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ތ
ލމާ ު
 ފުރަތަމަ ބައި :ކައުންސިލާއިބެހޭ މަޢް ޫ

`
ތަޢާރަފު
ބރު  7/2010ގެ
ޤނޫނު ނަން ަ
މބެހޭ ާ
ޞލުން ހިންގު ާ
ދރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު ޫ
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ޅކައުންސިލުން 2012ވަނަ
ރބުރީ އަތޮ ު
ވ މިލަދުންމަޑުލު އުތު ު
ތން ލިޔެ ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ީ
101ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
ކައުންސިލްގެ

މިރިޕޯރޓްގައި

ތަޞައްވުރާއި،

ކައުންސިލްގެ

މިޝަނާއި،

ކައުންސިލްގެ

އިދާރީ

ހިންގުން

ނ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ހމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
މތު ި
ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ތކާއި ،މާލީތަފްޞީލްގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު
ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ަ
ނފައިވާނެއެވެ.
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެ ި

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
އުތުރުބުރިއަކީ

މިލަދުންމަޑުލު

ދިރިއުޅެން

އުފާވެރި،ތަރައްޤީއާއި

ތަހުޒީބުގެ

ރޮނގުން

އަރާހުރި،

އިސްލާމީ

މުޖުތަމަޢަކަށްވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ތއްގިނައަތޮޅަކަށް ހެދުމާއި ،ދިމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތަކާއި
ށރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ފުރުޞަތު ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރިއަކީރަ ް
އ ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމަށް
ރމެވެ .އަދި މާލީތަނަވަސްކަމާ ި
އބިނާކު ު
ސުލްޙަމަސަލަސް ކަމަށްލޯބިކުރާ ކުށްމަދު މުޖުތަމަޢެ ް
މަގުހުޅުވިފައިވާއަތޮޅަކަށްހެދުމާއި ،އުނގެނުމާއި ބޭސްފަރުވާއަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވާޞިލުވުމުގެ މަގު އެންމެންނަށްތަނަވަސްކޮށް
ކން އިތުރުކުރުމަށްވާދަކުރުމުގެ ވެއްޓެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.
ބލު ަ
ނ ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް ހުނަރާއި ޤާ ި
ދިނުމުގެ އިތުރު ް
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

`
ހސްޠާހިރުވަންތަ ﷲ
ރ މަގުޚިޔާރުކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އިންސާނުންނަށް ދެއްވި ު
ތަރައްޤީއާއި ތަމައްދުންގެމަތިވެ ި
ތަބާރަކަވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކޮށް ،އެކަލާންގެ މުޅިއިންސާނިއްޔަތަށް ޙައްޤުތެދުމަގައިގެން ފޮނުއްވެވި އުއްމަތުގެ ކީރިތިސާހިބާ
މުޙައްމަދު ރަސޫލާއަށާއި އެމާތްނަބިއްޔާގެ މޫރިތި ޞަޙާބީންނަށް ސަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ބރު
ނން ަ
މިރިޕޯރޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ަ
 101ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ކައުންސިލަށް ލާޒިމްކުރާ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެގޮތުން

 7/2010ގެ

 2012ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ

6މަސްދުވަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާ އެކުލަވާލެވޭ ރިޕޯރޓެކެވެ.
ނިމިދިޔަ

އެއްފަދައިން

2011ވަނައަހަރެކޭ

2012ވަނައަހަރު

ފެށުނުއިރުވެސް

ކައުންސިލްގެ

މަސައްކަތަށް

ގިނަގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކަށް ހެދީ އެގޮންޖެހުންތައް ހުރަސްކޮށް
ތރައްޤީގެ އާއުސްމިންތަކެއް
ށޖައި ދަތުރަށް ފެށުމަށެވެަ .
ޅތަރައްޤީގެ ދުވެލި އޭގެމެކުހަ ް
ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ އަތޮ ު
ޙާޞިލްކުރުމުގެ ފޮނިއުއްމީދާ އެކުގައެވެ .ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު މިވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މިކައުންސިލްވަނީ
އވެ.
ގިނަކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލްކޮށްފަ ެ
ނ ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ ގިނަޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ް
ނސިލުން
2012ވަނަ އަހައަރަށް މިކައު ް

ނވާކަން ހިތާމަޔާއެކު
ޕްލޭންކުރިނަމަވެސް މިއިންއެއްވެސް ޕްރޮގްރާމަކަށް ބަޖެޓްލިބިފަ ު

އ
އތްނަމަވެސް އަތޮޅުތަރައްޤީއާ ި
ޮ

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކަންމިހެން

އޭގެމަންޒިލަށް

ތޅުރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން
ތން އަ ޮ
ހނެވެ .އެގޮ ު
ސލަށް ދާންޖެ ު
ކއި ދެވަނަވިސްނުމަކަށް ކައުން ި
ނދިއުމަށްޓަ ަ
ގެ ް

ބޮޑުހޭހަދައެއް ކޮށް މިޕްރޮގްރާމްތައް ފެށި

އ މިކައުންސިލުންފެށި
އށްޓަކަ ި
ރައްޔިތުންގެ ލާބަ ަ

ދތުރު
ަ

މ
އެއިން އަތޮޅުރައްޔިތުންނަށް ނަފާވެރިކަމާއި ލުއިފަސޭހަ ލިބިދޭން ފެށުނުކަ ީ

މިކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއްމެއެވެ .މިމަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކުރެވިފަވަނީ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ
ލމެވެ.
މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަގުނުކުރެވޭ މަސައްކަތުންކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށް ަ
ވ ކާމިޔާބުކަމާއެކު
ތރު އޭގެ ފުރިހަމަ ދުވެލީގައި އޮ ެ
އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފެށިދަ ު
ށޓައި
ތނަސްވެގެން ދިއުމެވެ .ކައުންސިލްގެ ކުރިއެރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައަ ް
ނިންމާލުމުގެ މަގު ަ

ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ﷲ

ބަރަކާތްލައްވާށިއެވެ.
 27ޝަޢުބާން

1433

 17ޖުލައި

2012

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 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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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރސި އަކުރަކީ C
އތޮޅެވެ .އަތޮޅަށްދެވިފައިވާއިނގި ޭ
ވތަ ށ .އަތޮޅަކީއުތުރުން ތިން ވަނަ ަ
މިލަދުންމަޑުލުއުތުރުބުރި ނު ަ
އެވެ .އަތޮޅުގެ ޕޮޒިޝަނަކީ އިރުން  73ދަރަޖަ އުތުރުން  6ދަރަޖައެވެ.އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ  37މޭލެވެ .މި އަތޮޅުގައިވާ 50
ރަށުގެތެރެއިން

ދިރިއުޅެނީ

މީހުން

ރަށުގައެވެ.

14

އެއީ،

ކަނޑިތީމާއި ނޫމަރާއާއިގޮއިދޫއާއި ފޭދޫއާއި ފީވަކާއި ބިލެތްފައްސާއި
ފޯކައިދޫއާއި

ނަރުދޫއާއިމަރޮށްޓާއި

ކޮމަންޑުއާއި

ޅައިމަގާއި

މާއުނގޫދޫއާއި ފުނަދޫއާއި އަދި މިލަންދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ
ރަށަކީފުނަދޫއެވެ .އަތޮޅުގެ މަރުކަޒީ ރަށާއިމާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ
ދުރުމިނަކީ  123މޭލެވެ .
2012ވަނަ

އަހަރުގެޖޫންމަހުގެ

ނިޔަލަށް

މިއަތޮޅުގެ

ވ .އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސްސެކަންޑްރީ
ނނާއި 8413 ،ފިރިހެނުންނެ ެ
އާބާދީއަކީ  16573އެވެ .އެއީ 8080 ،އަންހެނު ް
ނ ކަނޑިތީމުގައި ހުންނަ އަތޮޅު މަދްރަސާއިންނާއި ،ކޮމަންޑޫގައިހުންނަ އަތޮޅު ތަޢްލީމީ
ތަޢްލީމް ދެވެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ހަޔަރ

މަރުކަޒުން

ސެކަންޑްރީ

ދެވެއެވެ.

ތަޢްލީމު

ގ
އަތޮޅު ެ

ހުރިހާ

ރަށެއްގައިވެސް

ޞިއްޙީ

މަރުކަޒު

ޤާއިމު

ނ
އތޮޅުގެ ޞިއްޙީޚިދުމަތުގެ މައި މަރުކަޒަކީ ފުނަދޫގައި ހުން ަ
ގ ޚިދުމަތް ލިބެމުންދެއެވެަ .
ކުރެވިޑަކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުން ެ
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ .
މިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއިދަނޑުވެރިކަމެވެ.
ރމުގެ މަސައްކަތާއި،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ
މީގެ އިތުރުން ޢިމާރާތް ކު ު
ތރުވެރިކަންތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގެ ހަތަރު
ދނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ .ފަ ު
ގިނަޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ަ
ވ. .މީގެ އިތުރުން މަޑިދޫއާއި
ރަށެއްގައި ދަނީކުރެވެމުންނެވެ .އެއީ ،ވަނގަރާއި ދޮޅިޔަދޫއާއި ގާކޮށެންބާއި ކަނބާލިފަރެ ެ
ރިނބުދޫއާއި

ކުރެއްދޫއާއި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

ކުނބުރުދޫގައި

ދަނޑުވެރިކަން

ކުރެއެވެ.

އަދި

ނަލަންދޫއާއި

އެރިޔަދޫގައިއެކުއަރކަލްޗަރ ކޮށްގެން ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ .މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް
ރއްޤީކޮށްފައެވެ .
ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކީކިމިނިވަނީތަ ަ

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ކލް
ގ ދަށުން ލޯ ަ
ނ މާއްދާގެ ޅެ .
ޤނޫނުގެ  61ވަ ަ
ލމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ާ
އތޮޅުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު
ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ށަ .
ޖގެ ޗާޓުގައި ށ .އަތޮޅުގެ
އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިދާރީދާއިރާ ހިންގުމަށް،ސަރުކާރުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއް ޭ
ސަރަހައްދުކަމަށް 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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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ޞ
ނ ކާމިޔާބުގެ ޚުލާ ާ
 ދެވަނަ ބައި :ލިބު ު
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
މަދަދު -ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ ޚިދުމަތް
ވ
ނށް ދޫކޮށްފައި ާ
ލުއިލޯނު ސްކީމާއި ،ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލޯނާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ގެދަށުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ަ
ނސިލް އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި
ނތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިކައު ް
ތރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ލޯ ު
ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ެ
ކ މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ
މއްދަތުވަނީ ހަމަވެފައެވެ .ވުމާއެ ު
ކންޖެހޭ ު
ޙަވާލުވިއިރު ނުދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު ދައް ަ
ގފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ
ހިންގުން ޙަވާލުވުމާއިއެކު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ލޯނު ނަ ާ
ފހަގަ
ލނުފައިސާ ދައްކަމުންދާކަން ާ
ޢދުން ޯ
ރތްތަކަކުން ޤަވާ ި
ނ ފަ ާ
ނ މަސައްކަތުން މިހާރު ގި ަ
ކށް ކުރެވު ު
ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލު ޮ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ނރިޝެޑިއުލްކޮށް ދެއްކުމަށް
ދ ލޯ ު
ކމަށް އިތުރު މުއްދަތު ީ
ނ ލޯނު ދެއް ު
އވާ ފަރާތްތަކު ް
ކުރަމެވެ .އަދި ލޯނު ނަގާފަ ި
ވ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު މިހާރުދަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.
މިކައުންސިލާއި ،ލޯނު ނަގާފައި ާ
ރއިން 2012ވަނަ
ނށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެ ެ
ލ ަ
ތތަކުން ޯ
ނ ނަގާފައިވާ ފަރާ ް
ށން ލޯ ު
ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ ދަ ު
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި190,313.56ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ތޭރަރުފިޔާ/
ފަންސާސްހަލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ2011 .ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26ގައި މިކައުންސިލުން އަތޮޅު ހިންގުމާއި
ޙަވާލުވުމަށްފަހު ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް 3,679,401.18ރުފިޔާ (ތިންމިލިޔަން
ހގަ ކުރަމެވެ.
ތރުސަތޭކަ އެއްރުފިޔާ /އަށާރަލާރި) ލިބިފައިވާކަން އުފަލާއިއެކު ފާ ަ
ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަހާސް ހަ ަ
އަތޮޅު ލުއިލޯނު ސްކީމަކީ ،ށ .އަތޮޅު ކޮމިޓީއާއި ،ޔޫ އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެންހިންގުނު އެޓޮލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯރ
ބނު 1,000,000.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ) އާއި ،ދިވެހި
ވލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުން ލި ު
ސަސްޓެއިނަބްލް ލައިވްލިހުޑްޑި ެ
ލއްޔަތުން 1,000,000.00
ސަރުކާރުންދެއްވި 1,000,000.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ)އާއި،ށ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާ ި
ރުފިޔާ(އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ) އާއި ޖުމްލަ3,000,000.00 :ރުފިޔާ (ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާ)ގެ ކެޕިޓަލްއަކުން  2000ވަނަ
އަހަރު

ފެށި

ސްކީމެކެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ

ތަނުގައި

މި

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން

އަތޮޅު

ރައްޔިތުންގެ

ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި،

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ،އަދި މިނޫނަސް ޢާއްމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި
ދޫކުރެވުނު ފައިސާއިން އަތޮޅަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވެއެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިޖުތިމާޢީ އެކިއެކި
ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި،
އ ގުޅޭކަންކަމަށާއި ،އަދިވެސް
ނންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާ ި
ނހެ ު
ނގޮތް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،އަ ް
ބ ޭ
ޑަކްޓަރީބޭސް ރަށްރަށުން ލި ޭ
ހދެވި ރަށްރަށުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޮޑު
ގ ގޮތުގައި އެ ީ
ދމަތްތަކަށް ލޯނު ެ
މިނޫން އެކިއެކި ޢިޖުތިމާޢީ ޚި ު
އެހީތެރިކަމެއް މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
ށ
ސުނާމީ ރިކަވަރީ ލުއިލޯނު ސްކީމަކީ ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުން ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ށ
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ލުއިލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮ ް
ށ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސްކީމެކެވެ.
ތ ް
އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭގޮ ަ
ރ
ލޖީއަށް އަހުލުވެ ި
ނ ފަރާތްތައް ޒަމާނީ ޓެކްނޮ ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމަކީ އަތޮޅުގެ ކިޔަވާކުދިންނާއި ،އެހެނިހެ ް
ނ 2007ވަނަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އެކުލަވާލާ ހިންގަން ފެށި
ކުރުވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެ ް
ސްކީމެކެވެ.

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ބޭސް ސަޕްލައިކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން
ގން ހަރުދަނާކުރުމަށް
އއްވަސީލަތްކަމަށްވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރައިގެ ހިން ު
މިކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ރަގަޅުނަފާވެރިކަމެއް
ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ސޭލްސްގެ ގޮތުގައި  803,132.49ރުފިޔާ (އަށްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ/
ސާޅީސްނުވަލާރި) ލިބިފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފާމަސީން ކުރިން ކްރެޑިޓަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ ފައިސާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ހޯދުމަށް

މަސައްކަތުން

ކުރެވުނު

ޢަދަދެއްގެ

ގިނަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ފައިސާ

ހޯދިފައިވެއެވެ .ހަމަ މިޔާއެކު އާސަންދައާއި މަދަނައިގެ ޚިދުމަތުގެ
ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ
ށ
ނުލިބިވާކަން ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން  2012ޖޫންގެ ނިޔަލަ ް
ދަށުން

މަދަނައިގެ
(ބާވީސްހާސް

ބޭހަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ފޔާ
ނުވަދިހަފަސްރު ި

015،22.58

ފަންސާސް

ރުފިޔާ
އާއި

އަށްލާރި)

އޔިތުންަޚިދުމަތްަލިބިގަނަ
ރ ް
އގެަ ަ
ދ ް
ފުނަފަތިަފާމަސީންައަތޮޅުގެަގިނަަޢަދަ ެ

އާސަންދައިގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭހަށް  670،640.83ރުފިޔާ (ހަލައްކަ ސާޅީސްހާސް ހަސަތޭކަހަތްދިހަރުފިޔާ
އަށްޑިހަތިންލާރި)

ނތަކެއް
ނމަށް ގިނަގޮންޖެހު ް
ރކަމީ މިޚިދުމަތް ފުރިހަމަކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ު
ލބި ހު ި
ނު ި

ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ނ
އތުރަށް އެއްމުއައްޒަފު އިތުރުކޮށް ތިން މުވައްޒަފު ް
ކުރިން ފާމަސީގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ދެ މުވައްޒަފުންގެ ި
މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް

މުވައްޒަފުންނަށް

ހަމަޖައްސައި

ދެވޭ

ރ
މުސާރައާއި ،އިނާޔަތްތައް ރަނގަޅުކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މިހާ ު
ފާމަސީގައި

ތިންމުވައްޒަފުންނަކީ

މަސައްކަތްކުރާ

ދިވެހި

މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ފާމަސީން
ފުނަފަތިަފާމަސީަމަރާމާތުަކުރުމަށްފަހު

ބޭސްލިބުމުގެ

ދަތިކަން

ޙައްލުކޮށް

ދެވޭ

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރިން ފާމަސީއަށް ބޭސް
ސަޕްލައިކޮށްދޭ އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އިތުރުން

ޑައިލްފާމަސީ އާއި ،ގްރީން ފާމަސީން ބޭސް ސަޕްލައިކުރެވެމުން ދެއެވެ .އަދި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން
ތތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އެ ޚިދުމަތް
އެރަށެއްގައި ފާމަސީގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާފަރާ ް
ނ
ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 30,000.00ރުފިޔާ (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ) ގެ ބޭސް ކްރެޑިޓަށް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެގޮތަށް ދަ ީ
ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.
ފާމަސީ ހިންގުމުގައި މިހާރު ވެސް ދިމާވާ އެންމެބޮޑު ދަތިކަމަކީ ބޭނުންވާ ބޭސް ނުލިބުމާއި ،އާސަންދައިގެ
ވންޖެހުމެވެ.
ޚިދުމަތަށް ދޫކުރެވޭ ބޭހަށް ފައިސާ ނުލިބި ގިނަދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ާ

ދުވެލި – ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ފވެރިކަން ހޯދުމަށް
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށިގެންވާ ނަ ާ
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިގޮތުން  26ފެބުރުއަރީ 2011ގައި ކައުންސިލް އުފެދި ށ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި
ހުރި

އުޅަނދު ފަހަރާ މިކައުންސިލުން ޙަވާލުވިއިރު މިއުޅަނދުތައް ހުރި އަޅާނުލެވި ބޭނުން ނުކޮށް ގިނަދުވަސްތަކެއް

ޑތި މަރާމާތުތަކަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ .އެގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން
ވަންދެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮ ެ
1,025,000.00ރުފިޔާ

(އެއްމިލިޔަން

ފަންސަވީސްހާސް

ރުފިޔާ)

ފާސްކޮށް

އުޅަނދު

ފަހަރުގެ

މަރާމާތުތަކަށް

ނ
ސޅީސް އެއްރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަތަރުލާރި)ވަނީ  2012ވަ ަ
ާ
890,941.54ރުފިޔާ (އަށްލައްކަ ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ
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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނންކުރަން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި އުޅަނދުތައް މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ބޭ ު
ފަށާފައިވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުން ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައިވަނީ 29,588.50ރުފިޔާ (ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ
އަށްރުފިޔާ /ފަންސާސްލާރި) ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ށ ކުރެވިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ
އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަ ް

ތކަ ރުފިޔާ)އާއި ،އެހެނިހެން
ހތަރުހާސް ހަތްސަ ޭ
ކށް ލިބެންވާ 74,700.00ރުފިޔާ (ހަތްދިހަ ަ
ތެރެއިން އާސަންދައިގެ ދަތުރުތަ ަ
ފަރާތްތަކުން ލިބެންވާ 7,576.00ރުފިޔާ (ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ)އާއި އެކު ޖުމްލަ 82,276.00ރުފިޔާ
ނ ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނވާކަ ް
(އަށްޑިހަ ދެހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހަރުފިޔާ) ލިބިފައި ު

ނަފާވެހި -ޢިމާރާތާއި ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް
ބެލުމުގެ

މިކައުންސިލްގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

ޢިމާރާތްތައް

ހރިގޮތެއްގައި
ފައިދާ ު

ބޭނުންކުރުމުގެ

މޤްޞަދުގައި
ަ

މި

ގއި މިހާރުދަނީ ކުއްޔަށް
ނންކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް "ނަފާވެހި"ގެ ނަމު ަ
ޞލުން ބޭ ު
ވަޞީލަތްތައް ވިޔަފާރީގެ އު ޫ
މރާތަކީ ކައުންސިލު އުފެދުނު
މންދާ އި ާ
ނދޫ ބްރާންޗް ހިންގަ ު
މލްޑިވްސް ފު ަ
މހާރު ބޭންކް އޮފް ޯ
ދޫކުރަމުންނެވެ .މިގޮތުން ި
ނކޮށް އަޅާނުލެވި ހުރުމުގެ
ނ ު
ނ ހުރި އިމާރާތްތަކަކީ ބޭނު ް
ނނަ ވަޞީލަތެއް ނަމަވެސް ދެ ް
އި ރުވެސް އާމްދަނީ ލިބެމުންއަ ް
ށ ކައުންސިލުން ފާސްކުރި
ތނެވެ .މިގޮތުން 2011ވަނަ އަހަރަ ް
އ ކުރަންޖެހިފައިހުރިތަން ަ
މތުތަކެ ް
ސަބަބުން ބޮޑެތި މަރާ ާ
ނވާ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް 2012
ނ ް
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓްގެތެރޭން މިދެންނެވި ޢިމާރާތްތަކަށް ބޭ ު
ސ 1,000,000.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ) ވަނީ މި
ފސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތެރޭއިން ވެ ް
ނ ާ
ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލު ް
އިމާރާތްތަކުގެ މަރާމާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައެވެ .އަދި އޭގެތެރޭން 12,094.47ރުފިޔާ (ބާރަހާސް ނުވަދިހަ ހަތަރު
ރުފިޔާ /ސާޅީސް ހަތްލާރި) ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .އަދި
މިއިމާރާތްތައްކުއްޔައްދީގެން  2012ވަނަ އަހަރަގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައިވަނީ 49,593.00ރުފިޔާ (ސާޅީސް
ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ) އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
ލންދޫ ސްކޫލްގައި
ފބުރުއަރީ  23ން  25އަށް މިއަތޮޅު މި ަ
ރއާން މުބާރާތް ެ 2012
2012ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤު ު
ބޭއްވުނެވެ.

މި މުބާރާތަކީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅުން ވާދަކުރާނެ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްޓަކައި ބޭއްވި

މުބާރާތެކެވެ.އަތޮޅުގެ
ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

ށ
ރަށްރަށަ ް
އެއީ،

ހުޅުވާލައިގެން

ލއިގެން
ބ ަ
ަ

ކިޔެވުމުގެ

ބޭއްވި

މި

ގޮފީގައި

މުބާރާތުގައި

އަތޮޅުގެ

8

ރަށަކުން

87

ދަރިވަރުން

66

މގެ ގޮފީގައި  21ދަރިވަރުންނެވެ .މީގެ
ނބަލާ ކިޔެވު ު
ދަރިވަރުންނާއިު ،
ރހެން
ހން ދަރިވަރުންނާއި 24 ،ފި ި
ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  63އަން ެ
ދަރިވަރުންނެވެ.
އ ކަނޑައެޅުމުގައި އަތޮޅުގެ
މށް ރަށެ ް
މި މުބާރާތް ބޭއްވު ަ
ޢލާނު
ދނުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގައި އި ް
ހުރިހާ ރަށަކަށް ފުރުޞަތު ި

2012ވަނަައަހަރުގެައަތޮޅުަޤުރުއާންަމުބާރާތުގެަތެރެއި ްަ
ނ

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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދ
ފއިވަނީ ފުނަދޫއާއި މިލަން ޫ
ހށަހަޅުއްވާ ަ
ތ ބޭއްވުމަށް އެދި ު
ނ އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން މުބާރާ ް
ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން ކުރެވު ު
ނ
ނދޫއިންކަމަށްވާތީ ،ޤުރުއާ ް
ށހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިލަ ް
ށ ބަލައި އެންމެ ރަނގަޅު ހު ަ
ށހެޅުމަ ް
އިންނެވެ .ދެރަށުގެ ހު ަ
ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިލަންދޫގައެވެ.
ވނީ މިކައުންސިލްގެ ފަންނީ އަދި މާލީއެހީތެރިކަމާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް
މި މުބާރާތްކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ަ
ހ މަރުކަޒާއި ،ރަށްރަށުގެ
އެފެއާރޒުގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާއިވެސް އެކުގައެވެ .މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ޤުރުއާނާއިބެ ޭ
އވެ.
ލބިފައިވެ ެ
ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލްތަކުން އެހީތެރިކަން ި
ކށް މިކައުންސިލުން 44,338.10ރުފިޔާ (ސާޅީސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ
މި މުބާރާތުގެ އެކި ޚަރަދުތަ ަ
ތިރީސްއަށްރުފިޔާ/ދިހަލާރި) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމީކް އެފެއާރޒުން 15,000.00ރުފިޔާ
(ފަނަރަހާސް ރުފޔާ) ގެ މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބިފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައިދިނުމާއި ،އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުން
2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްޔިތުންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން
ބނުންކުރާ ވަސީލަތަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުކަމަށްވާތީ،
ނިންމަވާފައިވުމާއިއެކު ،މި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމުގައި ޭ
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނެތް ފަރާތްތަކަށާއި ،އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން
ކާޑު އައުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ރަށުގައި ތިބެގެން ލުއިފަސޭހަގޮތެއްގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
ހަދައިދިނުމުގެ

މަޤްޞަދުގައި

ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ.މިގޮތުން

މިކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

ކޮމަންޑޫއާއި،

ޅައިމަގާއި،

އަތޮޅުގެ

ބައެއް

ފޯކައިދޫއާއި،

ރަށްރަށަށް

ކާޑު

މާއުނގޫދޫއާއި،

ހަދައިދިނުމުގެ
ނޫމަރާއާއި،

ގޮތުން

ގޮއިދޫއާއި،

ބިލެތްފައްސާއި ،ފޭދޫ އަދި މަރޮށީގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދަން ބޭނުންވެފައިވާ
ށ ދަތުރުކުރެވިފައިވެއެވެ .މިދަތުރުތަކުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުރެވިފައިވާ
ފަރާތްތަކަށް ކާޑު ހަދައިދިނުމަ ް
ވ
ބނުން ާ
ނގެ ކާޑު ހެދުމަށް ޭ
ދވަހުގެ ތެރޭގައި  1710މީހު ް
ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ު
އވެއެވެ.
މަޢްލޫމާތު ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވިފަ ި
އ
ޅގެ ރަށްރަށުގަ ި
މ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮ ު
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
ހކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުޞަތު ލުއިފަސޭ ަ
ގޮތުން ރަށްރަށަށް ގޮސްގެން އެއްގަމާއި ،ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޓެސްޓް ދެވިފައިވެއެވެ.
މިކައުންސިލާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ބޭއްވުނު ލައިސަންސް ބުރުތަކުން މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރު

ދުއްވުމުގެ

ލައިސަންސް

72

ފަރާތަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަދި

ކަނޑުގައި

ދުއްވާއިންޖީނުލީ

އުޅަނދުފަހަރުދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް  23ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ
މގެ ލައިސަންސް ހައްދަން
ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިހާރުވެސް އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވު ު
ހށަހަޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް މި ޚިދުމަތް
ބޭނުންވެގެން މިކައުންސިލަށް ު
ދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން އެންމެފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންނުދާކަމީ މިޚިދުމަތް ފޯރކޮށްދިނުމަށް
އެޅެމުންދާ ހުރަހެއްކަން ހިތާމަޔާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް " މާމުލި" މަރާމާތުކުރުން
ބހައްޓައި ،ހުންގާނު ސިސިޓަމް އަދި ވައިރިން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޕީޑް ލޯންޗް " މާމުލި" ގައި އިންޖީނު ަ
އރިންގ ވޯކްޝޮޕާއި ދެމެދު
އެޅުމުގެ މަސައްކަތް  21ފެބުރުއަރީ 2012ގައި މިކައުންސިލާއި ،ށ .ފުނަދޫ ނާޒު އިންޖިނި ަ
ނ ކުރެވުނެވެ.
ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށު ް

ޓބޯޑް
ނންވާ ތަކެތި ދިނުމުން އައު ް
މި އެއްބަސްވުމުގެދަށުން މިކަމަށް ބޭ ު

ސޓޯލްކޮށް ވައިރިން އަޅައި،
ގނު ސިސްޓަމް ހަރުކޮށް އިން ް
ހން ާ
ހޯސްޓްރޮކް  200ހޯސްޕަވަރގެ  2އިންޖީނު އެޅުމާއިު ،
ޕެނަލްބޯޑް
"މާމުލި"

އޓްތަކާއި ،ޕަންޕްތައް
ހަރުކޮށް އަދި ލަ ި
މަރާމާތުކުރުމަށް

ދ
އަ ި

ށ7,38657.18ރުފިޔާ
މިހާތަނަ ް

ވކީޓޯކީ ސެޓް ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޯ

މިކައުންސިލްގެ ލޯންޗް

އަށްހާސް

ފަންސާސް

ތިރީސް

(ހަތްލައްކަ

ހަސަތޭކަ

ހަތްރުފިޔާ/އަށާރަލާރި)ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ކޮމަންޑޫކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓް ޤާއިމުކުރުން
އަތޮޅުކައުންސިލާއި

ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި

ހ
ދިވެ ި

ޤއިމު
ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތައް ާ
މިކައުންސިލުން

ކުރުމަށް

ހިންގާ

ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު
އވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީމަހުގެ 03
ހަދައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފެށިފަ ި
ޓ
ވަނަ ދުވަހުއެވެ .މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ލޯކަލްގަވރމަން ް
އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދެވެ.

ން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެައައިޑީކާޑުަކަލެކްޓިންގެަޕޮއިންޓްަަހުޅުވު ަ

ޓ
ފއިވާ ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިން ް
މއަތޮޅު ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހި ަ
އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ި
ޤއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ގތަށް ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތައް ާ
 21މާރޗް 2012ގައިވަނީ ޤާއިމުކޮށްދެވިފައެވެ .ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ލށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި
ކުރިއަށްދާނަމަ މި އަހަރުގެ ނިޔަ ަ

އައި.ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެއެވެ.

ށ ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިހާރުވަނީ ގެނެވިފައެވެ.
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކުރުމަ ް
ށ
އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި އައި.ޑީ.ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ޕޮއިންޓްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް މިހާތަނަ ް
އކަ ފަންސާސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ /ސާޅީސް އެއްލާރި) ވަނީ ޚަރަދު
 350,432.41ރުފިޔާ (ތިންލަ ް
ކުރެވިފައެވެ.މި ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
ނ ރައްޔިތުންނާއި
މި ޕްރޮގްރާމަކީ މިކައުންސިލްގެ 40ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާގޮތުގެމަތިން ކައުންސިލު ް
އެންމެގާތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ،ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރާވާ ކުރިއަށް ގެންދާ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލްގެ ދޯނި "ފަރުކޮޅު" މަރާމާތުކުރުން
އ ރ .މަޑުއްވަރީ
މިކައުންސިލްގެ ދޯނި " ފަރުކޮޅު" މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  21ޖެނުއަރީ 2012ގަ ި
ސަންސައިޑް

އަލްފާޟިލް

ޢަބްދުލްޖަލީލު

މޫސާއާއި

ދެމެދު

އންސިލާއި
މިކަ ު

ވެވުނު

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދަށުން

ރކޮޅު"
މތުތަކެއް "ފަ ު
ށން ބޮޑެތި މަރާ ާ
ކުރެވުނެވެ.މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަ ު
ބކޮޅުގެ
ދޯނީގައި ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ދޯނީގެ ދެފަރާތުގެ ދިރު ާ
ވަވަތް

މަރާމާތުކުރުމާއި،

މަރާމާތުކުރުމާއި،

ބައެއް

ދިރުނބާކޮޅުގެ
ޑ
މަ ޫ

ނައްޓުވާ

ވަވަތުގެ

މަތީ

އާލަކުޑިން

މަޑުލު
ޑތައް
މަ ޫ

ހަރުކުރުމާއި ،ދޯނީގެ އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުތަކާއި ،ދޯނީގެ ފަށަން
މަރާމާތުކުރުމުގެ
އެތަންތަންވެސް

އިތުރުން

ދިޔަލީކުވާ

ދޯނީގެ

ރަނގަޅުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކަބީލާތައް

ނަގާ

ނ
އިސްވެފާހަގަކުރެވު ު

އަތޮޅުަދޯނިަ"ފަރުކޮޅު"ަމަރާމާތުކުރުމުގެައެއްބަސްވުމުގައިަސޮއިކުރުން

މަރާމާތުމަސައްކަތްތަކަށާއި ،ފަރުކޮޅުގެ މަރާމާތަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތަށް  1,52,284.36ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ
ފަންސާސްދެހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ /ތިރީސް ހަލާރި) ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަރާމާތުތަކަށްފަހު ދޯނި
ބާލާފައިވަނީ  18އޭޕްރީލް 2012ގައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ބޭސްފިހާރަ "ފުނަފަތި" މަރާމާތުކުރުން
މސީގެ ކުޑަދޮރުތައް
ނގަމުން ގެންދާ ފުނަފަތި ފާ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންބޭހުގެ ހި ް
ފރު އާދަމާއި
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ށ .ފުނަދޫ ރޯޝަނީގޭ ޢަބްދުލްޣަ ޫ
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 11އޭޕްރީލް 2012ގައި ޙަވާލުކޮށްގެން

މިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން ފާމަސީގެ ހުޅަނގުފަރާތު ބިތުގައި އުތުރަށްހުރި ކުޑަދޮރު ނައްޓުވައި އެދޮރުހުރިތަން

ބައްދާ ،ދެން ހުރި ލަކުޑިދޮރުތައް ނައްޓާ އެލްމެނިއަމުން ދޮރުތައް ހަދާ  6އެމް އެމްގެ ބިއްލޫރި ފިކްސްކޮށް
ރ ިފ ާ
ހަރުކުރެވިފައިވެއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ު 000،35.00
ޔ (ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާޚާނާހޮޅިއާއި ،ފެން ހިންދާތައް ނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ގުޅުން
ނދޫ ނަރުދަމާއާއި
މިކައުންސިލްގެ ޢިދާރާގެ ގޯތީގައިވާ އެންމެހާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ،ފެން ހިންދާތައް ފު ަ
ގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ

ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށްގެން މިކަމަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ

ޔނުސު މުޙައްމަދާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ .މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 7500.00ރުފިޔާ (ހަތްހާސް
ތެރެއިން ށ .ފުނަދޫ ހަސްތީ ޫ
ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރާއި ،ޕާކް ފާރުތަކުގައި ކުލަ ދަވާދުލުން
ގ
އ ހިމެނޭ ގޯތީ ެ
އކަމަޑޭޝަން ބުލޮކްތަކާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޢިމާރާތްތަ ް
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގައިވާ ެ
ރވުނެވެ.
އ ދަވާދު ލުމުގެ މަސައްކަތް ކު ެ
ލން ކުލައާ ި
މތުކޮށް ކުލަކަހާ އަ ު
ވަށާފާރާއި ،ޕާރކްތަކުތައް މަރާ ާ

މި މަސައްކަތުގެ

އަގަކީ 61000.00ރުފިޔާ (ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިޢްލާނުކޮށް
ށގެންނެވެ.
ލޖް އިންވެސްޓްމަންޓާއި ހަވާލުކޮ ް
އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވި ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޭޕްރީލް އަދި މޭމަހަކީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ޑެންގީ ހުމުގެ އަސަރު ފެންނަމުންދާ
ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ ،އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމުގެ ގޮތުން ޑެންގީގެ
އަތޮޅު ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދާ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާފައިވާ
ޑެންގީ

ޓާސްކްފޯސްތަކުން

ސްޕަވައިޒުކުރުމާއި،
ފަރާތްތަކަށް

ކުރަމުންދާ

ކަމާއިބެހޭ

ވންޖެހޭ
ފޮނު ަ

މަޢްލޫމާތު

ރޕޯރޓްތައް
ި

ބަލައި

މަސައްކަތްތައް
ދިނުމާއި،

މއިބެހޭ
ކަ ާ

ޤަވާޢިދުން

ވމުގެ
ފޮނު ު

ނންވާ
މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އަދި ރަށްރަށުގެ ޓާސްކްފޯސްތަކަށް ބޭ ު
ސކު ފޯސްއިން
ކން އަތޮޅުޓާ ް
ފަންނީ އެހީތެރި ަ
މިގޮތުން

އެކުލަވާލެވުނު

އަތޮޅު

ޑެންގީ

ވނެވެ.
ގންދެ ު
ދެމުން ެ
ޓާސްކްފޯސްގައި

ފުނަދޫގައި

އަތޮޅުަޑެންގީަޓާސްކްަފޯސްގެަބފުޅުންަބައްދަލުވުމެއްގައި

ހުރި

ސަރުކާރުއިދާރާތަކުގެ

އިސްބޭފުޅުން

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
 -1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުހީ އާދަމް /ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 -2ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް  /ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 -3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީމާ ޢަލީ  /ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ޓ
 -4ކޮމިޔުނިޓީ ހެލްތު ސްޕަވައިޒަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިދު  /ޕަބްލިކު ހެލްތު ޔުނި ް
 -5ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިސްމާޢީލް  /ށ .ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް
 -6ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަޙްމަދު  /ށ .ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް
 -7މެޑިކަލް ރިކޯޑް އޮފިސަރ
 -8ސާރޖަންޓް

ހަމްދޫން ނަސީމް  /ށ .ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލް

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ  /ށ .ފުނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

 -1އ .ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އިޝްޙާގު ޢަބްދުލްޙަމީދު /ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސެންޓަރ

ކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލުތައް
ފާސްކުރުން
މިކައުންސިލުން ރާވާ ހިންގަމުންގެންދާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ،އަލަށް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލުތައް އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހިންގާ ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ އިދާރީ
އުޞޫލުތަކެއް ކައުންސިލުންވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
.1

އަތޮޅު ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު
މި ސިޔާސަތަކީ ށ .އަތޮޅުގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ ދެމުންދިޔަ އިނާމުދިނުމުގެ ކަންތައް އިތުރަށް

ނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން މަތީވަނަތައް ޙާސިލްކުރާ
ނސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ފެ ް
އތޮޅު ކައު ް
ހަރުދަނާކޮށް ،ށަ .
އކަށައަޅާ ސިޔާސަތެވެ.
ދަރިވަރުނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ެ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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މިފަދަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ފއްދައި ،އަތޮޅުގެ
ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ،ށ .އަތޮޅުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން ޤާބިލު ޖީލެއް އު ަ

ރގައާއި ،އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ފެންވަ ު
ހޯދުމަށް ވާދަ ކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އަދި އެފަދަތަނަވަސް ތަޢުލީމީވެއްޓެއް ށ .އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުމެވެ.
 .2ފަޅުރަށްރަށާއިބެހޭ އުޞޫލާއި އެއްބަސްވުން
މިފަދަ އުޞޫލަކާއި އެއްބަސްވުމެއް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
ނ
އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރާ ފަޅުރަށްރަށް ވަގުތީގޮތު ް
ރދަނާ އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ބޭއްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް
ރތަކާއި ޙަވާލުކުރާނަމަ ޢަމަލުކުރެވޭނެ ހަ ު
ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކިފަ ާ
ނ ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.
ކށް ކަންކަ ް
ހމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަ ަ
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަ
" .3މަދަދު" އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް
ނގަމުންދިޔަ ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ
މިއީ ކުރިއްސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހި ް
ނފާ
މައްޗަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭމަ ް
ކ
ށ ހަމަހަމަ ކަމާއެ ު
އތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަ ް
ލބޭފައިދާތައް ަ
ބޮޑުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ކަމުގެސަބަބުން ި
ލިބިދިނުމުގެ މަގުތަނަވަސް ކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލަށްލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނައި
ލއިލޯން ޕްރޮގްރާމްގެ
އތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ު
ފިކުރުކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ށަ .
ސިޔާސަތެވެ.
" .4ނަފާވެހި" ޢިމާރާތާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި
ގ
ނ ޚިދްމަތް ދިނުމު ެ
ނންކޮށްގެން ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލު ް
ތތައް ބޭ ު
ލކުރުމަށާއި ،މިވަޞީލަ ް
ޤޞަދު ޙާޞި ު
ބެލެހެއްޓުމުގެ މަ ް
މތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ
ތކަށް މިދާއިރާއިން އިތުރު ޚިދު ަ
ނ ގޮ ަ
އންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި ،ކަ ު
އތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު ހިންގައި ތަންފީޛްކުރުމުގެ ،އަސާސްތަކާއި
މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި ،ށަ .
ނކުރާ އުޞޫލެވެ.
މިންގަނޑުތަކާއި ހަމަތައް ބަޔާ ް
" .5ދުވެލި" ދަތުރު ފަތުރުގެ ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ށގެން
ކ ް
ދަށުގައިހުރި ކަނޑާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ބޭނުން ޮ
ކން
ބނޭ ފަދަޔަ ު
ނސިލަށް އާމްދަނީ ލި ޭ
ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަދި ކައު ް
ކަންކަން

ކުރުމަށްޓަކައި

އުޞޫލުތަކާއި

ކައުންސިލުން

އ
މިންގަނޑުތަކާ ި

ކަނޑައަޅައި

ހަމަތައް

ބަޔާންކުރާ

އެންމެހާ
ޞލެވެ.
އު ޫ

އަތޮޅުަލޯންޗްަ"ަމާމުލި"

ދުވެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭނުންވާ ދަތުރުތައް މިކައުންސިލްގެ އުޅަނދު
ޖހިފައެވެ.
ފަހަރުގައި ކޮށްދިނުމަށްވަނީ ހަމަ ެ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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" .6ފުނަފަތި" ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް
ނގަމުންދިޔަ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި،
ނ ހި ް
ރ އަތޮޅުކޮމިޓީގެ ފަރާތު ް
މިއީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބު ީ
ޚިދްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކުރުމަށް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައި ފާސްކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް
ނކަން އެކުލެވިފައިވާ
ބިނާކޮށް އެސިޔާސަތުގައި ބުނެފައިވާ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަ ް
އުޞޫލުތަކެވެ.
މިއުޞޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރީން ލިބޭ އާމްދަނީ
އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި،ވިޔަފާރީގެ ޚިދްމަތް ފުޅައުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ،މިޚިދްމަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމާއި،
ރތްތައް ކަނޑައަޅައި ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.
ހިންގުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަ ާ
" .7ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ އުޞޫލު
ގ
ނނު ެ
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ( )7/2010ޤާ ޫ
މާއްދާއިން

ފރީގެ
ގން ،ވިޔަ ާ
ބާރުލިބި ެ

އެކިއެކި

އުފައްދާ

ރައުސުލްމާލުތައް

ހިންގުމަށާއި،

 73ވަނަ

ރައްޔިތުންގެ

ފަރުދީ

ނ
ނ މަގުފަހިކޮށްދީ ،އަތޮޅުގައި މަދަ ީ
ޤ ފުޅާކޮށް ދަމަހައްޓަ ް
ށރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައް ީ
ކށް ،ރަ ް
ފުދުންތެރިކަން އިތުރު ޮ
ރކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅު
ނތެރިކަން އިތު ު
ނންވާ މާލީ ފުދު ް
ބ ު
މށް ޭ
ހއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނު ަ
މ ެ
ހަމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަން ދެ ެ
ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސިޔާސަތެކެވެ.
.8

"އަރުޝީފު" އަރުޝީފުކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު
ނބަރު16/2011 :ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަސްމީ އިދާރާތަކުން
ނ ނަ ް
ރޝީފުގެ ޤާނޫ ު
މިއީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަ ު

ރސްމީ އެންމެހޭ ލިޔެ
ނ ށ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ަ
ށ ް
މގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަ ު
ލބިގަތު ު
މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއިި ،
ކިއުންތަކާއި ،އަތޮޅުގައިހުރި ޤަދީމީ ،އާޘާރީ ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ މަޢްލޫމާތާއި ފޮޓޯތައް އެއްކޮށް އަރުޝީފުކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޤަވާޢިދެކެވެ.

މިލަންދޫ ވިމެންސް ސެންޓަރުގައިހުރި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި ،ތަކެތި ގެނައުން
މިއިދާރާއިން

ކުރިއްސުރެ

ރައްޔިތުންނަށް

ދެމުންދިޔަ

ށ
ނނަ ް
ނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތު ް
ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށާއި ،ޤާނޫ ު
ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތައް

ނމުގެ
ދި ު

މަސައްކަތްތައް

ކުރުމުގައި

ކކީ ،އަތޮޅުއޮފީހުގެ ނަމުގައި ކުރިން
ބޭނުންކުރަމުންއައި ވަޞީލަތްތަ ަ
ބޭނުންކުރަމުންއައި

ތަކެއްޗެވެ.

މިގޮތުން

ކައުންސިލް

އުފެދުމުގެ

މންއައި ފަރުނީޗަރާއި،ކޮމްޕިއުޓަރފަދަ
ކުރިންއަތޮޅުއޮފީހުގައިބޭނުންކުރަ ު

އި
މިލަންދޫގައިަހުރިައަތޮޅުކައުންސިލްގެަތަކެތިަގެނައުމުގެަމަސައްކަތުގަ ަ

ތަކެއްޗާއި ،އިދާރީލިޔެކިއުންފަދަތަކެތި ހުރީ މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރި ޢިމާރާތުގައެވެ 26 .ފެބުރުއަރީ
ގ
ނނު ެ
2011ގައި މިކައުންސިލް އުފެދުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ސ
ތނަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިލަންދޫގައި އަތޮޅުއޮފީ ް
ނ މާއްދާގެ (ށ)ގައިވާ ަ
ބބުގެ 5ވަ ަ
ދެވަނަ ާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އންސިލުން މެދުކެނޑުމެންނެތި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުގެ
ފއިހުރި ތަކެތި ހޯދުމަށް މިކަ ު
ފހައްޓާ ަ
ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ހި ަ
އންސިލަށް ލިބިފައިވަނީ  25މެއި 2012ގައެވެ.
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިތަކެތި ކަ ު

އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން
ގ
ބނުންވާ ސާރވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2012ޖޫން މަހު ެ
ގ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް ޭ
މިއަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ެ
 17-12އަށްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި

ސަމާލުކަން ދެވިފައިވަނީ މަސްވެރިކަމާއި،

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،ޓޫރިރަމާއި އިތުރު އައު ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާސާކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން
އަދި މުޅިއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާސާކުރުމަށާއި ،މުޅި އަތޮޅާއި ،އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އެރަށްތަކަށް ހުރި
ތންހުރި
ތކަށް އިޤްތިޞާދީގޮ ު
ށ ަ
ގކުރުމާއި ،މުޅި އަތޮޅާއި ،އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކިން އެރަ ް
ތތައް ފާހަ ަ
އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަ ު
އސްކަން ދީގެންނެވެ.
ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކުރުމަށް ި
ޢލާނުކޮށް މިކަމަށް
އކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އި ް
އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ެ
ތން މިމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ
އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދިފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ .މިގޮ ު
ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރި ނަންބަރު 14( (IUL)227-DS/PRIV/2012/9 :މާރޗް  )2012އިޢްލާނާއި
ގުޅިގެން އަންދާސީ

މޓެޑާއި ،ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް
ސ ކޮންސަލްޓިން ޕްރައިވެޓް ލި ި
ހށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެފް ޖޭ އެ ް
ހިސާބު ު

ވ ލިއުންތަކަށް ބަލައި ކައުންސިލްގެ ބިޑްއިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވަނީ މިދެފަރާތުގެ
ލިމިޓެޑުންނެވެ .ހުށަހަޅުއްވާފައި ާ
ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ހޯއްދެވި ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށެވެ .އަދި މި މަސައްކަތް
ނންމުމަށް މިކައުންސިލްގެ 08ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި
ސީޑީއީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ޙަވާލުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ި
ވލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
މަޝްވަރާކޮށް ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ފަރާތާއި ޙަ ާ

ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނ ދުވަހު އަތޮޅުގެ
މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23ވަ ަ
ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކި ޙަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދުރަސާތަކުގައި ޚާއްޞަ
އެސެމްބްލީތައް ބޭއްވުމާއި ،ސްކޫލް މަދުރަސާތަކުގައި ޤްރުއާން ޚަތިމުކޮށް ޚަތިމު ދުޢާ ކިއުމުގެ އިތުރުން ރަށުތެރޭގައި
ހިނގާލުންތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ދުނިޔޭގެ ޓީބީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މާރޗް މަހުގެ 24ވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ޓީބީ ދުވަސްކަމަށްވުމާއެކު ،މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ރަށެއްގައިވެސް ޓީބީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާފައިވެއެވެ .މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ
ތރުކުރުމާއި ،ބަލި ފެތުރުމަށް
ނ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އި ު
ލ ް
ބޭނުމަކީ ޓީބީ ބަލިގެ ނުރައްކަ ު
ހލިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.
ލން ދުރު ެ
މޢު ހޭލުންތެރިކޮށް ބަ ި
މަގުފައިވާފަދަ ކަންކަމަށް މުޖުތަ ަ

 1433ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ނ
1433ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  01ރަބީޢުލްއައްވަލް 1433ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދު ު
6.00ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި
ނަންގަވައިދެއްވީ

ގ
ކައުންސިލް ެ

މގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުނެވެ .ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ
ޤައުމީ ދިދަ ނެގު ު

ރައީސް

އަލްފާޟިލް

މޫސާފަތުޙީ

އާދަމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ނސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ފުނަދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ
ނނާއި ،ކައު ް
ގ ބައެއް މެމްބަރު ް
ރށުކައުންސިލް ެ
މެމްބަރުންނާއިަ ،
އވެރިވިއެވެ.
އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލްދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ފުނަދޫގެ ބައެއްރައްޔިތުން ބަ ި
ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ގޯތީގެ ސަރަހައްދު ޤައުމީ ދިދަ ޖަހާ ޒީނަތްތެރިކުރެވުނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
އތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކިއެކި ޙަރަކާތައް
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ަ
ރާވާ ހިންގާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ  20އަދި 21ގައި
ބރާތުގެ ފެއާރޕްލޭޓީމަކަށް
ޓމެއް ބައިވެރިކުރެވުނެވެ .މި މު ާ
ބޭއްވި ސިކްސްއަސައިޑް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިކައުންސިލްގެ ީ
ހޮވިފައިވަނީ މިކައުސިލްގެ ޓީމެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުން
ރ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ހަފްތާ
ބައިނަލް އަޤުވާގޮތުން ފާހަގަކު ާ

 2012އޭޕްރީލް  28-21އަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ

ނމަކީ ،ވެކްސިން ދިނުމުގެ މުޙިއްމުކަން އަންގައިދީ މީހުން
ބ ު
ރަށެއްގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .މި ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމުގެ ޭ
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާއިއެކު ،ޚިދުމަތުގައި އުޅުއްވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނާއި ،ކުރިން ޞިއްޙީދާއިރާގެ މަސައްކަތް
ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން މިކަމުގައި ބައިވެރިކުރުމެވެ.

ސިވިލްސާރވިސް އޯޕަންޑޭ ފާހަގަކުރުން
2012ވަނަ

އަހަރުގެ

ސިވިލް

ސަރވިސް

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންސިވިލްސާރވިސް އޯޕަންޑޭގެ ގޮތުގައި މެއި 03
ފާހަގަ ކުރާގޮތަށް ސިވިލްސާރވިސްއިން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން،
އެދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮތުން

މިކައުންސިލްގެ

ފަރާތުންވެސް

ނދެވޭ
އެކިއެކު ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލްއިދާރާއި ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެައިދާރާގައިަމަސައްކަތްކުރާަމުވައްޒަފުން

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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ޚިދުމަތުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ލީފްލެޓެއް ނެރުމާއި ،ކައުންސިލްއިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައިވާ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ނހެން ބެހެއްޓުމާއި،ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންދެވޭ ޚިދުމަތުގެ
ނ ޭ
ނށް ފެން ާ
ޕްރޮޖެކްޓަރ މެދުވެރިކޮށް ޒިޔާރަތްކުރާ މެހްމާނުން ަ
ތން ޢާއްމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ޚިޔާލުފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމާއި ،އޯޕަންޑޭގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯއާއި ،ޚަބަރު
ފެންވަރާއިބެހޭގޮ ު
ށ އޮފީސްތެރެ ދައްކާލުމުގެ
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިރުކުރުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ޢިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަ ް
އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުނެވެ .އަދި ދުވަހަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ޖީބު ބެޖެއް ދުވަހުގެ ރަސްމީގަޑީގައި ބޭނުންކުރެވުނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
ވރު  16.00ން
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  8ޖޫން 2012ވަނަދުވަހު ހަ ީ
ނ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި
މ ާ
ގމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން ަ
ނލީ އެއް ަ
 22.00އަށް އިންޖީ ު

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ

ގ އިތުރުން ކައުންސިލްއިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ގަސްއިންދުމުގެ
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް މިދުވަސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މީ ެ
ޚާއްޞަޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައިވެއެވެ.

ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ،ޓީމްތައް
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ލޯކަލް ގަވަރުމަން އޮތޮރިޓީގެ މެމްބަރުން މިކައުންސލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  25ވަނަ
ނ 10:45ގައި
ދުވަހު ހެނދު ު

ޓން ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލް
ރ ީ
ވމަކީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯ ި
ބއްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލު ު
ަ

ލއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި
ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބައްލަވާ ެ
ބައްދަލުވުމުގައި
ހިންގުމަށްހުރި

ނސިލްގެ
އަތޮޅުކައު ް
ދަތިތަކާއި،

މިހާތަނަށް

ނސިލް
ކައު ް

ފަރާތުން،
ކައުންންސިލުން

ރވުނު
ކު ެ

މތު ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ
ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޢްލޫ ަ
މެމްބަރުންނާއި

ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

މިގޮތުން

ކައުންސިލުގެ

ނސިލުގެ
ގތާއި ،ކައު ް
މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަހާފައިވާ ޮ
މަސައްކަތްތައް

ރޭވިފައިވާ

ގޮތުގެ

މައުލޫމާތު

ދެވުނެވެ.

އަދި

ން
އެލް.ޖީ.އަބޯޑުަބޯޑުމެމްބަރުންަކައުންސިލާއިަބައްދަލުކުރެއްވު ަ

ށ ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ
ކައުންސިލުން ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކަ ް
ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ލިޔުންތައް
ހރުމުން ދިމާވަމުންދާ ދަތިތަކާއި ،އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ
ު
މިލަންދޫގައި ހިފަހައްޓާފައި
މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަން ފާހަގަކުރާކަމާއި ،ކައުންސިލުން  2011ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭއްވެވި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފައިސާ
ޅން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި
ދެއްވާފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާނެއެވެ .ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީބޯޑްގެ ބޭފު ު
ގ
ނސިލްގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަ ަ
ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކައު ް
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި މިކައުންސިލަށް މިވަގުތުހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި،
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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އތޮޅުކައުންސިލުން ދެއްވަމުން
އހީތެރިކަން ށަ .
ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތު ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލިބެންވާ ެ
ހގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހގަ ކުރައްވާކަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ބޭފުޅުން ފާ ަ
ގެންދަވާކަން އެ އިދާރާތަކުން ފާ ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ބޯޑުގެ ޗީޕް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝުކުރީ ،ނައިބު
ލފާޟިލް
މމްތާޒު ފަހުމީ ،އަ ް
ލ ު
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މާހިރު ،މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ނއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ތޅުކައުންސިލްގެ  7މެމްބަރުން ާ
އަޙްމަދު މުރިޒާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .އަދި ށ .އަ ޮ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ބައިވެރިވެ ފައިވެއެވެ.
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަނިކު ވަޑައިގަތުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ .މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ  8ން
 11އަށް މިއަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވިއެވެ.
މިދަތުރުފުޅުގައި

ފުނަދޫއާއި ޅައިމަގާއި މަރޮށްޓާއި މާއުނގޫދޫއާއި

ރށުގެ
އ ރަށް ަ
ކޮމަންޑޫއާއި ފޯކައިދޫއާއި ފީވަކާއި ނަރުދޫއަށް ވަޑައިގެން ެ
ރައްޔިތުންނާއި

ބައްދަލު

ކުރެއްވިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅުގައި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުނަދޫ ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާ
ށ
ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަ ް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަށަ.ފުނަދޫަރައްޔިތުންނާއިަބައްދަލުކުރެއްވުން

އ ގޮއިދޫއާއި ބިލެތްފައްހީ
ތން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅު ކަނޑިތީމާ ި
މބެހޭގޮ ު
ބޭނުންވެފައިވާކަންކަ ާ
ނދޫގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ފު ަ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރޓީ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވަޑައިގަތުން
ނރަބްލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޒިމް  01މެއި
ނޑް ނޭޝަނަލް ސިކިއުރިޓީ އޮ ަ
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެ ް
ކ ފީވަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ
އގެންނެވިއެވެ .މި ދަތުރުފުޅަ ީ
ތޅު ފީވަކާއި ފުނަދޫއަށް ވަޑަ ި
 2012ވަނަ ދުވަހުގެ މިއަ ޮ
މން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ .އެމަނިކުފާނު
ވ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއްގެ ނި ު
ހންގެ ި
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ި
ގ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
އތޮޅުކައުންސިލާއި ،ފުނަދޫކައުންސިލް ެ
ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ަ
ފުނަދޫގައި ރާޑަރސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑރ .އަޙްމަދު ޝަމްހީދު ވަޑައިގަތުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަމްހީދު  01މެއި  2012ގައި މި
އ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.
ނސިލާއި ،ފުނަދޫ ކައުންސިލާ ި
ފުނަދޫއަށް ވަޑައިގެން މިކައު ް

ދތުރުފުޅަކީ
މި ަ

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މާލެއާއި މި އަތޮޅާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް
މށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ .މި
ތތޯ ބެލު ަ
ފެށިދާނެ ގޮތެއް އޮ ް
ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން މިގެންދަވާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ބޑު އިތުބާރަކާއި އުންމީދެއް
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިދާނެކަމަށާއި ،މިދަތުރުތައް ފެށިދާނެކަމުގެ ޮ
މި ބައްދަލުވުމުގައ މި އަތޮޅުކަސިލުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި

ނ ލިބިއްޖެކަމުއި ވިދާޅުވިއެވެ.
މި ކައުންސިލާއި ބައްދަލުވުމު ް

ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް އަތޮޅުގައި މިހާރު ދެމުންދާ ފެރީ ޚިދުމަތުގެ
ގަޑިތަކަށް ބަލައި ޝެޑިއުލްކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށާއި ،ފެރީ
ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުކުޑަ
އަދި

ލުއިގޮތެއްގައި

ކުރެވުނެވެ.

މި

ކަންތައްތަކުގެ

ވަރަށް

ދިނުމަށް
ގއި
ދަތުރުފުޅު ަ

ތެރޭގައި

ގ
ފާހަ ަ

މުހިއްމުކެއްކަން

މަޝްވަރާކުރެއްވި

މުހިއްމު

ޕްލެޓްފޯމް

އަޅާނެ

ސީޕްލޭންގެ

ަޓްރާންސްޕޯޓްަމިނިސްޓަރަށްަފުނަދޫންަމަރުހަބާަދެންނެވުން

ނނާއި ،ސީޕްލޭންގެ
ސޕްލޭން އިން ރަށްރަށަށް ފެރީ ކުރެވިދާނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއިބެހޭގޮތު ް
ސަރަހައްދަކާއިބެހޭގޮތުންނާއިީ ،
ބހޭގޮތުންނާއި ،ސީޕްލޭންގެ ސެކިއުރިޓީއާއި ފަސިންޖަރުން
ގ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ެ
ފަޅުވެރިންގެ ރޭގަނޑު ތިބުމު ެ
ގ ޚިދުމަތް ދޭނެގޮތާއި މެދު
ޓްރެއިން ކުރުން އަދި ތެޔޮ ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއިބެހޭގޮތުންނާއި ،ޓިކެޓިން ެ
މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑރ .އަޙްމަދު ޝަމްހީދުއާއި،
އެމިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ އިސްބޭފުޅުންނާއި ،މޯލްޑިވްސް އެއަރ ޓެކްސީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަކަށް
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
ކށް
ތރިޓީއާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޤާނޫނުތަ ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި ،ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮ ޯ
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން
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ވމުގައި ޕޮލިސްގެފަރާތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަޕަރ ނޯތު
ޕޮލިސް ޑިވިޜަނާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލު ު
މން
ނތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޢާއް ު
ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގެ ކޮމާންޑަރ ފަތުޙުﷲ ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މިބައްދަލުވުމަކީ ޤާނޫ ު
ވ ބައްދަލުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިންވެސް
ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްކަތްތަކުގެދަށުން ބޭއް ޭ
ވހަކަދެކެވިފައިވާގޮތުގެމަތިން
ވނެކަމަށާއި ،އެބައްދަލުވުމުގައި ާ
މިކަމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރެވި ވާހަކަދެކެވިފައި ާ
އވި ބައްދަލުވުމެއްކަމުގައި
ކއި ޕްރޮގްރާމްތަކެއްހިންގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭ ް
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަ ަ
ގ
ޤނޫނާއި ޤަވާޢިދު ެ
ށނުބަލާ ާ
ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލާއި ،ޕޮލިސްގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނީ ވަކި ކުލައަކަށް ވަކިމީހަކަ ް
ގއިވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ
ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްކަމަށާއި ،ކުރިއަށްއޮތްތާ ަ
ޔަޤީންކަން ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން ދެއްވިއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކައިގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ތަޞައްވުރާއި ،އިޖުތިމާޢީ
ކަންތައްތަކާއި،
ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނތައްތަކާއި
ކުށުގެވެށީގެކަ ް
މިގޮތުން

ނ
ގތު ް
ޤާނޫނުތަކާބެހޭ ޮ

ފަޅުރަށްރަށާއި،

ބެހޭ

ޢާއްމުން

ޤާނޫނާއި

ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ

ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެއްކަން
ޤާނޫނާއި

ބެހޭގޮތުންވެސް

ނސާއި ،ރޯޑްވާދިނަސްއާއި
އ ލައިލަ ް
ށ ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމާއި ،ޓްރެފިކް ޤަވާޢިދާ ި
ޢާއްމުންހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ވަރަ ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ށފުށުގެ
މގެ ސަބަބުން ރަ ް
ށށް ނުވަދެހުރު ު
ތއް ޤާނޫނުގެ ދަ ަ
ޢދު ަ
ވނެވެ .މީގެއިތުރުން ބައެއް ޤަވާ ި
ބެހޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދެކެ ު
ވމުންދާކަމާއި،
އތައްކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތި ަ
ލެވެލްގައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ ް
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި

އގަހާއި ،ގޯތިތަކުގެ އިމުގެ
ބަންޑާރަ ރު ް

ށ އުދަގޫވާ މައްސަލަތަކަކީ
ދިމާވާމައްސަލަތަކާއި ،އެއް ގޭގެ ރުއްގަހުން އަނެއްގޭގެ ގޯއްޗަ ް

އނެތުމާއި ،ކުރިންހުރި ބައެއް
ނނާގުޅިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދެ ް
ޤ ޫ
މއްސަލަތަކެއްކަމާއި ،ބިމާބެހޭ ާ
ކޯޓްތަކުންވެސް ނިންމަން އުދަގޫ ަ
ށ
ނގުމަކީވެސް ވަރަށް ބޮޑަ ް
ށ ނޭ ް
ހންނަ ް
ނނެއް އޮތްކަން މީ ު
ދށް ޤާ ޫ
ޤނޫނު ނެތުމާއި ،ފަޅުރަށްރަށުގެ ޤަވާޢި ަ
ޤަވާޢިދުތަކަށް ާ
ވ މިފަދަ މައްސަލަތައް ޕީ.ޖީއަށާއި،
ނނެއް ނެތުމުން ދިމާ ާ
ޤ ޫ
ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ާ
އޭ.ޖީއަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށާއި ،ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި އުދަގޫތަކެއްހުރިކަމަށާއި ،އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް
ހގަކުރެވުނެވެ .ނަމަވެސް މި
ޖޓްނުލިބުމުގެ މައްސަލަވެސް ފާ ަ
ފލާހުރުމާއި ،ކައުންސިލްތަކަށް ބަ ެ
ވަރަށްގިނަ ކަންކަން އޮޅުން ނު ި
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގައި ދެވެންހުރި އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމާއި ،މިގޮތުން ޕޮލިހުން ކުޑަޚަރަދެއް ދިނުމުން ކައުންސިލުން ދަތުރުގެ
ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާދޭގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

މާލީ ޚުލާޞާ
 2012ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ 7,729,348.00ރުފިޔާ
(ހަތްމިލިޔަން

ހަތްސަތޭކަ

ނަވާވީސްހާސް

ތިންސަތޭކަ

ސާޅީސް

އަށްރުފިޔާ)

ގެ

ތެރެއިން 3,141,281.00ރުފިޔާ

(ތިންމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ އެއްރުފޔާ)ވަނީ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ.

އަދި

2,070,800.00ރުފިޔާ

ކައުންސިލުން
(ދެމިލިޔަން

ފތު
ހިންގާތަ ާ

ހަތްދިހަހާސް

ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ

އަށްސަތޭކަ

ރުފިޔާ)ގެ

ޚަރަދުތަކަށް
ތެރެއިން

ކައުންސިލުން
2012

ފާސްކޮށްފައިވާ

ޖޫންމަހުގެ

ނިޔަލަށް

1,773,492.04ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން  2012ވަނަ އަހަރަށް މިކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފައިވާ
މސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4,914,773.04ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދު
9,800,148.00ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ަ 6
ކުރެވިފައެވެ.
މި ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން  2012ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި،
ރގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުގެ
ށ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތަފާތު ޕް ޮ
އ ދިނުމަ ް
ނށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ ް
ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ަ
ވނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 1,218,294.55ރ ވަނީ ކައުންސިލުގެ
ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ަ 2012
އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ .މިއީ  2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލުން ހިންގޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު 191449168.71ރުފިޔާ (އެއް މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ /ހަތްދިހަ އެއްލާރި) ގެ 64.45%ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 26ފެބުރުއަރީ 2011ގައި

މިކައުންސިލު އުފެދުނުއިރު މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ
ހ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު މިހާރު އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން
ހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެ ޭ
ގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ
ރމެވެ .އެގޮތުން ހިން ޭ
ފއިވާކަން އުފާލާއި އެކުފާހަގަކު ަ
ދންފެށި ަ
ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯ ަ
ލށް
ހޔާވަހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަ ަ
ގ ޚިދުމަތާއި ،އިމާރާތާއި ބޯ ި
ޚިދުމަތާއި ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމު ެ
ލިބެންޖެހޭ

ޔ (އަށްލައްކަ ސާޅިސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އެކާވީސް ރުފޔާ /ފަންސާސްއަށްލާރި) ލިބުމުން
8489221.58ރުފި ާ
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 އާމްދަނީ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ނ ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ/
191249418.02ރުފިޔާ (ނުވަ މިލިޔަ ް

ދެލާރި) އަރާނެއެވެ.

 ތިންވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
އވާ ގޮތުގެމަތީން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާއިބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފަ ި
ހ
ހފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަ ި
މހިނދަށް ކުރަންޖެ ި
ދން ި
މިކައުންސިލުންނާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މިހިނ ު
ކުރުމަށާއި ،ސަރުކާރުން ހިންގަވަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން
ނސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
މޤްރާޠީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ކައު ް
ދިނުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ،ދީ ި
ރމްތަކެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ނހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރު ހިންގުމަށް ޕްރޮގް ާ
ށޓަކައި ކުރެވެ ް
ބައްޓަން ކުރުމަ ް
ނަމަވެސް

ވނަ
މށްރާވާ ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ަ 2012
ށ މިކައުންސިލުން ހިންގު ަ
2012ވަނަ އަހަރަ ް

ކރަމެވެ .އަދި
އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ު

2011ވަނަ

ށ ފާސްކުރައްވާފައިވާ ފައިސާ 491139408.61ރުފިޔާ (ހަތަރުމިލިޔަން އެއްސަތޭކަ ތޭރަހާސް
އަހަރަށް މިކައުންސިލަށް ދިނުމަ ް
ހަތަރުސަތޭކަ އަށްރުފިޔާ/ފަސްދޮޅަސް ނުވަލާރި)  2011ވަނަ އަހަރު ނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމަޔާއެކު
ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމު އުފެދި  26ފެބްރުއަރި  2011އިން ކައުންސިލް
ށ އައިއިރުވެސް ޤާނޫނުގައިވާ
ތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވީ ނަމަވެސް އިދާރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭކަންކަން މިހާތަނަ ް
ގ
ލތަކުން ހިންގާ ތަރައްޤީ ެ
ގޮތުގެމަތިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު ކައުންސި ް
މަޝްރޫޢުތަކަށް

ނސިލްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މލިއަން ރުފިޔާއިން އެކި ކައު ް
މޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ި 200
ދެއްވުމަށް ަ

އސާގެ ތެރެއިން އެއްވެސް
ބންޖެހޭ ފަ ި
ނ މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލި ެ
ޢަދަދުތަކުގެ ތެރެއި ް
މިންވަރެއް

ފރަތަމަ 6މަސް ދުވަސް ފާއިތުވެދިޔަ އިރުވެސް ދޫކޮށްފައެއް
ހރު ނިމި 2012ވަނަ އަހަރުގެ ު
 2011ވަނަ އަ ަ

ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެފައިސާ ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން އެތައްމަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ނވާފައިސާގެ ކުޑަ
ހރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނު ް
މިކައުންސިލުން 2012ވަނަ އަ ަ
ނސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިގެންދަނީ އެކިއެކި
މިންވަރެއްވެސް ސަރުކާރުން ދެއްވާފައިނުވި ނަމަވެސް ކައު ް
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

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

 ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެމުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
މި ޢިމާރާތްތަކަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ،އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލުން
ކރަމުންގެންދާ ޢިމާރާތްތަކެކެވެ .މި ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެކަމަޑޭޝަން ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުން ު
ހރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމި
ރ ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  3425އަކަފޫޓެވެ.މި ޢިމާރާތުގެ ު
އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކު ާ
ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވަނީ  14މާރޗް  1117ގައެވެ .މި ޢިމާރާތަށް
ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

ހިމެނޭ

192439125.00ރުފިޔާއެވެ.
ނ
އެކަމަޑޭޝަ ް

ބްލޮކްތަކަކީ

ށ ބޭނުންވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގުމަ ް
ހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށްދީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ
ގޮތުންނާއި ،އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަރުކާރުގެ އެކި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން
މރާތްކުރެވިފައިވާ
ބނުންކުރުމަށް ޢި ާ
ށ ޭ
ބޭތިއްބުމަ ް

ރާ
ށަ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެައިދާ ަ

ނ މި
ޢިމާރާތްތަކެކެވެ .މީގެ ތެރެއިން އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 01ގައި ހިމެ ޭ

އވަނީ  12މާރޗް 1115
ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2687އަކަފޫޓެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ފެށިފަ ި
ނސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްވެސް ހިމެނެއެވެ .ޖަލްސާކުރާ މާލަމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ
ގައެވެ .މި ބްލޮކްގައި އަތޮޅުކައު ް
އޞަކުރެވިފައިވާ މާލަމެކެވެ.
ބއްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ޚާ ް
އ އެކިބޭނުންތަކުގައި ބޭއްވޭ ަ
ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާ ި
މރާތުގެ ޖުމްލަ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ
އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް 01އާއި ޖަލްސާކުރާ މާލަމް ހިމެނޭ ޢި ާ

191189800.00

ތތަކުގެ ބޮޑުމިނަކީ 2077
ނ ޢިމާރާ ް
ބލޮކް  02ގައި ހިމެ ޭ
ނ ް
ރުފިޔާއެވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އެކަމަޑޭޝަ ް
ޢމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށް
ފށިފައިވާ ި
ނމި ބޭނުންކުރަން ެ
އަކަފޫޓެވެ .މިއީ 24 ،އޮކްޓޯބަރ 1118ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ި
ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ  6759025.00ރުފިޔާއެވެ.
ޑމިނަކީ  215x200ފޫޓެވެ.
މި ޢިމާރާތްތައް ހުރި ބިމުގެ ބޮ ު

މިލައުތުރު ކީސާ
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީން ހިންގަމުންދިޔަ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ޢިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ
މރާތުގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ 06 .އޯގަސްޓް 1117ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށި މިޢި ާ
 301553.40ރުފިޔާއެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ  2230އަކަފޫޓެވެ.

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
މިލައުތުރު ކީސާއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށްޓަކަ ި
ވ ބިމެއްގައި
އަތޮޅު ކޮމިޓީން 1116ހާ ތާންގައި އަތޮޅުކޮމިޓީންގަތްފައި ާ
ކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ .މި ޢިމާރާތް ހުރި ބިމުގެ
ވނީ އަތޮޅު
ބޮޑުމިނަކީ 100x50ފޫޓެވެ .މި ބިމުގައި ފުރަތަމަ ޢިމާރާތް ކުރެ ު
ކމަޑޭޝަން
ތ ފާމަސީ އަދި ފާމަސިސްޓް ހުންނަވާ އެ ަ
އިސްޓޯރާއި ،ފުނަފަ ި
ނ
ވނަ އަހަރު ބަދަލުގެނެސް މިހާރު މިތަންވަ ީ
ބްލޮކެކެވެ .މި ޢިމާރާތަށްަ 2006

މިލައުތުރުަކީސާަ(ބންކްައޮފްަމޯލްޑިވްސްަފުނދޫަބްރާންޗް)

މލްޑިވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް
ހކު 6500.00ރ އަށް ކުއްޔަށް ދީފައެވެ .މިހާރު ބޭންކް އޮފް ޯ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް މަ ަ
ނދާ ވަސީލަތެކެވެ.
މ ް
ތގައެވެ .މި ޢިމާރާތަކީ ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެ ު
ހިންގަމުން ގެންދަނީ މި ޢިމާރާ ު

އަތޮޅުވެހި
މި ޢިމާރާތަކީ ކުރީގެ އަތޮޅުކޮމިޓީއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވެރިން
ކރެވިފައިވާ
ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބޭނުންކުރެއްވުމަށް ޢިމާރާތް ު
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ޢިމާރާތެކެވެ.މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 2170.35
ބިމުގެބޮޑުމިނަކީ

ޓވެ.
100x100ފޫ ެ
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އަކަފޫޓެވެ.

މިއިމާރާތްހުރި

އޮކްޓޯބަރ

1118ގައި ޢިމާރާތްކޮށް ނިންމި މިޢިމާރަތުގެ އަންދާޒާކުރާ

އަގަކީ  705،363.00ރުފިޔާއެވެ.

ހު
ށަ.އަތޮޅުވެހިަމަރާމާތުަކުރުމަށްފަ ަ

ނތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ދުވަހު ކުއްޔަށާއި ،މަހުފީގެ
މިކައުންސިލް ޙަވާލުވިއިރު މިޢިމާރާތަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލު ް
ގޮތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވިޔަފާރި އުޞޫލަށް
ކގެ ބަދިގެ ހިމެނެއެވެ.
އިސްކަން ދީގެންނެވެ .މި ޢިމާރާތުގައި 5ކޮޓަރި ،ސިޓިންގރޫމްާ ،

އަތޮޅު ބޭސްފިހާރަ"ފުނަފަތި ފާމަސީ"
މި ޢިމާރާތަކީ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޑަކްޓަރީ ބޭސް
ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ހިންގެވި ބޭސްފިހާރައެކެވެ .މި ޢިމާރާތުގެ ބޮޑުމިނަކީ 301.88
އަކަފޫޓެވެ.

10

ޖެނުއަރީ

2001ގައި

މަސައްކަތް

ނިންމާ ބޭނުންކުރަން

ފެށި

މި ޢިމާރާތުގެ

އަންދާޒާ

އަގަކީ

134،000.00ރުފިޔާއެވެ.

އަތޮޅުދޯނި "ފަރުކޮޅު"
މި އުޅަނދަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށް 1118ވަނަ އަހަރު
އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެކެވެ .ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރަކީG4577A-07-15-Cއެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އގައި
އަތޮޅުދޯންޏަކީ ،އަތޮޅުއޮފީހާއި އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަގޮތެ ް
ޔން ރުފިޔާގެ
އވާ ގާތްގަނޑަކަށް  1.5މިލި ަ
ޚިދުމަތްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރެވިފަ ި
އަގުބޮޑު ދަޢުލަތުގެ މުދަލެކެވެ.

ށފަހު މިހާރުވަނީ
ދޯނި އެހެލާ މަރާމާތު ކުރުމަ ް

ބާލާފައެވެ .ނަމަވެސް އަދިވެސް އެތެރޭގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ހުރުމާއެކު
އވެ.
ނން ކުރަން ނުފެށި ެ
ދޯނިވަނީ ބޭ ު

ށަ.އަތޮޅުދޯނިަ"ަފަރުކޮޅު"ަމަރާމާތަށްަފަހުަބާލަނީަ

އަތޮޅުލޯންޗް" މާމުލި"
މިއީ ،ފައިބަރ ގަލްފް ކްރާފްޓް  36ފޫޓުގެ ލޯންޗެކެވެ2004 .ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މިލޯންޗަކީ އަތޮޅުއޮފީސް
ނތައް ކުރެއްވުމަށް ބޭނުން
ބފުޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށާއި ،އެހެނިހެންވެސް ރަސްމީ ބޭނު ް
ހިންގެވުމާއި ޙަވާލުވެހުންނަވާ ޭ
ކުރަމުން އައި އުޅަނދެކެވެ .މި އުޅަނދުގެ ރަޖީސްޓްރީ ނަންބަރަކީ G7432A-02-15-C :އެވެ .މި ލޯންޗަށް
 1.4މިލިއަން

ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމްލަ އަގަކީ
ރުފިޔާއެވެ.

ޗ
ހންގުމާއި ޙަވާލުވިއިރު ލޯން ް
މި ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ި
ނސިލުން
ތކުރުމަށްފަހު މިހާރުދަނީ މިކައު ް
ނތައް މަރާމާ ު
ލިބިފައިވާ ގެއްލު ް
ލ
ސަރުކާރާއި ،އަމިއް ަ

ކުރަންބޭނުންވާ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ .އަދި

ށަ.އަތޮޅުލޯންޗްަ"މާމުލި"ަމަރާމާތުކުރުމަށްފަހުަ

ދތުރުތަކަށް ލޯންޗް ކުއްޔަށް ދޫރުމަށްވެސް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ
ނންވާ ަ
ފަރާތްތަކުން ކުރަން ބޭ ު
ނ ފާސްކުރެވިފައެވެ.
ޤަވާޢިދާއި އުޞޫލުތައް މިހާރުވަ ީ

ވެހިކަލްސް
ނ  2ކާރާއި1 ،ވޭނާއި  2ސައިކަލެވެ.
2012ވަނަ އަހަރު ފެށުނުއިރު މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެދަށުގައިވަ ީ
ރަޖިސްޓްރީ
ނުކުރެވޭވަރަށް

ހަލާކުވެފައިވާތީ،

ވިއްކާލެވިފައެވެ .އަދި
ކާރާއި،

ނަންބަރު

ރަޖިސްޓްރީ

B1A1847
އެކާރުވަނީ

ކާރުމަރާމާތު
ސިޓީލާ

ނީލަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު

B1AG1768

B2A1032

ރ
ވޭނާއި،ރަޖިސްޓް ީ

ނަންބަރު:

ރ A0B6609ސައިކަލާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު A0A6916
ނަންބަ ު

ރަޖިސްޓްރީަނަންބަރު B1AG1768ކާރު

ށގައި 2012ވަނަ އަހަރުގެ
ކ މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަ ު
ނނެވެ .ވުމާއެ ު
ދނީ ބޭނުންކުރަމު ް
ސައިކަލްމަރާމާތަށްފަހު މިހާރު ަ
ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށްވަނީ ކާރަކާއި ،ވޭނަކާއި  2ސައިކަލެވެ.

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

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ތށް
ވސީލަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ބޭނުންކުރެވޭގޮ ަ
އހުރި ހަރުމުދަލާއި ،އެހެނިހެން ަ
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ި
ނނު ( )07/2010އާއި ،މިކައުންސިލުން
ނ ހިންގުމުގެ ޤާ ޫ
ރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލު ް
ހުރި ތަކެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާ ީ
ބނުން
ހރި ގޮތުގައިދަނީ ޭ
އތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ު
އއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ަ
ނންމުންތަކާއި ެ
ި
ނިންމާފައިވާ
ހިފެމުންނެވެ.

ނ
ނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގު ް
 ފަސްވަނަ ބައި :ކައު ް
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
ވނީ ކައުންސިލުން
ވ ގޮތުގެ އަޞްލު ބިނާކޮށްފައި ަ
މގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައި ާ
މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ހިންގު ު
އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި ،ދައުރުގެ މައްޗަށެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކުރާނީ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި ދެމެހެއްޓުމުގެ
ތންފީޒީ ދައުރާއި ޢަމަލީ
ވލް ސާރވަންޓުން އަދާކުރާނީ ަ
ދައުރާއި ،ވިލަރެސްކުރުމާއި އިރުޝާދު ދިނުމުގެ ދައުރެވެ .ސި ި
މަސައްކަތުގެ ދައުރާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދައުރެވެ.

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

)ކައުންސިލްގެ ރައީސް)

ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން
(ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް)

ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރި

އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

(އަޙްމަދު ޙަމީދު)

(އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ)

(އިބްރާހީމް ރަޝީދު)

އިޖުތިމާޢީ

ޘަޤާފަތާއި ޢަރުޝީފް

ހަރުމުދަލާއި މާލިއްޔަތު

ރައްކާތެރިކަން

(ޢަބްދުﷲ ޢާތިފް)

(މުޙައްމަދު ޢަރީފް)

(

ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް

ސާވިސަރވިސް

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ،ރިސާޗް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް

އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

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.

މް
ރައީސްަމޫސާފަތުހީައާދަ ަ

ނައިބުރައީސްަމުޙައްމަދުަޢާރިފު

ރާ
ށަ.ކޮމަންޑޫަދާއި ަ

ކައުންސިލަރައަޙްމަދުަޢަބްދުﷲ
ށަ.ފުނަދޫަދާއިރާ

ކައުންސިލަރަފިރާޤުައިބްރާހީމްަ
ރާ
ށަ.މިލަންދޫަދާއި ަ

ރާ
ށަ.ކަނޑިތީމުަދާއި ަ

ޝދުައިދްރީ ްަ
ސ
އންސިލަރައިބްރާޙީމްަރަ ީ
ކަ ު

ރާ
ށަ.ކޮމަންޑޫަދާއި ަ

ކައުންސިލަރަމުޙައްމަދުަޢަރީފު
ރާ
ށަ.ކަނޑިތީމުަދާއި ަ

ތފުަ
ކައުންސިލަރަޢަބްދޫﷲ ޢާ ި

ކައުންސިލަރަމުޙައްމަދުަޙަމީދުަ

ރާ
ށަ.މިލަންދޫަދާއި ަ

ށަ.ފުނަދޫަދާއިރާ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަރުންގެޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
#

މަސްޢޫލިއްޔަތު

ނަމާއި ،މަޤާމް

1

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް /ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

2

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފު

ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސ ް /ޕްލޭނިންގ/މޮނިޓަރިން

3

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު

ހަރުމުދަލާއި ،މާލިއްޔަތު

4

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އިދުރީސް އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ

5

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު

އަތޮޅު ލުއިލޯން ޕްރޮގްރާމް

6

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީ

7

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފިރާޤު އިބްރާހީމ ް

ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަނ ް

8

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފު

ޘަޤާފަތާއި ،ޢަރުޝީފު

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ
މި ކޮމިޓީއަކީ ކައުންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުސޫލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި
ނ އުޞޫލެއްގެ ދަށުން ކަންކަން ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ .މި
އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށްފެން ަ
ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޖުމްލަ  05މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

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
ވހި ސިވިލްސާރވިސް އިން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތް
ކުރުމުގައި ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނަށް އެހީތެރިވުމާއި ،ދި ެ
ރަނގަޅުކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމަށް ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމެވެ2012 .ވަނަ އަހަރުގެ މެއި
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ވަނަ

ދުވަހު

ބޭއްވި

މކޮމިޓީގެ
ި

ބައްދަލުވުމުގައި

މޝްވަރާކުރުމަށްފަހު
ަ

އ
ފުނަދޫގަ ި

ހުރި

ސިވިލްސާރވިސްގެ

މޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީގެ
ނ ަ
އބެހޭގޮތު ް
މބަރުންގެ ޢަދަދާ ި
ފރުޞަތުދޭނެގޮތާއި ،ކޮމިޓީގެ މެ ް
މުވައްސަސާތަކަށް މިކޮމިޓީން ު
ލންއެކުލަވާ ލެވިފައެވެ.
ރކުރުމަށް ނިންމާ ކޮމެޓީ ވަނީ އަ ު
މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު  1ށް އިތު ު
އވެއެވެ.
މީގެ އިތުރުން މިއިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ އެކިކަންކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ވަގުތީކޮމިޓީތައް އުފެއްދިފަ ި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ އިދާރީމުވައްޒަފުން
މަޤާމް

#

ނަން

1

މ
އބުރާހީ ް
ޢަބްދުލްޖަލީލު ި

ޑިރެކްޓަރ

2

ޢަޒީމާ ޢަލީ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

3

ޝާމިޔާ ޙަސަން

ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

މުޙައްމަދުޝަހީމް

ނ
އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަ ް

5

ދ
ޢަޤްލީމާޢަބްދުއްޞަމަ ު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

ޢާމިރާޢަބްދުއްރައްޒާޤް

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ

7

މުޙައްމަދުޙަސަން

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

8

އިބުރާހީމްސަޢީދު

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

1

ޙަސަންއިބުރާހީމް

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 10އަޙުމަދުމުޖުތަބާ

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 11މަމްދޫހްނަސީމް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 12ޙުސައިންސިޔާމް

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ޢ
 13ޢަލީރިފާ ު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް އޮފިސަރ

މ
 14ޢަބްދުލްމަޖީދުއިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 15މުޙައްމަދުނިޒާމް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ

 16އަޙުމަދުޢީސާ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 17ސާލިމްޢަބްދުﷲ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 18ޙަބީބާއިބުރާހީ ް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 11މުޙައްމަދުމުބީނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 20ފަރީޝާމުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 21ޢަޒީމާމުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 22އާމިނަތުމޫސާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 23އިސްމާޢީލްޝަރީފް

މަސައްކަތު

 24އަޙުމަދުއާދަމް

މަސައްކަތު

 25މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރަހީމް

މަސައްކަތު

މ
 26އާމިނަތު އިބްރާހީ ް

މަސައްކަތު

 27ޢަލީޙަސަން

ކާރުޑްރައިވަރ

 28މުޙައްމަދު ޙަސަން

ލޯންޗް ޑްރައިވަރު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ

ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 21މުޙައްމަދުޙަސަންފުޅު

ވޭން ޑްރައިވަރ

 30މުޙައްމަދުސުލައިމާނު

ފަޅުވެރި

 31އާދަމްފަހީމް

ފަޅުވެރި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ކައުންސިލް ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާގޮތް
މިލަދުންމަޑުލު

ތޅުކައުންސިލްގެ
އަ ޮ

އުތުރުބުރީ

އެންމެހާ

ކަންކަން

ހިންގާނީ

ސލްގެ
އަތޮޅުކައުން ި

ރައީސްގެ

އ އުޅުއްވާ ޙާލަތެއްގައި
ނސިލްގެ ރައީސް ނެތް ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅުން ބޭރުގަ ި
ނނެވެ .ކައު ް
ބެއްލެވުމުގެ ދަށު ް
ލގެ ރައީސްގެ މަޝްވަރާގެ
ބގެ ބެއްލެވުމުގެދަށުން ކައުންސި ް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނީ ކައުންސިލްގެ ނައި ު
މަތިން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު  07/2010އާއި ،މިލަދުންމަޑުލު
ނނެވެ.
އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މިކައުންސިލުގެ
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ

އިދާރީ

އެންމެހާ

މުވައްޒަފުންގެ
ޤަވާޢިދުތަކާއި

އެންމެހާ

އުޞޫލުތަކާއި،

ނ
ކަންކަ ް

ހިނގަމުންދާނީ

މިކައުންސިލުން

ވހި
ދި ެ

ސިވިލްސާރވިސްއިން

އވާ
އެކުލަވާލެވިފަ ި

އިދާރީ

ހިންގުމުގެ

ރ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ހުރިހާ
މގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހަށް ބަލާއި ު
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެި .
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ހރު ފެށުނު އިރު
މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޤާނޫނީ ޢަދަދަކީ  08އެވެ .ނަމަވެސް 2012ވަނަ އަ ަ
މިކައުންސިލްގައި ތިއްބެވީ  6މެމްބަރުންނެވެ .މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ހުސްވެފައިވާ  2ގޮޑިއަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް 2011
ޑިސެމްބަރމަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި  02މެމްބަރުން  12ޖެނުއަރީ 2012ގައި ހުވާކުރެއްވުމާއެކު
ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  8އެވެ.

2012

މިކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންވެސް

ގ ކުރަމެވެ.
ޤަވާޢިދުން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވަމުންދާކަން އުފަލާއި އެކު ފާހަ ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސިވިލްސާރވިސް ކަމިޝަނުން ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނޑުގައި  41މަޤާމް
ބވީ  21މުވައްޒަފުންނެވެ.
ނ އިރު ސިވިލް ސާރވިސް މަޤާމްތަކުގައި ތިއް ެ
ވނައަހަރު ފެށު ު
ހިމެނިފައިވީ ނަމަވެސް ަ 2012
2012ވަނަ

އަހަރުގެ

ފުރަތަމަ

6

މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ސިވިލްސާރވިސްގެ

3

މަޤާމަކަށް

މުވައްޒަފުންވަނީ

ފން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ،ސީނިޔަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ހަމަޖެހިފައެވެ.މިގޮތުން މުވައްޒަ ު
އަދި އަތޮޅު ލޯންޗްގެ ޑްރައިވަރުގެ މަޤާމަށެވެ .ވުމާއެކު މިހާރު މިކައުންސިލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލްސާރވިސް
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

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަކީ  31އެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ މާރޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން އަތޮޅުދޯނީގެ ނެވި
އަލްފާޟިލް ޙަސަން އިދުރީސް ވަނީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވާފައެވެ.
ރ
2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު މުވައްޒަފުން 125ދުވަހު މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުވާންޖެހޭ އި ު
ޙޟިރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އެވްރެޖްކޮށް  84އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ާ

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )7/2010ގެ  16ވަނަ މާއްދާއިވާ ގޮތުގެ
މަތިން މިކައުންސިލްގެ

2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރު:

ނޓްތައްވެސް މިކައުންސިލްގެ
މ ް
ވލެވިފައިވާ ބަޖެޓް ސްޓޭޓް ަ
މތިން އެކުލަ ާ
7/2010ގެ 17ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެ ަ
47ވަނަ ޖަލްސާއިން  10ޖެނުއަރީ 2012ގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .ކައުންސިލްގެ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް
ފާސްކުރެވިފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި  6ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1A1847 :ފޯޑް ކާރު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން
ލ
ޓ ާ
ށ ހަލާކުވެފައިވާތީ،ސި ީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1A1847 :ފޯޑް ކާރު ބައުވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަ ް
ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިކައުންސިލްގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  17ޖެނުއަރީ 2012ގައިވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކާރު

ށ
ފ ޭ
ނކޮށްގެންނެވެ .އަދި ެ
ނީލަންކިއުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޢިޢްލާ ު
ނ
އަގެއްގެގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 5000/-ރުފިޔާ (ފަސްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ .ކާރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމުގެ ކަންކަ ް
ޑއިގަންނަވަނީ:
ދށުންނެވެ .މިކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަ ަ
އވަނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ަ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފަ ި
 .1ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަރީފު
ދﷲ ޢާޠިފު
 .2ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
މ
ޖލީލު އިބްރާހީ ް
 .3ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ަ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޕީޑް ލޯންޗްގައި އަޅާނެ އިންޖީނެއް ކަނޑައެޅުން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު " G7432A-02-15-C :މާމުލި " ލޯންޗްގައި އަޅާ އިންޖީނުގެ ބްރޭންޑް
ދ
ކަނޑައެޅުމާއިބެހޭގޮތުން  17ޖެނުއަރީ 2012ގައި މިކައުންސިލްގެ  48ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ .އަ ި
ށ
މިލޯންޗްގައި "ޔަމަހާ" ބްރޭންޑްގެ އިންޖީނެއް އެޅުމަށްވެސްވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާއަ ް
ށ
ނނެވެ .ކައުންސިލުން މިގޮތަ ް
ސލަރުން ވޯޓް ދެއްވައިގެ ް
ލރުންގެ ތެރެއިން  5ކައުން ި
ވަޑައިގެންނެވި  7ކައުންސި ަ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ނިންމާފައިވަނީ

ޔަމަހާ

އިންޖީނަކީ

މަރާމާތުކުރަންޖެހިއްޖެ

ހާލަތެއްގައި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

ސްޕެއާރޕާރޓްސް

ހޯދުމަށް

ފަސޭހަ

އަދި

މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ ،ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައިވާ ރަނގަޅު ބްރޭންޑަކަށްވާތީއެވެ.
ނ ސުޒުކީ ބްރޭޑްގެ އިންޖީނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ
މ ޭ
ލޯންޗްގައި އިންޖީނު އެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގައި ހި ެ
ދައްކާ މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމުން

ގ
ލ ެ
ސްޕެއަރ ލިބުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އިންތިޒާރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނުމާއި ،ކައުންސި ް

ހދި މަޢްލޫމާތުން މިކަން ތެދުކަން ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ.
ނނާއިޯ ،
މެމްބަރުންގެ ތަޖުރިބާއި ް

ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ފާސްކުރުން
ލުއިލޯނު ސްކީމްގެ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންއަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު
ގ
ވފައިވާ ލުއިލޯނު ދޫކުރުމު ެ
ނންމަ ާ
މށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ި
ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރު ަ
ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލޯނުދޫކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި ފާސްކުރި އެއްބަސްވުމެކެވެ .މި އެމް .އޯ .ޔޫ ފާސްކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި 14
ފެބުރުއަރީ 2012ވަނަ ދުވަހު ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

މި އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ކޮންމެ

ނ
ރަށަކުންވެސް ލޯނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި ،ދޫކުރެވޭ ލޯނުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންކަ ް
ނ ޖެހޭނެއެވެ.
އޓަ ް
ކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަލަހަ ް
ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ރަށު ަ

ލުއިލޯނު ސްކީމް ލޯނު ރިޝެޑިއުލްކޮށް ދެއްކުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުން
މިއެއްބަސްވުމަކީ އަތޮޅު ކޮމިޓީން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ،އަތޮޅު
ނތަކުގެ
ކގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދައްކާ ނިންމާފައިނުވާ ލޯ ު
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލުއިލޯނުތަ ު
ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތާއި ލޯނު ދޫރެވިފައިވާ ފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ .އަތޮޅު
ކޮމިޓީން ދޫކުރައްވާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން  12ފަރާތަކުން މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ހިންގުމާއި ޙަވާލުވުމާއި ހަމައަށް
ކން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާފައި ނުވާ ަ

ވ
ފބުރުއަރީ 2012ގައި ބޭއް ި
ބސްވުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ެ 14
މި އެއް ަ

މިކައުންސިލްގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

ށ .އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން
އ
މި ސިޔާސަތަކީ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކުރިއްސުރެ ދެމުންދިޔަ އިނާމް ދިނުމުގެ ކަންތަ ް
ޅ
އ ި
އނާމުދިނުމަށް އެކަށަ ެ
ނވަރުގައި ތަޢުލީމީ ރޮނގުން ި
އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ،މި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ފެ ް
ގ
ޖލެއް އުފައްދައި ،އަތޮޅު ެ
ސިޔާސަތެކެވެ .މި ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކި އަތޮޅުގައި ޢިލްމީގޮތުން ޤާބިލު ީ
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މެދުގައި ރަށު ފެންވަރުގައާއި ،ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ،ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ވަނަތައް ހޯދުމަށް
ނ
ވާދަކުރުމުގެ ރޫޙެއް އުފައްދައި އެފަދަ ތަނަވަސް މާޙައުލެއް އަތޮޅުގައި އުފެއްދުމެވެ .މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން  3ދާއިރާއަކު ް
އިނާމްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ސިޔާސަތު ފާސްކޮށްފައިވަނި މިކައުންސިލްގެ 60ވަނަ ޖަލްސާއިން  03އޭޕްރީލް

2012ގައި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިއުން
ގ ތެރެއިން ނީލަން ކިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ތަކެތީ ެ
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތަކެތި މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަތޮޅުކައުންސިލަށާއި ،ނީލަމުން ތަކެތި ނަގާ
ނ
ފަރާތަށްވެސް އެންމެ ފައިދާހުރި ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ނީލަން ކިއުމުގެ ހުއްދަ މިކައުންސިލްގެ 60ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއި ް
ދެވުނެވެ.

ފިރުނބައިދޫ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ވަކިކުރުން
ހއްޓުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ށ .ފުނަދޫ ވިލުދޮޅި
މިއަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްކަމަށްވާ ފިރުނބައިދޫ ވަގުތީގޮތުން ބެލެ ެ
މށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި
ގތީގޮތުން ރަށް ބެލެހެއްޓު ަ
ދއި ،އަތޮޅުއޮފީހާއި ދެމެދު ވަ ު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީ ާ
އެފަރާތުން

ޚިލާފުވެފައިވާތީ،

އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ނ
ޤާނޫނީގޮތު ް

ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން
ވަގުތީގޮތުން ފިރުނބައިދޫ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ރަށްވަކިކޮށް،
ރަށް ވަކިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  07ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި އެފަރާތުގެ
ފިރުނބައިދޫަގޮނޑުދޮށްަސަރަހައްދުަ

އަމިއްލަ އެއްޗެއް ވާނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ތަކެތި

ގެންދިއުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް މިކައުންސިލްގެ 8ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން  05އޭޕްރީލް 2012ގައި ނިންމުނެވެ .މި
ގޮތަށްފާސްވެފައިވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން
މިއަތޮޅުގެ

އިޤްތިޞާދީ

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭން

އެކުލަވާލުމަށް

ބޭނުންވެގެން

ކުރި

ސލްގެ
މިކައުން ި

ނަންބަރު:

 14( (IUL)227-DS/PRIV/2012/9މާރޗް  )2012އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑު ހުށަހެޅުއްވި  2ފަރާތުގެ ތެރެއިން
އ
ވތީއާއި ،ހުށަހޅުއްވާފައިވާ ބިޑްތަ ް
ހށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންކަމަށް ާ
އެންމެ ރަނަގޅު ހުށަހެޅުމެއް ު
އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ބިޑު އިވެލުއޭޓް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯރޓްގައިވެސް މި މަސައްކަތް އެފަރާތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް
ނިންމާފައިވާތީ ،ސީ.ޑީ.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އަތޮޅުގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރުމަށް މިކައުންސިލްގެ 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ 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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އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަޅު ރަށްރަށާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުން
އޓުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ތން ބެލެހެ ް
އންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ވަގުތީގޮ ު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒު ެ
ފަޅުރަށްތައް އެކިފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލާއި ،ވަގުތީގޮތުން ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމުގައި
ނ މިކައުންސިލްގެ 63ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން  24އޭޕްރީލް
ސލާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވު ް
ރަށް ޙަވާލުވާ ފަރާތާއި ކައުން ި
ޓ ދެއްވާ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ށ ވޯ ު
ކއުންސިލަރުން ފެންނަކަމަ ް
އވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ަ 4
2012ގައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބަ ި
އޓުން އަތޮޅުކައުސިލާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށްތައް ހޯދުމަށް
މިގޮތުން ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލުގެ ދަށުން ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެ ް
ޕްރޮޕޯސަލް

މިލަދުންމަޑުލު

ހުށަހެޅޭނީ

އުތުރުބުރީގެ

ރަށެއްގައި

ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ

މިލަދުންމަޑުލު

އުތުރުބުރީގެ

ރައްޔިތަކަށްކަމަށް މި އުޞޫލުގައިވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ދިނުން
މި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން ކަނޑާއި އެއްގަމުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ޒަރީޢާއިން
ކައުންސިލަށް ލިބޭ

އާމްދަނީއާއި މަންފާ އިތުރުކުރުމަށާއި ،މިފަދަމުދާތައް ބަލަހައްޓައި ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ރަގަޅުނިޒާމެއް

އވާ "ދުވެލި" ޕްރޮގްރާމްގެ
އގައި ކުރެވޭނެ މަގުތަނަވަސްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވިފަ ި
ގތެ ް
އުފައްދައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ
ދަތުރުފަތުރުގެ

ވިޔަފާރި

އުފެއްދުމުގެ

ސިޔާސަތާއި،

ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ

އުޞޫލުތައްއަދި

ޚިދުމަތުގެ

އަގުތައްވެސް

މިކައުންސިލްގެ 65ވަނަ ޢާޢްމު ޖަލްސާއިން  08މެއި 2012ގައި ފާސްކުރެވުނެވެ .މި ސިޔާސަތު ފާސްވެފައިވަނީ
ނނެވެ.
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  7މެމްބަރުންގެ އިއްތިޤު ް

އަތޮޅުގައި ދެވޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ވިލަރެސްކުރުން ކައުންސިލުން ޙަވާލުވުން
ޓްރާންސްޕޯރޓް

މިނިސްޓްރީން

އަތޮޅުތަކުގައި

ދެއްވަމުން

ގެންދަވާ

ފެރީގެ

އ
ޚިދުމަތްތަ ް

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ބލަހައްޓައި އޮމާންކަމާއެކު
ނ ހިންގަމުންދާ ޙަރަކާތްތައް ަ
ރމަށްޓަކައި ފެރީ ނިޒާމްގެދަށު ް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި ކު ު
އ
ޤާއިމުވާނެގޮތެއް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ދެވޭ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަ ް
ހ
ގތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ު
ހޅުވާލައްވާފައިވާތީ ،މިކަމާއިބެހޭ ޮ
އަތޮޅުކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމިނިސްޓްރީން ު
ނ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން 08
ބކިޔާކަން އެމިނިސްޓްރީގައި ދެންނެވުމަށް މިކައުންސިލްގެ 65ވަ ަ
މިކައުންސިލުން މިކަމަށް މަރުހަ ާ
ނ ފާސްކުރެވުނެވެ.
މެއި 2012ގަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި  7މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް

ޤައުމީ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދިޔަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހޯމްމިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިހުރި " ޤައުމީ އިދާރާ " ތަކުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއާއި ،ދެމެދު ވެވޭ ޢާންމު
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެމަސައްކަތްތައް މިކައުންސިލުން ކުރުމަށް  27މެއި 2012ގައި ބޭއްވި
މިކައުންސިލްގެ 01ވަނަ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި 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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން
ކުރިންސުރެ އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ހިންގަމުންދިޔަ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް ފުޅައުކުރުމުގެ
ފ
ނ ާ
ލބޭ މަ ް
މައްޗަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ި
ހމަހަމަކަމާއެކު ލިބިދިނުމުގެ
ޅގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ަ
ބޮޑުކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް އަތޮ ު
ހ
ދނީ އިތުރުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމަށްފަ ު
މަގުތަނަވަސް ކުރުމުގެ މައްޗަށާއި ،ކައުންސިލަށް ލިބޭ އާމް ަ
ކަނޑައެޅޭ އަމާޒުތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި "މަދަދު"ގެ ނަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމްގެ
ސިޔާސަތު މިކައުންސިލްގެ

67ވަނަ ޖަލްސާއިން  22މެއި 2012ގައި

އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ

އަދި މިސިޔާސަތާއިއެކު ލުއިލޯނު ޕްރޮގްރާމް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާއި،

އެއްބަސްވުންވެސްވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ މަޤާމްތަކަށް މީހުން ލެއްވުން
އިދާރާގެހިންގުން

ށ
ހަރުދަނާކޮ ް

ރައްޔިތުންނަށްދެވޭ

މިހާރަށްވުރެ

ޚިދުމަތްތައް

އ
ހަލުވިކުރުމަށްޓަކަ ި

ނ
ހ ް
ޑގައިވާ  3އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް މީ ު
ސިވިލްސާރވިސްއިން މިކައުންސިލަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނ ު
ހޯދުމަށް އިޢްލާނުކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްސިވިލްސަރވިސްގައި ދެއްނެވުމަށް  22މެއި 2012ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
67ވަނަ ޖަލްސާގައިވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހުށަހެޅި
އވެ.
ބަޖެޓްގައި މިމަޤާމްތަކުގެ މުސާރާއާއި އިނާޔަތްތައް ހިމެނިފައިވާތީ ެ

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގައި

އައި.ޑީ.ކާޑު

ކަލެކްޓިންގ

ސެންޓަރުތައް

ޤާއިމުކުރުމަށް

އިތުރަށް

ބޭނުންވާ

ފައިސާދޫކުރުން
2012ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލި ބަޖެޓްގައި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އައި ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ
ސެންޓަރ ޤާއިމުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަށްވުރެ  ،މިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން
ނންވާ
ނމަށް އިތުރަށް ބޭ ު
ގބޮޑުވެފައިވާތީ ،މި ޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދި ު
ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންތައްކުގެ އަ ު
ނ
186,577/40ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ /ސާޅީސްލާރި) ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ް
ނަގާ އައި ޑީ ކާޑު ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް

 21މެއި 2012ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ

ޤން ފާސްކުރެވުނެވެ.
26ވަނަ ޖަލްސާގައި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު

ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫލުތައް ފާސްކުރުން
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ކުރެވެމުންދާ ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،ވިޔަފާރީގެ
ޚިދުމަތްތައް ފުޅައުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ،މި ޚިދުމަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް "
ފުނަފަތި"

ނ
ނ ފާސްކުރެވުނެވެ .މިގޮތު ް
ޤ ް
 05ޖޫން 2012ގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 61ވަނަ ޖަލްސާގެ އިއްތިފާ ު
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ދ
އ ި
ލތައް ހިމެނިފައިވާނެއެވެަ .
ފާސްކުރެވުނު ކަރުދާހުގައި ވިޔަފާރި އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތާއި ،ހިންގުމާއިބެހޭ އުޞޫ ު
ތ
މ ް
ހންގާނެ ގޮތްތަކާއި ،ޚިދު ަ
ފާސްކުރެވުނު އުޞޫލުގައި ވިޔަފާރި ހިންގުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކަންކުރާނެގޮތާއި ،މުޢާމަލާތްތައް ި
ދ
އޓުމާއި ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުން ފަ ަ
ގއްލުމުގެ ހިސާބު ބެލެހެ ް
ތކާއި ،ހަމަތަކާއި ،ފައިދާއާއި ެ
ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު ަ
ކަންކަން ހިމަނާފައިވެއެވެ .މި ސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއްވެސް ކުރެވޭނީ
އ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ ޤަވާޢިދާއި އިމްޕޯރޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދާ ި
ށންނެވެ.
ރ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަދި އިދާ ީ

ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޢިމާރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލު ފާސްކުރުން
މިކައުންސިލްގެ

ށގައިހުރި
ދަ ު

ބެލުމުގެ

ޢިމާރާތްތައް

އެންމެ

ފުރިހަމަގޮތުގައި

ޓމުގެ
ބެލެހެއް ު

ދ
މަޤްޞަ ު

ގ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށާއި،
ގ އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމު ެ
ކށްގެން ވިޔަފާރީ ެ
ތތައް ބޭނުން ޮ
ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ،މި ވަޞީލަ ް
އ
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތަކަށް މި ދާއިރާއިން އިތުރަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާށްޓަކަ ި
ޢިމާރާތްތަކާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް "ނަފާވެހި" ފާސްކޮށްފައިވަނީ  05ޖޫން 2012ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 61ވަނަ
ތން ފާސްކުރެވުނު ކަރުދާހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ .މިގޮ ު
ދަށުގައިވާ

އެންމެހާ

ބޭނުންކުރުމުގައި

ތއް
ޢިމާރާތް ަ

އިދާރީގޮތުން

ކަންކުރާނެގޮތާއި،

މިންގަނޑުތަކާއި ،ވިލަރެސްކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި ،ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ

ރިޕޯރޓް

މލާތްތައް
މުޢާ ަ

ގނެގޮތާއި،
ހިން ާ

އ
އެކުލަވާލުންފަދަ މުހިއްމު ބައިތަ ް

ހރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރެވޭނީ
އެކުލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މިއެކުލަވާލެވުނުސިޔާސަތާއި ،އުޞޫލު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ު
ހ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން އަދި އިދާރީ ދާއިރާތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ކަންކަމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ،މާލީކަންކަމާއިބެ ޭ
ވ
ތޔާރުތަކާއި ތަޢާރުޟުނު ާ
ދފައިވާ ބާރާއި ،އިޚް ި
ސލަށް ލިބި ީ
ދށުން މި ކައުން ި
ގ ޤާނޫނުގެ ަ
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމު ެ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން
ށ
ތރިކަން އިތުރުކޮ ް
ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ރައުސުލްމާލު އުފައްދާ ހިންގުމަށާއި،ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ފުދުން ެ
ނ
ހމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތިކަ ް
ފހިކޮށްދީ އަތޮޅުގައި މަދަނީ ަ
ޤ ފުޅާކޮށް ދަމަހައްޓަން މަގު ަ
ރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ތަރައް ީ
ތން ށ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު " ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް" 05
ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮ ު
ޖޫން 2012ގައި ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ 61ވަނަ ޖަލްސާގެ އިއްތިފާޤުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .މި ސިޔާސަތުގައި ވިޔަފާރީގެ
އަމާޒުތަކާއި ،ވިޔަފާރި ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ.

އަރުޝީފުގެ ޤަވާޢީދު ފާސްކުރުން
މި ޤަވާޢިދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފު ޤާނޫނުގެ 16/2011ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަސްމީ އިދާރާތަކުން
ކއުންސިލްގެ ރަސްމީ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތަކާއި ،އަތޮޅުގައި
ގ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެދަށުން މި ަ
ގތުމު ެ
މަޢްލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ލިބި ަ
ނ
ރމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވު ު
ފޓޯތައް އެއްކޮށް އަރުޝީފުކު ު
މތާއިޮ ،
ނއި ،ތަކެތީގެ މަޢްލޫ ާ
ނތަ ާ
ހުރި ޤަދީމީ ،އާޘާރީ ތަ ް
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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ޤަވާޢިދެކެވެ .މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިކައުންސިލްގެ  11ޖޫން 2012ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 71ވަނަ ޢާއްމު
ޖަލްސާގައެވެ .މި ޤަވަޢިދު ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  7މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން  6މެމްބަރުން ވޯޓުދެއްވާފައިވެއެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
މާލީ އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
އިދާރީ އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ
އަޑުއެހުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ ކަންކަން ހުރިނެތްގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ދަތުރުތައް މިހާރުވަނީ
ނ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް
ތފާތު ސަބަބުތަކާއިހުރެ އަދި ވަ ީ
ފެށިފައެވެ .ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ހުރިގޮތުންނާއި ަ
ނ
މމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރަ ް
ވސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މިކައުންސިލްގެ ެ
ދަތުރުތައް ނުކުރެވިއެވެ .ނަމަ ެ
ތ ދެވިފައިވާނެއެވެ.
ތތަކަށް އެފުރުޞަ ު
ބޭނުންވާ ފަރާ ް
އަތޮޅު

ކައުންސިލުގެ

ފަރާތުން

ކުރުމަށްރާވާފައިވާ

މި

ދަތުރުގައި

ރަށު

ކައުންސިލްތަކާއި ،ސްކޫލްތަކާއި،

ޞިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހުރި ދަތިތަކައިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް
ނހުރި އެހީތެރިކަން ދެވޭނެއެވެ.
މޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލުން ދެވެ ް
ކުރެވިދާނެކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ަ

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި  ،އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް ދިރާސާކޮށް އަލުން
އެކުލަވާލުމާއި ،ވެބްސައިޓް ފަރުމާ ބަދަލުކޮށް އަޕްޑޭޓްކުރުން
ދންޖެހޭ ޚިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރު
ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ޭ
ރަގަޅުކޮށް އިދާރީހިންގުމުގެ ފޭރާން ހެޔޮކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ
މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން  2011ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ
ހިންގުމުގެ

ލން
އަ ު

އުޞޫލުތައް

އިޞްލާޙުކޮށް

އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް

މިހާރުވަނީ

އ
އންސިލުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަ ް
ނިމިފައެވެ.މިކަންކުރުމުގައި އަމާޒެއްކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ކަ ު
އަދާކުރުމަށް

ދ
މަގުފަހިކޮށްދޭފަ ަ

ގޮތަކަށް

ނކުރުމެވެ.މިއުޞޫލުތައް
މިއުސޫލުބައްޓަ ް

އަލުން

ތ ދެވިފައިވާނެއެވެ .އިދާރާގެ
ޞ ު
ދރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރު ަ
އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލް އި ާ
ހިންގުމަށް މިފަދަ އުޞޫލުތަކެއް އެކަށައެޅިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އިދާރީ އުޞޫލުތަކާއިމެދު
ނ
ދ ީ
ލކުރަން ފެށުމަށް މިހާރު ަ
ތރޭގައި މި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަ ު
ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި ހިނގާ ޖުލައިމަހުގެ ެ
ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

އަދި މިއާއެކު ކައުންސިލުން  2011ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށި ވެބްސައިޓް އިތުރަށް

ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓަކީ  www.shaviyani.gov.mvއެވެ.
ނ
ނ ަ
ސައިޓްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހާމަކުރުމުގެ މަގުތަނަވަސްވެ ދެފުށްފެ ް
ރކަން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.
ގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމުގަ އެހީތެ ި

ރިވިއު މީޓިންގ
މިކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަހު

ކައުންސިލްގެ

މެމްބަރުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ހިމެނޭގޮތުން ހެނދުނު 10.00ގައި ރިވިއު މީޓިންގ ގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވެއެވެ.
މން އަވަސް
މލުކަންދީ ނިން ު
އގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސަ ާ
ވހެ ް
އވޭ މި ބައްދަލުވުމަކީ އެދު ަ
ރިވިއު މީޓިންގގެ ނަމުގައި ބޭ ް
ނ ބަދަހިކޮށް އިދާރީ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ
ކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލަރުންނާއި އިދާރާއާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅު ް
މކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމާނެވެ.
މަޤްޞަދުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވު ެ

މެނޭޖްމަންޓް މީޓިންގ
ޓ
ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހު ހެނދުނު  8.30ން  1.00އަށް މެނޭޖްމަން ް
ތ
މ ު
މއް ބޭއްވޭނެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ މަޢްލޫ ާ
މީޓީންގގެ ނަމުގައި ބައްދަލުވު ެ
ސެކްޝަންތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރ ކުރައްވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ނނެވެ.
ވތަ ޔުނިޓްތަކުގެ ވެރި ް
ލ އިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގެ ނު ަ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއެވެ .ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިކުރާނީ ކައުންސި ް
ހއިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ މަޝްވަރާ އެރުވޭނެއެވެ.
ސލަރުންނަށްވެސް އޮބްޒާވަރުންގެ ަ
މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކައުން ި
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
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ކައުންސިލަރުންގެ

ޤާބިލުކަން

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

އެކިދާއިރާތަކުން

ހިންގި

ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި

ބައިވެރިކުރުވުން.
ނ
ކ ް
ތންނާއި ޤާބިލު ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއިރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮ ު
ގ
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިދާއިރާތަކުން ހިންގެވި ކޯސް ،ވޯކްޝޮފްތަކުގެ ތެރެއިން މިކައުންސިލަށް ބައިވެރިވުމު ެ
ރ
ލ ތަކުގެ މެންބަރުން ބައިވެ ި
ފުރުޞަތު ލިބުނު ކޯސްތަކާއި ،ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި މިކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި ރަށުކައުންސި ް
ނޑުރިސޯރޓްގައި ބާއްވަމުން
ނ މާލެ އަތޮޅު ބަނޑޮސްއައިލެ ް
އ ް
ޓޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނަންސް ި
ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން އިންސް ި
ށ ހިންގެވި
ހތަނަ ް
ޖމަންޓުން މިއަހަރުގެ މި ާ
ޓ އިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މެނޭ ް
އަންނަ ދެހަތުފާގެ ،ސެޓްފިކެ ް
ރަށުކައުންސިލްތަކުން

6

ކައުންސިލަރުން

ބައިވެރި

ކުރުވިފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން

ސަރުކާރުގެ

އ
4ބުރުގަ ި
އެކިދާއިރާތަކުން

ނ
ބނު ް
އވާ ފުރުޞަތުތަކުގެ ޭ
ލބިފަ ި
ލއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ި
ކައުންސިލަރުންނާއި ،ކައުންސި ް
ހިފާފައިވާނެއެވެ.

ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި
ބައިވެރިވުން
ހ
ލތަކުން ހަދަންޖެ ޭ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސި ް
ހ
5އަހަރު ދުވަހުގެ ރަށުތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންސިއަލް ޕްލޭންތައް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީން ރިވިއުކުރުމަށްފަ ު
ނ
ޓ ް
މއެކު އެކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން މަޢްލޫމާތުދިނުމަށް އެއޮތޯރި ީ
އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވު ާ
 2012މެއި  14ން  16އަށް ބޭއްވި ތަރައްޤީ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަމްރީނު
ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކާއި ،ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިތުރުން މިއަތޮޅު މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ
އިދާރާގެ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިކުރެވިފައިވެއެވެ.

އަންހެންކުދިންނާއި ،އަންހެނުންނަށްކުރާ އަނިޔާއާއިބެހޭގޮން މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއިބެހޭ ބައްދަލުވުން
ނ
ކ ް
މށް ބާރުވެރި ަ
ތމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި ،މިކަ ަ
ނށްކުރާ އަނިޔާއާއިބެހޭގޮން މުޖު ަ
ހނުން ަ
އަންހެންކުދިންނާއި ،އަން ެ
އސަލަތައް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފަށާ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ގޮތުން
ހޯދައި ޤައުމުތަކުން މިފަދަ މަ ް
ނވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ 2012 .ޖޫން 25ގައި ބޭއްވި މި
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކޮންޝަލްޓޭޝަންގައި މިކައުންސިލު ް
ވނި މިކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މޫސާފަތުޙީ އާދަމެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ 28
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ަ
ނސް އަގޭންސްޓް ވިމެން"ގެ
މން "ޔުނައިޓެޑް އެންޑް ވަޔަލަ ް
ގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބަންކީ ޫ
ފެބުރުއަރީ 2008ގައި ޔޫ އެން ެ
ވ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން  2012ން 2013ގެ ނިޔަލަށް ހިންގާ
ނަމުގައި 2015ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހިންގަވަން ފައްޓަވާފައި ާ
ޔ
ނނަ ޔޫ އެން ވިމެންސް އޮފީހާއި ،ޔޫ އެން ވިމެން ސައުތުއޭޝި ާ
ކެމްޕެއިން ރާއްޖޭގައި ފެށުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހު ް
ސަބް އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސްއާއި ގުޅިގެން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ،ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ރަށްރަށުގެ

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

ރަށުކައުންސިލްގެ

އިދާރާގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ސިވިލްސާރވިސް

އޤީގެ
އ ތަރަ ް
ނ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނާ ި
މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ް
މރީނު
ކލަވާލަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ތަ ް
ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އަލުން އެ ު
ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 26ން 28އަށް ފުނަދޫގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ .މިތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ،ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގައި
ފައިނޭންޝިއަލް

ޕްލޭނާއި،

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންގެ

މަސައްކަތްތައް

ހންގުނު
ފންނަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން ި
ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަ ު

މް
ތަރައްޤީގެަޕްލނާއިަ،ފައިނންޝިއަލްަޕްލންަރިވިއުަތަމްރީނުަޕްރޮގްރާ ަ

ށ
ނސިލަރަކާއި ،އިދާރީ 2މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަ ް
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން  1ކައު ް
ވސް ބައިވެރިވެރިކުރެވުނެވެ.
ދޔަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ ކަމާއިބޭހޭ ބޭފުޅުން ެ
ފުރުޞަތުދީގެން ކުރިއަށް ގެން ި
ލ
މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް މަޢްލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކަމާއިބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ،ލޯކަ ް
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
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ބ
ލ ހިސާ ު
ސލުގެ މާ ީ
 ހަވަނަ ބައި :ކައުން ި
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ
ދ
ފާއިތުވި  21012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6މަސް ދުވަހުތެރޭގައި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ މައިގަނޑު ެ
ގޮތަކަށެވެ .އެއީ-:
 .1ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުންދެއްވި ހިލޭ އެހީ
ސ
 .2ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ތެރޭން ހިންގާ ޕުރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭފައި ާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ހިލޭ އެހީ
އ 2012ވަނަ އަހަރަށް  7,729,348.00ރުފިޔާ
ށ ސަރުކާރުން ހިލޭ އެހީގޮތުގަ ި
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމަ ް
ވސް ހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް އަށްރުފިޔާ)ވަނީ ދެއްވާފައެވެ .އެއީ ކައުންސިލަރުންނާއި
(ހަތްމިލިޔަން ހަތްސަތޭކަ ނަވާ ީ
ސ
މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 5,829,348.00ރުފިޔާ (ފަސްމިލިޔަން އަށްސަތޭނަ ނަވާވީސް ހާ ް
ތިންސަތޭކަ ސާޅީސްއަށްރުފިޔާ) އާއި ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 1,857,748.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން އަށްސަތޭކަ
ފަންސާސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅީސްއަށްރުފިޔާ) އާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 42,252.00ރުފިޔާ (ސާޅީސް ދެހާސް
ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެރުފިޔާ) އެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން 2012ވަނަ އަހަރަގު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި 2,281,822.47ރުފިޔާ (ދެ މިލިޔަން ދުއިސައްތަ
ޓ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  841,226.53ރުފިޔާ (އަށްލައްކަ
އަށްޑިހަ އެއްހާސް އަށްސަތޭކަ ބާވީސްރުފިޔާ) އާއި ،ރިކަރަން ް
ސާޅިސް އެއްހާސް ދުއިސައްތަ ސައްބީސް ރުފިޔާ/ފަންސާސް ތިންލާރި) އާއި ،އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 18,232/-ރުފިޔާ
(އަށާރަހާސް ދުއިސައްތަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ) އާއި އެކު ޖުމްލަ

3,141,281.00ރުފިޔާ (ތިން މިލިޔަން އެއްސަތޭކަ

ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ) ވަނީ ޚަރަދު ވެފައެވެ.

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ
ނދެއެވެ .އެއީ-:
ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ތެރޭން މައިގަނޑު  4ޕްރޮގުރާމެއް ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެ ް

ދުވެލި – ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް
ފވެރިކަން ހޯދުމަށް
ދުވެލި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުން އެކަށިގެންވާ ނަ ާ
ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލް އުފެދި ށ.އަތޮޅު އޮފީހުގެ ނަމުގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލާއި
ބން
ގނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުރުމުގެ ސަބަ ު
ބނުން ނުކޮށް ި
ޙަވާލުކުރެވުނު އިރު ހުރި އުޅަނދު ފަހަރުތައްވަނީ އަޅާނުލެވި ޭ
ޓން 1,025,000.00ރުފިޔާ
ނ އަހަރުގެ ކައުންސިލުގެ ބަޖެ ު
ވފައެވެ .އެގޮތުން  2012ވަ ަ
ބޮޑެތި މަރާމާތުތަކަކަށް ބޭނުން ެ
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

 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

(އެއްމިލިޔަން ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ)ފާސްކޮށް އުޅަނދު ފަހަރުގެ މަރާމާތުތަކަށް 890,941.54ރުފިޔާ (އަށްލައްކަ
ގ
ގ ފުރަތަމ 6މަސްދުވަހު ެ
ނުވަދިހަހާސް ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް އެއްރުފިޔާ/ފަންސާސް ހަތަރުލާރި)ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރު ެ
ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .އަދި މަރާމާތުކޮށް މިތަކެތި ބޭނުންކުރެވެންފެށިފައިވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ
ނ
ވ ީ
ގ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީގެގޮތުގައި ަ
ތެރޭގައެވެ .އަދި މި ތާރީޚުން ފެށިގެން ޖޫން މަހު ެ
29,588.50ރުފިޔާ (ނަވާވީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްރުފިޔާ /ފަންސާސްލާރި) ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ.

ނަފާވެހި -ޢިމާރާތާއި ،ހިޔާވެހީގެ ޚިދުމަތް
އންސިލަށްލިބިފައެވެ.
ތޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި  3އިމާރާތެއްވަނީ ކަ ު
ކައުންސިލްތަށް އުފެދި ށ.އަ ޮ
މންދާ އިމާރާތަކީ ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރުވެސް އާމްދަނީ
ޑވްސް ފުނަދޫ ބްރާންޗް ހިންގަ ު
މީގެތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލް ި
ކށް އަޅާނުލެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި
ތކަކީ ބޭނުންނު ޮ
ނމަވެސް ދެން ހުރި އިމާރާތް ަ
ނނަ ވަޞީލަތެއް ަ
ލިބެމުންއަ ް
ވނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ސަޕްލިމެންޓްރީ
މަރާމާތުތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިހުރިތަންތަނެވެ .މިގޮތުން ަ 2011
ނންވާ ބޮޑެތި މަރާމާތުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް  2012ވަނަ އަހަރަށް
ނވި ޢިމާރާތްތަކަށް ބޭ ު
ބަޖެޓްގެތެރޭން މިދެން ެ
ގ ތެރޭއިން ވެސް 1,000,000.00ރުފިޔާ (އެއްމިލިޔަން ރުފިޔާ) ވަނީ މި އިމާރާތްތަކުގެ
ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް ެ
ހތަރު ރުފިޔާ/
މަރާމާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރެވިފައެވެ .އަދި އޭގެތެރޭން 12,094.47ރުފިޔާ (ބާރަހާސް ނުވަދިހަ ަ
ސާޅީސް ހަތްލާރި) ވަނީ  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކުރެވިފައެވެ .އަދި

މިއިމާރާތްތައްކުއްޔައްދީގެން  2012ވަނަ އަހަރަގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައިވަނީ 49,593.00ރުފިޔާ (ސާޅީސް
ނުވަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިންރުފިޔާ) ވަނީ ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ.

ފުނަފަތި – ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތް
ގ
އތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ެ
ވޞީލަތަކީ ަ
ނ އަންނަ ހަމައެކަނި ަ
އންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެމު ް
ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ކަ ު
ތ ބޭސްފިހާރައޭ ދެންނެވިޔަސް ކުށަކަށް ނުވާނެއެވެ .ށ.އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން
ނަމުގައި ހިންގަމުންއައި ފުނަފަ ި
ތތަކުން ފުރިހަމަ ޒިންމާއަދާނުކޮށް،
ނމާ އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރާ ް
ށ ޒި ް
އންސިލް އުފެދުމާ ހިސާބަ ް
ފތި ފާމަސީއަކީ ކަ ު
އަންނަ ފުނަ ަ
މި ޕްރޮގްރާމަށް އިޙްމާލްވެފައިވާތީ ،ސްޓޮކްގައި ހުރި ބޭހުގެ ޢަދަދު މަދުވެ ،ގިނަފަރާތްތަކަކުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި،
ނ
ކ ް
އަދި ހަމައެކަނި އެންމެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ފައިސާލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަ ު
ތޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް
ނ އިން ި
ސހަ ގޮތަކަށް ބޭސް ލިބޭ ެ
ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަ ޭ
ގ
ސ ދޫކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވެ2011 ،ވަނަ އަހަރު ެ
ކަނޑައެޅުނު ސިޔާސަތުގެދަށުން ރަށްރަށުގެ ބޭސްފިހާރަތަކަށް ބޭ ް
އވެ .އަދި ބޭހުގެ ސްޓޮކް
ރޔަކާއިއެކު އެގްރިމެންޓް ހެދި އެފަރާތްތަކަށް ބޭސްދޫކުރެވިފައިވެ ެ
ނިޔަލަށް ދެރަށެއްގެ ބޭސްފިހާ ަ
އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޭސްއެތެރެކުރާ މައިގަނޑު  3ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ ޑައިލް ފާމަސީ ،އެސްޓީ.އޯ އަދި އޭޑީކޭއާއި
ނތިޒާމްވަނީ ހަމަޖެއްސިފައެވެ .އެހެންކަމުން  2011ވަނަ
އެކު އެއްބަސްވުން ހެދި އެފަރާތްތަކުން ބޭސް ލިބޭނެ އި ް
އަހަރުންފެށިގެން މި ޕްރޮގްރާމުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބެން ފެށިއެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރަގެ ފުރަތަމަ 6މަސް
ގ
ތކަ ބައްތިރީސް ރުފިޔާ /ސާޅީސް ނުވަލާރި) ކައުންސިލު ެ
ދުވަހުން 803,132.49ރުފިޔާ (އަށްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަ ޭ
އާމްދނީއަށް ވަނީ ޖަމާކުރެވިފައެވެ.
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

މަދަދު -ކައުންސިލުގެ ލުއިލޯނު ޚިދުމަތް
ށ
ތޅު ރައްޔިތުންނަ ް
ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލު އުފެދުނު އިރު ށ.އަތޮޅުގެ ރައްޔތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑްގެދަށުން އަ ޮ
ފއިސާއެއް ނުލިބިއެވެ .އަދި
ބންޖެހޭ އެތައް ަ
ލނު ޕްރޮގްރާމްވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލި ެ
ހިންގަންފެށި ޯ
ރ
ތ ު
ވ ފަރާތްތަކާއި އެކު އި ު
ލންނަގާފައި ާ
ހރުމުގެ ސަބަބުން ޯ
ފހެއްޓިފައި ު
ކައުންސިލުގެ ލިޔެކިއުންތައް ށ .މިލަންދޫގައި ހި ެ
އެއްބަސްވުމެއް (ރިޝެޑިރުލް އެއްބަސްވުމެއް ) 2011

ރ
ނ އަހަރު ޑްރާފްޓް ކުރެވުނެވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަ ު
ވަ ަ

މ
ވ ފަރާތްތަކާއި އެކު ި
ނންގަވާފައި ާ
ކއި ކުރިން ލޯނު ަ
ވ މިހާރުދަނީ ރަށުކައުންސިލްތަ ާ
މިއެއްބަސްވުން ފައިނަލް ކުރެ ި
އެއްބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވެމުންނެވެ .މިގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ޕްރޮގާމުން
ވަނީ

193,791.58ރުފިޔާ (އެއްލައްކަ

ނުވަދިހަ

ތިންހާސް

ހަތްސަތޭކަ

ނުވަދިހަ

އެއްރުފިޔާ/ފަންސާސް

އަށްލާރި)

ގ
ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީއެއް ޖަމާކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ލުއިލޯނު ޕްރާގްރާމުން ލިބެންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ނުލިބިވާ ފައިސާ ެ
ޢަދަދަކީ 2,009,031.17ރުފިޔާ (ދެ މިލިޔައން ނުވަހާސް އެއްތިރީސް ރުފިޔާ /ސަތާރަލާރި) އެވެ.

ނިންމުން
މި ކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓްގެ ދަށުން  2012ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށާއި،
ރގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުގެ
ތފާތު ޕް ޮ
ދނުމަށް ކައުންސިލުން ހިންގާ ަ
ނށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ި
ކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތު ަ
ގ
ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2012ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި 1,218,294.55ރ ވަނީ ކައުންސިލު ެ
އާމްދަނީއަށް ޖަމާކުރެވިފައެވެ .މިއީ  2012ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ތައްޔާރުކުރި ބަޖެޓްގައި ކައުންސިލުން ހިންގޭ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު 191449168.71ރުފިޔާ (އެއް މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރުހާސް
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށްރުފިޔާ /ހަތްދިހަ އެއްލާރި) ގެ 64.45%ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 26ފެބުރުއަރީ 2011ގައި

މިކައުންސިލު އުފެދުނުއިރު މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެނަމުގައި ހިންގަމުންދިޔަ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުން ކައުންސިލުން އާމްދަނީ
ހ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ފަހު މިހާރު އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން
ހޯދުމަށްޓަކައި އެޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެ ގެންނަންޖެ ޭ
ރމްތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ
ރމެވެ .އެގޮތުން ހިންގޭ ޕްރޮގް ާ
ފއިވާކަން އުފާލާއި އެކުފާހަގަކު ަ
ދންފެށި ަ
ކައުންސިލަށް ނަފާ ހޯ ަ
ށ
ހޔާވަހިކަމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަ ް
ގ ޚިދުމަތާއި ،އިމާރާތާއި ބޯ ި
ޚިދުމަތާއި ،ދަތުރުފަތުރުކުރުމު ެ
ލިބެންޖެހޭ

ނ
ޔ (އަށްލައްކަ ސާޅިސް އަށްހާސް ދުއިސައްތަ އެކާވީސް ރުފޔާ /ފަންސާސްއަށްލާރި) ލިބުމު ް
8489221.58ރުފި ާ

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

191249418.02ރުފިޔާ (ނުވަ މިލިޔަން ނުވަސަތޭކަ ސައުވީސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަ ރުފިޔާ/

ދެލާރި) އަރާނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޙަސަން
ނސް އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭ ް

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ،ފުނަދޫ  /ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެލެފޯން 6540038 6540025 :ފެކްސް 6540057 :އީމެއިލްsecretariat@shaviyani.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.shaviyani.gov.mv :
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 1121ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

2012ވަނަ އަހަރު

2011ވަނަ އަހަރަ

 2012ފުރަތަމަ 6

ލިބުނު

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓްޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

7,687,096.00

5,166,786.40

3,123,049.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

42,252.00

80,930.00

18,232.00

ކައުންސިލުން ހިންގާ ޕްރްގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު

2,070,800.00

493,983.17

1,773,492.04

ބަޖެޓްމުޅި ޖުމްލަ

9,800,148.00

5,741,699.57

4,114,773.04

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
5,829.348.00

3,727,813.01

2,281,822.47

286,180.00

185,849.36

114,526.40

221

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

109,747.00

187,427.86

72,820.34

222

އޮފީސްހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

342,857.00

143,132.48

105,155.23

223

އޮފީސްހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

931,828.00

725,977.81

465,528.22

225

ތަމްރީންކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

0.00

0.00

0.00

226

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

187,136.00

196,585.88

83,196.34

7,687,096.00

5,166,786.40

3,123,049.00

210
213

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި
ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭފައިސާ

ޖުމްލަ:

ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގި
ޕްރޮގްރާމްތައް
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ކައުންސިލުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ:
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

42,252.00

80,930.00

18,232.00

2,070,800.00

493,983.17

1,773,492.04

2,113,052.00

574,913.17

1,711,724.04

211

މުސާރައާއި އުޖޫރަ

4,422,394.00

2,797,754.97

1,802,634.14

212

މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

1,406,954.00

930,058.04

479,188.33

5,829,348.00

3,727,813.01

2,281,822.47

ޖުމްލަ:
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ރިޕޯޓް ނިންމުން
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ށ ހިތުގެއިޚްލާސްތެރިޝުކުރު
ކ ް
ރވެ ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަ ަ
ނ އެހީތެ ި
ނގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތު ް
ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމުގައި ފަން ީ
ހ
އަރިސްކުރަމެވެ.ހަމަ މިއާއި އެކު ކައުންސިލުގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ދެއްވި އެންމެ ާ
މހައްޓަވާ
ޤއުމާއި އަތޮޅުގެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ތާއަބަދުމެ ދަ ަ
ތ ަ
ފަރާތްތައްވެސް މި ޝުކުރުގައި ޝާމިލްކުރަމެވެ .މި ލޮބުވެ ި
ނ ދެއްވާށި އެވެ( .އާމީން)
ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ .ށ.އަތޮޅަށް ފަހިކަމާއި ފާގަތިކަ ް
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