ ސާޅިސްދެހާސް އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްރުފިޔާ ) އެކު ޖުމްލަ  7,296,844ރުފިޔާ ( ހަތްމިލިއަން ދުއިސައްތަ
ނުވަދިހަ ހަހާސް އައްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ) ދޫކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

2015އަށް ލަފާކުރާ އިދާރީ ބަޖެޓް

މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު

5,654,683

ޕެންޝަން
ދަތުރުފަތުރު ޚަރަދު
ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,054,234

މަރާމާތު ކުރުން
43,000

ހަރުމުދާ ހޯދުން

132,490

40,980

85,000

286,457

ބަޖެޓް

ނ ކުރަންޖޭހޭ ބައެއް ޚަރަދުތަށް
ނ ކަނޑައެޅުއްވި ބަޖެޓުން ކައުންސިލުން ކޮންމެހެ ް
2015ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތު ް
ވ
ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާވަރަށް ފައިސާ ހިމަނުއްވާފައި ނުވާތީ ބައެއް ކޯޑްތަކުން ފައިސާ އުނިކޮށް ފައިސާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ާ
ކޯޑްތަކަށް އިތުރު ކުރުމަށްވާނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށްކުރެވޭ ޚަރަދާއި އެހީ
ގން 2013ވަނަ އަހަރަށް
ނ 2011ވަނަ އަހަރުންފެށި ެ
ނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތި ް
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ 93ވަ ަ
ދައުލަތައް

ހުށައެޅިބަޖެޓްގައި

ތަރައްޤީގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމަށް

ފައިސާ

ހިމަނާ

އެފައިސާ

ހޯދުމަށް

ގިނަގުނަ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ނަމަވެސް މި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ލިބިފައިނުވާކަން
ހިތާމަޔާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ގ
ނަމަވެސް  2012އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުންނާއިން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިން ޭ
ޙަރަކާތްތަކުން (ޚާއްޞަކޮށް ވިޔަވަތީ ޓްރަސްޓްގެ ޑިވިޑެންޓުން ލިބޭފައިސާއިން) އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި އިޖުތިމާޢި
ހދަތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މށް ބޮޑެތި ޭ
ހަރަކާތްތަށް ހިންގު ަ
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

 2012އިން  2014ރިޒާވުންކުރެވުނު ޚަރަދުތަކާއި2015 ،އަށް ކަނޑައެޅި ޢަދަދު
2,639,848.87

1,813,046.00
1,573,895.67

2012
2013

1,025,499.08

2014
2015
ޚަރަދު  /ބަޖެޓް

ޤ އަށާއި އިޖުތިމާޢީ  22ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް  1,704,046ރުފިޔާ ( އެއްމިލިއަން
 2015އަހަރަށް އަތޮޅުތަރައް ީ
ހަތްލައްކަ ހަތަރުހާސް ސާޅިސްހަރުފިޔާ) ވަނީ ބަޖެޓް ކުރެވިފައެވެ.
ޓޑީ ޓުއަރ އަކަށް
އ އެކު ލޯކަލް ގަވަނަންސް ސް ަ
ތތަކުގެ އެހީ އާ ި
އެހެނިހެން ފަރާ ް

ޓ
109,000ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެ ް

ކ
ޔ ( އެއްމިލިއަން އައްލައް ަ
ނ ރިޒާވުން ޚަރަދުކުރުމަށް މުޅި ޖުމްލަ  1,813,046ރުފި ާ
ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެހެންކަމު ް
އވާނެއެވެ.
ތޭރަހާސް ސާޅީސް ހަރުފިޔާ 2015އަހަރަށް މިބަޖެޓްގައި ހިމެނިފަ ި

2015އަހަރު ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް
ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތައް
ވިލަރެސް ކުރުމާއި ވަޒަންކުރުން

12%

ރައްވެހި ޚިދުމަތް

4% 3%
17%

11%

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ
އިޖުތިމާޢި ރައްކާތެރިކަން

6%
17%

ޘަޤާފަތާއި ކުޅިވަރު ،އަދި ޒުވާނުން

30%

ޢާއްމު ޚިދުމަތްތައް
ރަށްވެހި ތަރައްޤީ

ކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ދަރަނި
ވ  2014ވަނަ
2015ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ލޯނެއް ނެތެވެ .ފާއިތު ި
ނ
ކ ް
ނނާނެ ަ
އަހަރު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަދާނުކުރެވި ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނޯ ް
އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއިއެކު 2015ވަނަ އަހަރު ވެސް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައެއް

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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނޯންނާނެއެވެ .އެއީ ކައުންސިލް އިޙްތިޞާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ވަޞީލަތްތައް މިކައުންސިލާއި ސަރުކާރުން
ޙަވާލުކޮށްފައިނުވާތީއެވެ.

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.
ނަމަވެސް

މި

82ވަނަ

ގ
ޤާނޫނު ެ

މާއްދާގައި

އވާ
ށފަ ި
ބަޔާންކޮ ް

ގ
ހން ާ
ި

ކައުންސިލްތަކުން

ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

ށ
ޓގައި މިކަމަ ް
ދކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެ ް
ހ ލިބިއްޖެނަމަ އެފައިސާ ޚަރަ ު
ސަރުކާރުންދޭންޖެހޭ ހިލޭ އެ ީ
ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެއެވެ.

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
ބާކީ އަކީ  2,619,211.68ރުފިޔާ އެވެ.
ގ
އމްދަނީ އާއި ،ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓުގެ ޑިވިޑެންޓް ެ
ލބޭ ާ
2015ވަނަ އަހަރަށް ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ި
ގޮތުގައި ރިޒާވަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއާއި ،އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އާއި އެކު
ޖުމްލަ  2,039,159.50ރުފިޔާ ރިޒާވަށް ޖަމާކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ .އަދި ރިޒާވުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

ށ
މ ް
ބނެކަ ަ
 1,813,046ރުފިޔާ އުނިކުރުމުން  890,753ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލި ޭ

ލަފާކުރެވެއެވެ .އެހެން ކަމުން 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލުގެ ރިޒާވު  15%ކުރިއެރުމަކާއި އެކު 3,560,640
ރުފިޔާ (ތިންމިލިއަން ފަސްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ރުފިޔާ) އަށް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ނިންމުން
ގ
ހން ާ
އއި ،ކައުންސިލުން ި
މށް ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީ ާ
ނގެ ޚަރަދަށާއި އިދަރީ ހިންގު ަ
2015ވަނައަހަރަށް މުއައްޒަފު ް
ނ
ޕްރޮގްރާމްތަކުން އަދި ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްފަންޑުގެ ފައިދާ އިން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވިޑެންޓާއި އެކު 2015ވަ ަ
އަހަރަށް ލަފާކުރާ ކައުންސިލުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީއަކީ ( 10,000,643ދިހަ މިލިއަން ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން ރުފިޔާ) އެވެ.
2015ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ މުއައްޒަފުންގެ ޚަރަދަށާއި އިދާރީ ހިންގުމަށް އަދި ކައުންސިލުގެ ރިޒާވުން ހިންގޭ
ވހާސް އައްސަތޭކަ ނުވަދިހަ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓަކީ ( 9,109,890ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ނު ަ
ރުފިޔާ) އެވެ .މި ބަޖެޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 98ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

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.
 24ރަބީއުލްއޫލާ 1436
 15ޖެނުއަރީ 2015

މުޙައްމަދު ޙަސަން

މުޙައްމަދު ޢާރިފް
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ފޛުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
ބަޖެޓް ތަން ީ

ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާ ޙަވާލުވެހުރި އިދާރީ މުވައްޒަފު

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ފޞީލް
ބަޖެޓުގެ ތަ ް

 2014އަހަރަށް

2014ވަނަ އަހަރުގެ

2014ވަނަ އަހަރުގެ

ބޖެޓް
އޅި ަ
ކަނޑަ ެ

ދ
ޚރަ ު
ޖުމްލަ ަ

ނިޔަލަށް ބާކީ

އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ހިލޭ އެހީ

7,273,302.00

6,284,741.72

67,979.28

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިނގި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަދު

39,938.00

2,639,848.87

54,880.00

6,301,621.72

122,859.28

މުޅިޖުމްލަ7,313,240.00 :

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
 21000މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
21300
22100

5,356,721.00

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

270,706.39

)(8,542.39

45,833.00

67,835.00

17,165.00

 22200އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

87,444.00

109,528.17

2,461.83

 22300އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

851,067.00

659,650.44

)(506.44

 22500ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 22600މަރާމާތުކުރުމާއި ،ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

27,778.00

20,935.51

18,064.49

 22800ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި ،އަދި ސަބްސިޑީޒް

-

-

-

651,386.00

79,581.56

-

28100

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

253,073.00

5,076,504.65

39,336.79

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް
ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ

 42100އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު
ޖުމްލަ

39,938.00
7,313,240.00

16,880.00
6,301,621.72

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

54,880.00
122,859.28
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މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުން މާލިއްޔަތުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުތައް
ނ
ފާމަސިސްޓުން ތަމްރީނުކުރު ް

100,000.00

21,114.00

78,886.00

ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

76,000.00

0.00

76,000.00

ރން
ހލުންތެރިކަން ކު ު
ބެލެނިވެރިން ޭ

38,300.00

37,388.00

6,964.00

ށ.އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

200,000.00

50,999.82

149,000.18

ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި އޮފީސް ތަމްސީލު ކުރުމަށް

12,500.00

12,457.50

0.00

ލސާއަށް
ސްކޫލުތަކުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަ ް

140,000.00

245,481.23

45,285.37

ތ
އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާ ް

130,000.00

127,471.63

528.37

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްތައް ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ހުށައެޅުމަށް

40,100.00

40100.00

0.00

ށ
މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަފިލުވުމަ ް

70,000.00

70,000.00

0.00

ހިފްޒްކޮށް ތަރާވީޙްކުރުމަށް

140,000.00

140,000.00

0.00

ސެމިނާރ ރޫމްގައި އޭސީ .ހަރުކުރުން

51,000.00

49,000.00

2,000.00

ށ
ވެހިކަލްތަށް މަރާތުކުރުމަ ް

101,000.00

1,234.90

99,765.10

ކައުންސިލު އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން

15,000.00

15,000.00

0.00

ދ
ރެޖިސްޓްރީ /ލައިސަންސް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމު ާ

318,500.00

156,818.00

161,682.00

ފޓްވެއަރ
ލޯންމެނޭޖްމަންޓް ސޮ ް

150,000.00

0.00

150,000.00

އިދާރީ ހިންގުމަށް ހޯދޭތަކެއްޗާއި ،ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

534,000.00

0.00

534,000.00

954,903.08

1,161496.92

ޖުމްލަ 2,116,400.00

ރިޕޯޓް ނިންމުން
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2014ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓް ލިޔެ
ދއްވި هللا سبحانه وتعالى އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .މި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި
ޢފީޤު ެ
ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަ ު
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 .آمـ ـ ـ ـين
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