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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ފުރަތަމަ ހަމަހުގ
 2015ވަނަ އަހަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  2015ވަނަ އަހަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ
އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލް އަދި އަތޮޅު
ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައި ވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް އައުވިސްނުމާއި ،ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ރޭވިގެންހިންގޭ ،ކޮންމެ މުއައްޒަފަކީ ރައްޔިތުންނާއި ރައްޓެހި ،ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި،
ހުނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ،ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަވަސް ޚިދުމަތް ތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ،އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް
މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމުނާ އިދާރާ އަކަށް ވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަމުން މިދާ ތަރައްޤީ އާއި ފައިހަމަވާ ގޮތުގެމަތީން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު އަވަސް ،އަދި ހަމަހަމަ
ކަމާއި އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 oކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
އަލްޙަމްދުލިއްލާހި ރައްބިލްއާލަމީން ވައްސަލާތު ވައްސަލާމު ޢަލާ ރަސޫލަﷲ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމަ.
ނިމިގެން ދިޔަ  5102ވަނަ އަހަރަކީ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން އަތޮޅުގެ ކުރިއެރުމާ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ތާވަލްކޮށް އެ

މަސައްކަތްތަކުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ އަހަރެކެވެ .މިގޮތުން ވޯކް ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވެސް
ެވފައެވެ .އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތްތައް
އެކަށީގެންވާ ކުލަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ވާނީ ކުރެވިފައެވެ .އަދި މިގޮތުން ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކެއްގެ ލަނޑުދަނޑި ވާނީ ހާސިލް ކުރ ި
ނިންމުމުގައި އަދި އަތޮޅު ތަރައްގީއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ،ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓަތައް ނިންމުމަށް ބޮޑެތި
ގޮންޖެހުންތައް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .މިގޮތުން ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އެހެނިހެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ލަފައާއި ހުއްދަ ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށްވެފައި ،އަދި އެފަދަ
މަސައްކަތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނިންމުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަޑުޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކެޓްތަކެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް،
މިސާލެއްގެ ގޮތުން ތައުލީމާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ،އެ ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ ތަކާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށްގެންދާތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވާނީ
އެއިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލެވިފައެވެ .އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގިނަ ގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދީ ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން ބޭނުންވި ކަމުގައިވިޔަސް،
އަޅުގަނޑުމެނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮން ޖެހުމަކީ ބަޖެޓްގެ މައްސަލައެވެ .ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލަށް އަދި ތަރައްގީގެ ޕްލޭން އަށް ބިނާކޮށް ހެދޭ ބަޖެޓް ފާސްވެގެން އަންނަ
އިރު ،ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްއިން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި މުޅި އަތޮޅަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ގެންދެވެން ނޯންނަކަމީ ހިތާމަ ކުރާކަމެކެވެ .ސަރުކާރުން ދެއްވާ
ބަޖެޓުން ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެން ނޯންނަ އިރު ،ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ސަރުކާރުން
ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްވާ އިސްކަން މިހާރަށް ވުރެ އިތުރުކުރައްވައިފިނަމަ އަތޮޅުގެ ތަރައްގީއަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށް ގަބޫލް ކުރަމެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ނިމިގެން ދިޔަ  5102ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ

ގޮތުގައި ދެވުނު ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ،ހާއްޞަގޮތެއްގައި މާލޭގައި ،ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ވެސް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް

ގާތުން ލިބޭނެ މަގުތައް ބަލާ ،އެހިދުމަތްތައް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުގެ މަސައްކަތް ތައް ކުރެވުނެވެ .މިގޮތުން  5102ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިޔު (މީރާ)ގެ

ވަކި އޮފީހެއް ބ.އަތޮޅަށް ގެނެވި މީރާއިން ދެވޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ އިންތިޒާމް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެހީއާއެކު ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

3

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމުގައާއި ،އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ކަންތައްތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިދާރީ
މުވައްޒަފުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަށްވުރެ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަކީ މިއަތޮޅުގެ
ތަރައްޤީއަށް އިތުރު އަރުތަ ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި މާތްﷲ ލެއްވުމެވެ .އާމީން!

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ އަތޮޅު) އަކީ ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރު ބުރިއާއި އިންވެގެން ދެކުނުގައިވާ އަތޮޅުކެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ ،އުތުރުން ދެކުނަށް  ...2މޭލެވެ.

އިރުން ހުޅަގަށް ހުންނަނީ 5..2 ،މޭލެވެ .މީހުން ދިރިއުޅެނީ 0. ،ރަށުގައެވެ .ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ 21 ،އެވެ 0691 .ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށުގެ އަދަދަކީ،
 09އެވެ .މީގެ ތެރޭން އުޑޫދޫ ،ފުނަދޫ ،މާއްޑޫ މީހުން  0691ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ،އޭދަފުއްޓަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ .ކިހާދޫ މީހުން  0691ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިތާދޫއަށް
ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  0692ވަނައަހަރު އެބުރިވަނީ ،ކިހާދޫއަށް ބަދަލުވެފައެވެ .މިކަންހިންގީ އެދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން ހިންގެވި މަޝްރޫޢަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިއަތޮޅަކީ ،މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ .މިގޮތުން ލިޔެލާޖެހުމާއި ލާފެންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
މުޅިރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށަކީ ،މިއަތޮޅު ތުޅާދޫއެވެ .ރުކުފަތީން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ކިހާދޫ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު ،މާޅޮހަކީ ސަޓާވިޔުމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ރަށެކެވެ .ހަމަ އެގޮތުން
ފޭލިވިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަވެފައިވާ ބަޔަކު އޭދަފުށީގައި އުޅެފައިވެއެވެ .މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް އޮތް ،އަދި ޓްވަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެއްކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުގައި މިހާރު  6ރިސޯޓް ހިނގަމުން ދެއެވެ .އަދި އިތުރަށް  5ރިސޯޓެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ބ.އަތޮޅަކީ

ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ އަތޮޅުގެ  01ސަރަޙައްދެއް ވަނީ ކޯ އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައެވެ .އަދި މިއަތޮޅުގެ ދަރަވަންދޫގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓެއް ހިނގަމުން

ދެއެވެ.

އަތޮޅުގެ އާބާދީ  5102ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް:
#
F1

ކުޑަރިކިލު

އަންހެން
512

ފިރިހެން
503

ޖުމްލަ
906

ރަށް

F2

ކަމަދޫ

591

522

202

F3

ކެންދޫ

279

992

0530

4

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

F6

ކިހާދޫ

532

557

372

F7

ދޮންފަން

520

522

256

F8

ދަރަވަންދޫ

232

222

0015

F9

މާޅޮސް

520

552

929

F10

އޭދަފުށި

0227

0960

5532

F12

ތުޅާދޫ

0576

0209

5262

F13

ހިތާދޫ

956

712

0537

F14

ފުޅަދޫ

070

020

525

F15

ފެހެންދޫ

052

025

561

F16

ގޮއިދޫ

520

312

726

4386

5047

16211

މުޅި ޖުމްލަ:

5

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ފިހުރިސްތު
 .0ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

3

 .5އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

2

 .5ކައުންސިލްގެ އިޚްތިސާސް ހިނގާ ސަރަޙައްދު

2

 .3ކައުންސިލަށް ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

6

 .2ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،ޙަރަކާތްތައް

00

 .9ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް

05

 .7ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން

05

 .2ކައުންސިލްއާއި ،ކައުންސިލްގެ ހިންގުން

06

 .6ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

52

 .01ރިޕޯޓް ނިންމުން

57

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

6

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ އަދި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީތައް:
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ކައުންސިލްގައި ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާ ލަނޑުދަނޑިއާއި ހަމައަށް ހާޞިލް ވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.
މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކުގެ ތެރޭގައި:

-

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން .

-

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

-

ޒުވާނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން އަދި ސްކޫލް ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.

-

އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  0ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގުނު.

-

ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.ގޮއިދޫގެ ކުޅި ސާފުކޮށް ،ތުޅާދޫގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުން.

-

ރަށު ކައުންސިލް ތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކައުންސިލް ތަކެއް މޮނިޓަރ ކޮށް ނިންމުނު.

-

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައދާކުރަނިވި ގޮތަކަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އޭދަފުށީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު.

-

ޔޫ.އެސް އެމްބަސީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ފޮތާއި އެހެނިހެން  ............ހަދިޔާ ކުރެވުނު.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

-

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އަތޮޅުގައި ޑެންގީ ހުމުގެ މިންވަރު އިތުރުވަމުން ދިޔުމާ ގުޅިގެން ،ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ އާއިއެކު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ޑެންގީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން
ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

-

ބ.އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓް ތަކާ ވާހަކަދެކެވިގެން ބައެް ރިޒޯޓް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބޭއްވުނު.

-

މިނިވަން ފަންސާހުގެ ފުނަ ހަރަކާތް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ބޭއްވުނު.

-

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު.

-

ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްރަށުގައި  EPZގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.

-

ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ ނުހިގާ ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބައްދަލު ކުރެވުނު.

-

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާ އާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ "ވިއުގަ  "0.1އަޕް ގްރޭޑްކޮށް "ވިއުގަ  "5.1އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް

-

ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން "ހައިބްރިޑް މޮޑެލް" އަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޕައިލަޓް ބ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހުމާއި ގުޅިގެން މި

-

ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ  0ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު.

ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން އެއް ބ.އަތޮޅު ،ބ.އޭދަފުށި ،ބ.މާޅޮސް އަދި ބ .ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު.
އަތޮޅުގައި ކުށުގެ ހާލަތު ހުރި މިންވަރު ،ހާއްސަކޮށް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާމެދު ހައްލެއް ގެނައުމަށް އަދި ބ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ
ހިންގުން މިހާރަށް ވުރެ ރަގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތަތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކޮށް ލަފާ ދިނުމަށް  ..........އާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު.
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގައި އިދާރީ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ބައެއް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވުމާއި ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލް
ނުވެ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެތެރޭގައި،

 5102ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް 0
ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމުރީނު ކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ބޭނުންވާ ރަށްރަށުން ތަމްރީނު ކުރާނެ މީހުން ނުލިބުން.




ޙަރަކާތް 5
މުއައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން.



ޙަރަކާތް 5



އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ "ފަސްޓްއެއިޑް' ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ދަންނަމީހުންނަށް ހެދުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް
އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުން.



ޙަރަކާތް 3



ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް

9

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އެކަށީގެންވާ ޢަދަދަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުން.


ޙަރަކާތް 2



އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ދިނުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް
އިދާރީ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތެއް ނިމި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނިކޮށް މިނިވަން ފަންސާސް "ފުނަ" ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުން.
މިހަރަކާތް  5109ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާރޓަރ އަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައި.



ޙަރަކާތް 9
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ހެދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ނަސޭޙަތްދިނުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ސްކޫލްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި ،ނަސޭހަތް ދެއްވާނެ ބޭފުޅުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.



ޙަރަކާތް 7
ބެލެނިވެރިންނާއި މުދައްރިސުންގެ ގުޅުމުގެ ޖަމްއިއްޔާ ހަރުދަނާކޮށް ބެލެނިވެރިންގެ އެހީތެރިކަން ސްކޫލަށް މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
މަސައްކަތްކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ސްކޫލްތަކުގެ ފަރާތުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާތީ ދޫކޮށްލެވިފައި.



ޙަރަކާތް 8
ކްލާސް ރޫމްގެ ދަތިކަންހުރި ސްކޫލްތަކަށް ޖާގަ އިތުރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކެއްގެމަތިން ،އެމިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅުއްވާ ފައިވާ ތަރުތީބަކުން ރަށްރަށުގައި ކްލާސް ރޫމްތައް
ޢިމާރާތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮތުން.


ޙަރަކާތް 9
 5102ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕްރައިވެޓް  1.ކޮޓަރި ޤާއިމްކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި މަސައްކަތަށް ގިނަ އިދާރީ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިންމާ ،ކައުންސިލް އިން އެދޭގޮތަށް  1.ކޮޓަރީގެ ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހެލްތް
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ދީފައިނުވާތީ މިހާތަނަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވުން.



ޙަރަކާތް 10
އަތޮޅުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން.



ޙަރަކާތް 00

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އ.ތ.މ.ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރިކުރުވުން.

 oސަބަބު/ދަތިތައް
ކޮމިޓީތަކުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލެއްވުން ކައުންސިލްތަކަށް ނުލިބުން.

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ނަމާދު ވަގުތަށް ކިޔެވުން މަޑުޖައްސާލުމަށްފަހު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރެވުނު .ނަމަވެސް މިކަމާގުޅިގެން
މިނިސްޓްރީގެ ލަފާ އަދި ހުއްދަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މިކަން ވަނީ ހާސިލްނުވެ.

11

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

 oމާލީ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން  5102ވަނަ އަހަރަށް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ބޮޑަތި ކަންތައްތަކަށާއި ،އެހެނިހެން ކަންތައް ތަކަށް
8,796,544.00ރުފިޔާ ( އަށް މިލިޔަން ހަތް ލައްކަ ނުވަދިހަ ހަހާސް ފަސް ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ) ގެ ބަޖެޓެއް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މިގޮތުން ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ

ޖަމާޢަތް ތަކުންނާއި ،ރަށު ކައުންސިލު ތަކުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތް ތަކަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް  ( 7,060,417.88ހަތް މިލިޔަން ފަސްދޮޅަސް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސަތާރަ

ރުފިޔާ /އަށްޑިހަ އަށްލާރި ) ޚަރަދު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.


ދައުލަތުން މިކައުންސިލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓް ޖުމްލަ

905320133311



ކައުންސިލްގެ ރެވެނިއުއިން ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

503320211311



ކައުންސިލުން ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ

207690233311



5102ވަނައަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

701910307322

މީގެ އިތުރުން މިއިދާރާއަށް އެކިއެކި ކަންކަމަށް ލިބިފައިވާ (5555255350ދެމިލިއަން ތިންސަތޭކަ ބާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ބާވީސްރުފިޔާ/އެއްތިރީސްލާރި)
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.


އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ހައްދައިގެން ލިބިފައިވާ

0520961311



އަހަރީފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

5750272397



އައި ޑީ ކާޑް ހައްދައިގެން ލިބުނު ފައިސާ

550511311



ޖީ އެސް ޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނުފައިސާ

005520255322



ޒަކާތުފައިސާގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

5690922319

12

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު



ޓްރާންސްމިޓީންގ ލައިސަންސްފީއަށް ލިބުނުފައިސާ

90232311



ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވެގެން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާ ފައިސާ

020721311



ގޯތި ވިއްކައިގެން ލިބިފައިވާ ފައިސާ

510521311

ޖުމްލަ

58.558155..0

13

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން  5102ވަނަ އަހަރު ރަށްރަށަށް ދީފައިވާ އެހީ

3111311

55211311

7211311

9111311

3111311

3111.11

05111311

14222022

05211311

2111311

2111311

61722022

ފަރާތް

ކުޑަރިކިލު

ކަމަދޫ

ކެންދޫ

ރަށުކައުންސިލް

3111311

2111311

05111311

3111311

ސްކޫލް  /މަދަރުސާ

3111311

3111311

3111311

މިސްކިތް

ކިހާދޫ

ދޮންފަން

ދަރަވަންދޫ

މާޅޮސް

އޭދަފުށި

ތުޅާދޫ

ހިތާދޫ

ފުޅަދޫ

ފެހެންދޫ

ގޮއިދޫ

ޖުމްލަ

2111311

3222022

ކްލަބް /

5021311

ޖަމްޢިއްޔާ/ޕޮލިސް
ޖުމްލަ:

3222022

18222022

15222022

2022

2022

3222022

6222022

61172022

8172022

17722022

4222022

6222022

6222022

02222022

0.1211.11
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

މިކައުންސިލަށް  5102ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ


މަރިޔާދުގޭގެ ކުލި

001021.11



ބައުތަކެތި ނީލަންކިޔައިގެން ލިބިފައިވާ

599..11



ހިއްސާގެ ފައިދާ

00621.11



އަތޮޅުގޭ ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ

20121.11



ތަކެތި ކުއްޔަށްދީގެންލިބިފައިވާ ފައިސާ

96...21



ލައިސަންސް ޓެސްޓްފީއަށް ލިބިފައިވާ

59911.11



ލާންޗް ކުއްޔަށް ލިބިފައިވާ

.96192.65



ބެންކް ކުލި

011111.11



މިއިދާރާއިން ބަލަހައްޓާ ފިނޮޅުތަކަށް ލިބިފައިވާ

919925.11
0.1.092..5
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތް

ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

ފޯމް ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދާދިނުން

ފޮޓޯނަގާ އައި.ޑީކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ،
ކާޑު ލިބުމުން ރައްޔިތުންނާ ޙަވާލު ކުރުން.

 1..ކާޑު ހެދުނު

-

ފޯމް ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ކަނޑު އުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން

ތިޔަރީ ޓެސްޓާއި ،ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދީ
ލައިސަންސް ދޫކުރުން.

 62ލައިސަންސް ހެދުނު

-

ފޯމް ހިފައިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް
އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން

ތިޔަރީ ޓެސްޓާއި ،ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓްދީ
ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން.

 51.ލައިސަންސް ހެދުނު

-
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 5102ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހާޞިލުވީ މިންވަރު
ނަތީޖާ
ޙާސިލްކުރެވުނު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

1

ކްލާސް ރޫމްގެ ދަތިކަންހުރި ސްކޫލްތަކަށް ޖާގަ އިތުރުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން

01%

5

 5102ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެކުރިން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޕްރައިވެޓް  1.ކޮޓަރި ޤާއިމް ކުރުން

..%

3

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން

.1%

4

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފަދަ ތަކެތި އަތޮޅުގައި ގެންގުޅުން މަދުކުރުމުގެގޮތުން އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

52%

5

ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އެރަށްރަށުގައި  EPZގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  5102ވަނަ އަހަރު ފެށުން

.2%

މިންވަރު

6
7

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް  5102ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކަށް
އެވޯޑް ދިނުން
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އ.ތ.މ.ކޮމިޓީތައް ބާރުވެރިކުރުވުން

51%
02%
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

8

އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން

011%

6

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ނަމާދު ވަގުތުތަށް ކިޔަވައިދިނުން މެދުކަނޑާލައި ،ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން

92%

01

އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ،ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ،ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓަކާއި ،ދަތުގެ ޑޮކްޓަރު އަދި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދްމަތް ލިބޭނެ ފުރުސަތު
 5102ނިމުމުގެ ކުރިން ތަނަވަސްކޮށް ދިނުން

.1%

00

ރިސޯޓްތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބޭއްވުން

22%

05

އޭދަފުށީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޤާއިމްކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވިއްކުންތަކަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

21%

0.

ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމުރީނު ކުރުން

12%

0.

މުއައްޒަފުން ނަށް ތަމްރީނު ދިނުން.

21%

02

އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ "ފަސްޓްއެއިޑް' ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ދަންނަ މީހުންނަށް ހެދުން

21%

09

ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން.

52%

09

އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޒުވާނުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމު ދިނުން.

12%

01

އައި.ޑީ ކާޑު ،ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ބަރާބަރަށް ދެމުން ގެންދިއުން

95%
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19

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުތަކުގެ ރައީސް ،ޒިންމާދާރު ވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ބައްދަލުވުމެއް
ބޭއްވުން.

011%

51

 5102ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.

011%

50

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލު ގުޅިގެން އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން.

011%

55

ގޮއިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

011%

5.

ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެރަށުގެ ހިއްކި ބިމުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

011%

5.

ރަށު ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުން

52

މިނިވަން ފަންސާސް "ފުނަ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން"
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 5102ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް އިން ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް


އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން.
ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  15ޖޫން އިން ފެށިގެން  1.ޖޫން އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް

ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .ދީނީ ކަންތައްތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި

ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވީ ޑރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ހަސަން އާއި އައްޝައިޚް އަބްދުލް މަޖީދު މުހައްމަދު އެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް

ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އަދި ހުރިހާ ރަށަކުންވެސް މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ .މިއީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ވޯކްޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ދީނަށްޓަކައި މީހުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ރަމަޟާން މަހުގެ މުހިންމުކަން ބ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދީ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ރަމަޟާންމަހާމެދު

ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް އުފެއްދުމުގެ ގޮތުންކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އައި.ޑީ ކާޑު ،ލައިސަންސް ކާޑުގެ ޚިދްމަތް ބަރާބަރަށް ދެމުން ގެންދިޔުން

ޖެނުއަރީ  5102އިން ފެށިގެން ޖޫން  5102ގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުގެ  ..6މީހުންގެ އައި ޑީ ކާޑް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ޑީ އެން އާރަށް ފޮނުވައި އެކާޑުތައް ހެދުމަށްފަހު

އެމީހުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ކަނޑުގެ ލައިސަންސް ފޮތް  ..މީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ކާޑް 02.

މީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ 10 .ޖެނުއަރީ  5102ން  09ފެބްރުއަރީ  5102އަށް ލައިސަންސް ކާޑް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވެއެވެ .ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ ކާޑް
ޕްރިންޓަރ ގެ ރިބަން ހުސްވެގެން ދިމާވި ދަތިތަކަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.



ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުންބަދަހިކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސް ،ޒިންމާދާރު ވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.



ބ އަތޮޅު އުތުރުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލު ރައީސުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރުން
މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި 5102 ،ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި

ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުގެ އުތުރު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

ރައީސުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ކައުންސިލަރުން އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި

މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ،ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން އިދާރާ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއިބެހޭ ގޮތުންނާއި އިދާރާހިންގުން
ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ .މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  01ފެބްރުއަރީ  5102ގައެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ބ އަތޮޅު ދެކުނުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލު ރައީސުން އަދި ޒިންމާދާރުވެރިންނާއި ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރުން.
މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި 5102 ،ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި

ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ

ރައީސުންނާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ކައުންސިލަރުން އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޔުނިޓްތަކުގެ އިސްވެރިންނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި

މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ،ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ކައުންސިލްތަކުގެ ގުޅުން މިހާރަށްވުރެވެސް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން އިދާރާ ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއިބެހޭ ގޮތުންނާއި އިދާރާހިންގުން
ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ .މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ  02ފެބްރުއަރީ  5102ގައެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

 5102ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.
 5.އެޕްރީލް އިން ފެށިގެން  59އެޕްރީލްއަށް އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވުނު  0..9ވަނަ އަހަރުގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ އަތޮޅުމުބާރާތް އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ތައުލީމީ

މަރުކަޒުގެ ގްރެޖުއޭޓް ލީޑިން ޓީޗަރ އަދި އިސްލާމް މުދައްރިސް އައްޝައިޚް މުހައްމަދު ހަބީބު އެވެ .މި އަހަރުގެ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅުގެ  1ރަށަކުން  90ދަރިވަރުން

ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ .މުބާރާތުގައި މިއަހަރު ބައިވެރިވެފައިވާ ރަށްރަށަކީ ،ހިތާދޫ ،ތުޅާދޫ ،ކެންދޫ ،މާޅޮސް ،ކިހާދޫ ،ދޮންފަން ،ކަމަދޫ އަދި އޭދަފުއްޓެވެ .މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ރަނގަޅު

 02ދަރިވަރަކު ވަނީ ގައުމީ ގުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވައިފަ އެވެ .އެއީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް ދަރިވަރުންނާއި ހިތާދޫ އަދި އޭދަފުށި މިއިން ކޮންމެ ކައުންސިލަކުން  .ދަރިވަރުންނާއި

ކެންދޫ ކައުންސިލުގެ ދެ ދަރިވަރުންނެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

މަތީގައި އެ ވަނީ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ޤައުމީ މުބާރާތައް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ގުރޫޕް ފޮޓޯއެކެވެ.



ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލު ގުޅިގެން އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ހިންގުން.
އެފްއޭއެމްއާއި ބ .އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ބޭއްވުނެވެ .އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް  5102ފެށުމުގެ ކުރިން އެފް އޭ އެމް

އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭސިކް ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސް ޒޯން  .ގައި ހިމެނޭ ނ.ރ.ބ.ޅ  .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ޖޫން  6-5ގެ ނިޔަލަށް އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްދިޔަ

މި ކޯހުގައި  09ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެ އެވެ 15 .ޖޫން އިން  16ޖޫން އަށް ކުރިއަށް ދިޔަ މިކޯހުގައި  09ބައިވެރިން

ބައިވެރިވެ  0.ބައިވެރިން ވަނީ ކޯސްފުރިހަމަކޮށް ސެޓްފިކެޓް ހާޞިލްކޮށްފައެވެ .މީގެ ތެރެއިން  11ބައިވެރިން މިކޯހުގެ ފިޓްނަސް ޓެސްޓް އަދި ތިއަރީ ޓެސްޓުން ފާސްވެ އެފް އޭ އެމް
ގެ ބެޖް ހާސިލްކޮށްފައިވާއިރު އަނެއް  19ބައިވެރިން ފިޓްނަސް ޓެސްޓްއިން ފެއިލް ވެފައި ވާތީ އެބައިވެރިން ފަހުން ފިޓްނަސް ޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމުން އެފް އޭ އެމް ގެ ބެޖް
ހަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދެއްވި ރެފްރީ އިބްރާހިމް ތައުފީގް (ޑޯނާ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .މި  19ބައިވެރިން ފިޓްނަސް އިން ފާސްނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ތިއޮރީ ޓެސްޓުން

ފާސްވެފައިވާތީ މިހާރުވެސް ރެފްރީކަން ކުރެވޭނެކަމަށްވެސް އިބްރާހިމް ތައުފީގް (ޑޯނާ) ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ .މި ކޯހުގައި ބައިވެރި ވެ މުޅި ކޯހުން  10ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ބ

ފެހެންދޫ މާވިނަ އާދަމް ނަސީމް އެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ބ އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ބައޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި ގުޅިގެން ބ އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގައިފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރީ ގޮއިދޫގަ އާއި ތުޅާދޫގަ އެވެ .އެގޮތުން މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ގޮއިދޫ ކޯރު ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަދި
ތުޅާދޫ ފެހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެރަށުގެ ހިއްކި ބިމުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ .ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ

މުވައްޒަފުން އަދި ގޮއިދޫ ކައުންސިލްއާއި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ހަރަކާތުގައި ކޯރު ސަރަހައްދު ހޭޅިފަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނި ނަގާފައިވެ އެވެ .މި ދެ ރަށުގައި
ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ.
އަދި ބައޮސްފިއާ ރިޒާވް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ތުޅާދޫއާއި ގޮއިދޫ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި އެވެ .އަދި އެ ދެރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ
ތިމާވެށި ކްލަބުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންވެސް ބައިވެރިވި އެވެ.

ގޮއިދޫ ކޯރުސަރަހައްދު ސާފުކުރަނީ

ތުޅާދޫގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
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ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީއާއި ގުޅިގެން ހިތާދޫ އަދި ބ .ދޮންފަނަށް އެހީވެ ދިނުން

ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ބ.އަތޮޅުގެ ދޮންފަން ސްކޫލަށާއި ބ.ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ
ބައެއްތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ބ.ދޮންފަން ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޮތް އަދި ބ.ހިތަދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ދޮންފަން ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން އޮތީ  ..........ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ،ދޮންފަން ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ .މި ފޮތްތައް ދޮންފަން
ސްކޫލާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޔޫ.އެސް އެމްބަސީގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯޓް ޓީމްގެ ފަރާތުން މިސްޓަރ މައިކަލް ރީޑްއާއި ،ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒްގެ މިސް ޓަމެއިޝާ ހެންރީގެ އިތުރުން އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާދިލްއާއި ނައިބް ރައީސް މަބްރޫކް ނަޞީރުއެވެ .ދޮންފަން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ފޮތްތަކާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ދޮންފަން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މޫސާ
ނައީމްއެވެ .މި ބައްދަލުވުވުމުގައި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީއާއި އެއަރ ފޯސްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ
އިސްވެރިންނާއި ،އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭފުޅުންނާއި ،ދޮންފަން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ،ދޮންފަން ސްކޫލްގެ ބައެއް މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ބައިވެރެވެލެއްވިއެވެ .ދޮންފަން
ސްކޫލަށް ހަދިޔާކުރެއްވި ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސައިންސް ،ހިސާބު އަދި އިނގިރޭސި ލިޓްރޭޗަރ ފޮތެވެ.
ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ހަދިޔާކުރެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި އޮކްސިމީޓަރާއި ،ސްޕްލިންޓްސްއާއި ،ސްޓެތެސްކޯޕާއި ،ވޭލްވް މާސްކްއާއި ،ގުލްކޯމީޓަރާއި ،ބަރުދަން ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްކޭލްގެ
އިތުރުން އަދިވެސް ބައެއް ތަކެތި ހިމެނެއެވެ .މި ތަކެތި ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ބ .ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީގެ ސިވިލް
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މިލިޓަރީ ސަޕޯޓް ޓީމްގެ ފަރާތުން މިސްޓަރ މައިކަލް ރީޑްގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާދިލްއެވެ .ހިތާދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ހިތާދޫ
ސިއްހީ މަރުކަޒު ހިންގެވުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޝަޒްނާ އަބްދުއްރައްޒާޤް އާއި ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްރަޝީދު އަބްދުލް ޤަފޫރުއެވެ .މި
ބައްދަލުވުވުމުގައި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީއާއި އެއަރ ފޯސްގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންނާއި،
އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ބޭފުޅުންނާއި ،ހިތާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބައިވެރެވެލެއްވިއެވެ.

ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބ ކަމަދޫ އަދި ކިހާދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

\
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބ .ކިހާދޫ އަދި ކަމަދޫ ކައުންސިލާ  ..................ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވައި
،ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .އަދި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަށް ހައްލުކުރުމަށް ދެކައުންސިލުންވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ނައިބު ރައީސް މަބުރޫކް ނަސީރު  ،ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަދި ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯއެވެ .މީގެއިތުރުން
ކަމަދޫ ،ކިހާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި  ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށްދާގޮތް ބައްލަވާ  ،ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިމުގައި ދިމާވާ
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ .މިބައްދަލުވުންތައް ކުރިޔަށް ދިޔައީ ކަމަދޫ އަދި ކިހާދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.
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ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީއާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ޑެންގީއަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބ.ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު
ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީ ގެ ފަރާތުން ،ޑެންގީއާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  55އޯގަސްޓް 5102ވީ ހޮނިހިރު ބ.ތުޅާދޫގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް
ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީ އާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްއާއި ތުޅާދޫ ކައުންސިލާއި ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަދި ތުޅާދޫ ސްކޫލް
ގުޅިގެންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވީ ،އެ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޔޫ.އެސް ނެވީގެ ކޮމާންޑަރ ޑެނިއަލް ގޯލްއާރޓްއެވެ.
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވީ ސްޓާފް ސާރޖަންޓް ޢަބްދުﷲ ޝާހް އެވެ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެއްވީ ސ.ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ
ސިދްޤީ ޢަބްދުﷲ އާއި އ.ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ ޒާހިރު ނަސީރުއެވެ.
މިޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމަށްފަހު ޔޫ.އެސް އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ،މަދިރިއަށް ފޮގްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ފޮގް މެޝިނަކާއި ސްޕްރޭ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ 05ސްޕްރޭޔަރ އާއި އެއާއި ގުޅޭ ބައެއް
ސަމާނު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތަކެއްޗާއި ހަވާލުވެލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް މަބްރޫކް ނަސީރު އެވެ.
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ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބ.ކަމަދޫ އަދި ކިހާދޫގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން

ބ.އަތޮޅަކީ ކުށުގެ ވެހިން ރައްކާވެ ތިބި ،ޖިނާއީ މައްސަލަތައް މަދު އަދި ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރާ ބަޔަކު ތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ބ.އަތޮޅު
ކައުންސިލް އިން  5102ވަނަ އަހަރުގެ  ..........ވަނީ ހިންގާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ ބ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާރވިސް
ސެންޓަރ ގެ ބޭފުޅުންނެވެ .މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތު ދެވުނީ ބ.ކަމަދޫ އަދި ކިހާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ .މިގޮތުން ދެރަށުގެވެސް ސްކޫލްކުދިންނާ ،ޒުވާނުންނާ ދުވަސްވީ މީހުންނަށް
ދެވުނު މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ގެވެށީ އަނިޔާގެ ގާނޫނު ،މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ގާނޫނު ،އާންމު އިޖްތިމާއީ ގާނޫން އަދި ބުލީކުރުމާއި ،ސައިބާ ކްރައިމް އާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ .އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ އަމާޒަކީ މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް މުޅި އަތޮޅަށް ހިންގުމެވެ.
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ބ އަތޮޅުގައި މީރާގެ އޮފީހެއް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތް ދެވުނު

ބ.އަތޮޅުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިޔު (މީރާ)ގެ އޮފީހެއް ބ.އޭދަފުށީގައި ގާއިމް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާ މީރާގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ
އިންތިޒާމްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާދެއްވިއެވެ .މިގޮތުން މި ހިދުމަތް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އިމާރާތް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން
އެހީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ .އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ މީރާގެ ހިދުމަތްތައް މީރާގެ ބ.އޭދަފުށީ އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރެވުނެވެ .ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި
އިތުރު ހިދުމަތްތައް ބ އަތޮޅުގައި ފެށުމަށް ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

މިނިވަން ފަންސާސް “ފުނަ” ހަރަކާތް އިންތިޒާމްކޮށް ބޭއްވުނު
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ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް  21އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފުނަ ހަރަކާތް ބ .އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނީ އޮކްޓޯބަރ  55ވަނަ
ދުވަހުގެ އެވެ .މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ބ .ކަމަދޫ ،ބ .މާޅޮސް ބ .ކެންދޫ އަދި ބ.އޭދަފުށީއެވެ .ހަރަކާތް ބޭއްވުނީބ.އޭދަފުއްޓެވެ ..މި ހަރަކާތްތައް ފައްޓަވައިދެއްވީ ނިޝާން
އިއްޒުއްދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އަބްދުއްރަޝީދު ހުސައިން އެވެ .އޭދަފުށީގައި ފުނަ ހަރަކާތް މމިދުވަހު ހަވީރު ފަށާފައިވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަހާވެސް ގުޅުވައިގެންނެވެ .މި
ހަރަކާތުން ބ.އަތޮޅުން އެއްވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ކަމަދޫ މިކްސް ބަނޑިޔާއެވެ .މިހަރަކާތް ފުރިހަމަ ކަމާއކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އޭދަފުށީގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއްގެ ފުރިހަމަ
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރު ލެއްވުން ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

ބ .އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފުނަ ހަރަކާތް
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ތޅު ކައުންސިލް.
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ބ .އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފުނަ ހަރަކާތް–
ފުނަ ހަރަކާތުގައި ހުށަހަޅައިދިން އައިޓަމު ތަކުގެ ތެރޭގައި ބިލެތްދަފި ނެގުން ،އަންހެނުންގެ ރުމާފަތި ނެށުން ،ފަތިގަނޑު ،މާފަތި ،ދަނޑި ބޭނުންކޮށްގެން ހުށަހަޅާއިދޭ ނެށުން ކުރުފަލ؛ި
ބަނޑިޔާޖެހުން އަދި ބޮޑުބެރު ހިމެނެ އެވެ.

ބ.އަތޮޅުގެ  12ރަށުގެ މޮނިޓަރިންގ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ( )9/5101ގެ  1ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ރ) އިން ،އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި 8މަސްއޫލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށްޓަކައި 8އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް ހެދުމާއި 8ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި 8ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
ތަންފީޛްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތްބަލައި 8އިދާރީ ދާއިރާގެ ފެންވަރުގައި އެކަށަހަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށަހެޅުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި އެއާގުޅޭ
ޤަވާއިދުތައް ހެދުމާއި 8އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި 8އެމަސައްކަތްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކުރުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
މިގޮތުން 8ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް 8މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަދާކުރަމުންދާގޮތާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކައުންސިލުން
ތައްޔާރުކޮށް އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުތަކާއި ލިޔުންތައް ހު ށަހަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި 8ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާގޮތާއި ،ރައްޔިތުންގެ
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މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތާއި 8ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަމުންދާ މިންވަރާއި 8ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން އަމިއްލަޔަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށް 8އިޖްތިމާޢީ8
އިޤްތިޞާދީ 8ޘަޤާފީ އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމަށް އެކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ،އެކަންކަން އެމަގުންކުރުމުގައި ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް
ކުރެވުނު މޮނިޓަރިންގ އެކެވެ.
5102ވަނަ އަހަރު މިއަތޮޅުގެ  0.ރަށުގެ ތެރެއިން 01ރަށުކައުންސިލެއްގެ މޮނިޓަރިންގ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އެއީ 8ބ.އޭދަފުށި 8ދޮންފަން 8ކެންދޫ 8ކުޑަރިކިލު 8ކަމަދޫ 8ގޮއިދޫ 8ފެހެންދޫ 8ފުޅަދޫ 8ހިތާދޫ
އަދި ތުޅާދޫ އެވެ.

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަތޮޅު ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުނު
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ބ .އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް ކުޅިވަރު އާލާކުރުމާއި އެކުވެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫހު އާލާކުރުމުގެ އިތުރުން ބ .އަތޮޅުގައާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ބަށި
ކުރިއެރުވުމާއި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދަދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭއްވުނު މި މުބާރާތް އޮތީ ނޮވެމްބަރ 55ން  57އަށެވެ .މިއަހަރުގެ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ  9ޓީމެވެ .އެއީފުޅަދޫ ،ހިތާދޫ ،ތުޅާދޫ ،މާޅޮސް ،އޭދަފުށި އަދި ގޮއިދޫ ޓީމް އެވެ .މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ބ .ގޮއިދޫ ޓީމްއެވެ .އަދި ރަނަރަޕް
ޓީމަކީ ބ.އޭދަފުށީ ޓީމެވެ .މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޗެމްޕިއަން ޓްރޮފީއާއެކު 520111ރ .ގެ ފައިސާގެ އިނާމު އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް 020111ރ .ގެ ފައިސާގެ އިނާމް
ހަވާލުކުރެވުނެވެ .މުބާރާތުގެ ފެއާ ޕްލޭ ޓީމަށް ހޮވުނީ ފުޅަދޫ ބަށި ޓީމެވެ .މުބާރާތުގެ ބަށި ރާނީ ނުވަތަ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާ އަދި އެންމެ ގިނަ ފޯލި ސައިކުރި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް
ހޮވުނީ ގޮއިދޫ ޓީމުގެ ފާތުމަތު މިލްނާ އެވެ .އަދި އެންމެ ގިނަ ފޯލި ހިފި ކުޅުންތެރިއާ އަށްވެސް ހޮވުނީ ފާޠިމަތު މިލްނާ އެވެ .އަދި އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ތުޅާދޫ ބަށި ޓީމުގެ
އާމިނަތު މޫސާ އެވެ.

ތަރައްޤީގެޕްރޮގްރާމްތައް
އިޖްތިމާޢީ އިންސާފު
ޕްރޮގްރާމް
ކޯޑު

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

ލަނޑުދަނޑިތައް

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން

ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުން

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރިކަން

އޭަދަފުށީގައި ލޯކަލް

އިތުރުކުރުން

މާރުކޭޓެއް ޤާއިމްކުރުން

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލު ކުރުމަށް
ހިންންގި ޙަރަކާތްތަތް
އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ

..10

ރަށެއްގައި ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން
އޭދަފުށީ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރެވި
މާރުކޭޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާނެ ބިން
ހަމަޖެއްސުން

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރު

ޖުމްލަ ޚަރަދު

ދީނީ ގޮތުން އިތުރު
މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް
ލިބުން

51.2/-

 މާރުކޭޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާބިމުގައި ހުރި އަމިއްލަ
މީސްމީހުންގެ ރުއްތަކަށް

5211.11

ބަދަލުދިނުން
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

 މާރުކޭޓް ބޭނުންކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާ
ތައްޔާރުކޮށް ބަޔަކާއި
ހަވާލުކޮށްގެން މަސައްކަތް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުން
ސްކޫލް ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި
ޤުރްއާނަށް ލޯބިޖެހިގެން
ދިއުން.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް
ޤައުމީ ޤުރްއާން
..1.

ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

3.6

ބަށި މުބާރާތް ބޭއްވުން

މުބާރާތަށް ކުދިން
ނެގުމަށް

ހުޅުވާލައިގެން ރަށުފެންވަރުގައި
މުބާރާތެއް ބާއްވާ އޭގެ ތެރެއިން
 75%ން މަތީ މާރކްސް ހޯދި
ދަރިވަރުން އަތޮޅު ފެންވަރުގައި

ވާދަކުރާގޮތަށް މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

ޤައުމީ ޤުރުޢާން ކިޔެވުމުގެ
މުބާރާތަށް އަތޮޅުން 02

ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު ލިބުން.
ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ

79269.74

މުބާރާތުގައި  9އަހަރުން

ދަށުގެ ބައިން ހިތުން

ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  .ވަނަ

އަތޮޅުގެ ދަރިވަރަކަށް ލިބިގެން

ދިއުން.
އަތޮޅުގައި ބަށި ކުރި

އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން

އަތޮޅުގައި ބަށީގެ ރޫޙް އާލާވެ

އެރުވުން

ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވުން.

އެކުވެރިކަން އާލާވުން.

84488.57
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު ހުރި މުދަލުގެ ތެރޭގައި
 0ލާންޗް " ހަނިފަރު " ( ' .1ގެ )
 0ލާންޗް " މާފަރު " ( ' .1ގެ ) އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ
 0ލާންޗް " ދޯނިޔާ " ( ' 51ގެ )
 0އަތޮޅުގެ
 0މަރިޔާދުގެ
 0ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 0ކާރު
 0ވޭން
މިތަންތާގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ  9.11111/-ރުފިޔާ އެވެ.
މިތަކެތި ކައުންސިލްގެ މަގްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ލާންޗަކީ ކުއްޔަށް ދަތުރުކޮށްގެން
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތެކެވެ.

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން  5102ވަނ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ކައުންސިލްެގެ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި .........ރުފިޔާ ލިބުނެވެ .މި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ:


ކައުންސިލްގެ ލޯންޗް ދަތުރުތައް



މަރިޔާދުގެ އަދި އަތޮޅުގޭގެ ކުލި



ކައުންސިލްގައި ހުރި ކުއްޔަށްދޭ ތަކެތި.



ހިއްސާގެ ފައިދާ.

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން  0217ވަނަ އަހަރު ރަށްރަށަށް ދީފައިވާ އެހީ:
#
0

އެހީ ދެވުނު ބޭނުން

އެހީ ދެވުނު ކައުންސިލް

އެހީ ދެވުނު އަދަދު

ޖަލްސާ ނަންބަރު
 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ ކުޑަރިކިލު ޓީމަށް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް

3111/-

5

 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ ދަރަވަންދޫ ޓީމަށް

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް

3111/-

5

 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ އޭދަފުށި ޓީމަށް

އޭދަފުށި ކައުންސިލް

3111/-

3

 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ ގޮއިދޫ ޓީމަށް

ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

3111/-

2

 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ މާޅޮސް ޓީމަށް

މާޅޮސް ކައުންސިލް

3111/-

9

 25ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ ފުޅަދޫ ޓީމަށް

ފުޅަދޫ ކައުންސިލް

3111/-

7

 72ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ފަނާ ނުވާ ޒާތުގެ ކުނި ތިލަފުށްޓަށް ބޭރު ކުރުމަށް

ކެންދޫ ކައުންސިލް

01111/-

2

 77ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ތުޅާދޫ ޕްރި ސްކޫލަށް  52އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

2111/-

6

 77ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކުޑަރިކިލު މަދަރުސާގެ  5103ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް

3111/-

38

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

އިނާމްދިނުމަށް
01

 79ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ކެންދޫ ސްކޫލްގެ  5103ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

ކެންދޫ ސްކޫލް

3111/-

00

 75ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  5103ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް

3111/-

05

 75ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ  5103ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

2111/-

05

 96ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ގޮއިދޫ ސްކޫލްގެ ވޮލީ ޓީމް އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް

ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

2111/-

02

 20ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  2014ގައި ބައިވެރިވާ އޭދަފުށި ޓީމަށް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

3111/-

09

 20ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުނު "އަމާންވެށި" ކޭމްޕަށް

އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

5021/-

07

 93ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ބ.އޭދަފުށީ ފާލަން މަރާމާތު ކުރުމަށް

ބ.އޭދަފުށި ކައުންސިލް

5211/-

02

 91ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ގޮއިދޫ ފެން ޕްލާންޓް ސަރވިސްކޮށް މަރާމާތު ކުރުމަށް

ގޮއިދޫ ކައުންސިލް

2111/-

06

 91ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

އޭދަފުށި އިރުމަތީ ކޮޅުގައި އޮތް ކުނިގޮނޑު ސާފުކުރުމަށް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

05111/-

51

 26ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައިބައިވެރިވާ  02ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ

50

 26ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ

55211/-

ދަރިވަރަކަށް ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ( )0211/-ގެ ރޭޓުން
އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

2211/-

ބ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމަށް

55

 25ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ ބ.އަތޮޅު ފުޓްބޯލް ޗެލެންޖް  5102ގައި ބައިވެރިވާ ފެހެންދޫ ޓީމަށް

ފެހެންދޫ ކައުންސިލް

3111/-

55

 25ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ ކަމަދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ އަންހެނުން ނަމާދު ކުރާ ބައި ބޮޑު ކުރުމަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލް

2111/-

53

 22ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ އޭދަފުށީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް އަށް

އޭދަފުށީ ކައުންސިލް

3111/-

52

 59ވަނަ އާންމު ޖަލްސާ ކަމަދޫގައި އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުށްގަހަށް ބަދަލު ދިނުމަށް

ކަމަދޫ ކައުންސިލް

2111/-

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

އސް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް

ނައިބުރައީސް

39

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް

ނ
ލރު ް
ކައުންސި ަ
ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ
ފާތިމަތު ނަޞްރާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ

ބއުރޯ
ލގެ ި
ކައުންސި ް

އެޓޯލްޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާރޒް

ޑިރެކްޓަރ( އީއެކްސް)0

ޑިރެކްޓަރ ( އީ.އެކްސް )0

ޕޮލިސީ8ޕްލޭނިންގ8ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ފާއިޒު
ހުސައިން ޚަލީލު އ .ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ
ޙުސައިން މިބްސާމް އ .ރިސާރޗް
އޮފިސަރ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް
އެސިސްޓެންޓްޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ސިމްހާދު

މުޙައްމަދު ލަތީފް އ.އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
ފާތިމަތުއަބޫބަކުރު އ.އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
މަރިޔަމް ރަޝީދާ އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މީޒާ އަބްދުލް އަޒީޒް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް
ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފަޒްނާ އިދްރީސް

ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު އ .އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 8އެޗް.އާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްބާޤިރު އަޙްމަދު

ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
އަޙްމަދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އ .އައޓީ އޮފިސަރ

ފަޒީނާ އިދްރީސް

އ .މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

އިބުރާހީމް ޙުސައިން

އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ

އިބުރާހީމް ހަމްދީ

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

ރިޟްވާން ޔޫސުފު

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

ޙުސައިން ނިމާލު

ޑްރައިވަރ

ނަވާލު އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި

 .1މުވައްޒަފުން

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތް

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

40

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
 59ފެބްރުއަރީ  5103ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އޮތް  5އަހަރު ދުވަހަށް މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ:

މުޙައްމަދު ޢާދިލު

މަބުރޫކް ނަޞީރު

ވައިމަތީގެ  /ބ .ގޮއިދޫ

މީނާޒް  /ބ .އޭދަފުށި

ނާއިބު ރައީސް

ނާއިބު ރައީސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ށ
ހީނާމާގެ  /ބ އޭދަފު ި

އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ދޭލިޔާގެ  /ބ ތުޅާދޫ

ޙަސަން ސިރާޖް

ޛ
ޢަލީ ނާޢި ު

ހަވީރީނާޒް  /ބ ކުޑަރިކިލު

ރޯޒްމީޑް  /ބ ކަމަދޫ

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

 -1ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ހ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެއިދާރީ
ދާއިރާއެއް ހިންގައި ،އެދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.
ށ .ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ
މަޝްރޫޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުން.
ނ .ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އެކައުންސިލްތައް ހިނގާނުހިނގާގޮތް
ބެލުން.
ރ .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި
އެކައުންސިލެއްގެ އިޚްތިޞާޞްގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް
ހެދުމާއި ،ބަޖެޓްތައްޔާރުކުރުމާއި ،ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތަންފީޛުކުރުމުގެ
ކަންތައްތައް

ހިނގާނުހިނގާ

ގޮތް

ބަލައި،

އިދާރީ

ދާއިރާގެ

ފެންވަރުގައި

އެކަށައަޅަންޖެހޭ

ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި
އެއާގުޅޭ ޤަވާޢިދު ހެދުން.
ބ .އިދާރީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަން
ނިންމުން.
ޅ .އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތާއި އެންމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން.
ކ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނާ އަދި އެނޫންވެސް ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން،
އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބިންބިމާއި ފަރާއި ފަޅު ހޯދުމާއި،
މިފަދަ ތަންތަން އެހެން ފަރާތްތަކަށް

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ދިނުމާއި ،މިފަދަ ތަންތަނުގައި

އިންވެސްޓްކުރުމާއި އަދި މި އިންވެސްޓްމަންތައް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މިލްކް ކުރުން.
އ .އިޤްތިޞާދީ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަކަށް ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އުފުލޭ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ
ހޯދުމާއި މިލްކް ކުރުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި ،މިޤާނޫނު ދަށުން
ހެދޭ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އެހެން ފަރާތްފަރާތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދޫކުރުން.
ވ .ތަރައްޤީގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުދޫދުގެ
ތެރޭގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި ،އެފަދަ ދަރަނިތަކުގެ ޙިމާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި މާލީ ޙައްޤުތަކާއި މަޞްލަޙަތުތަކާއި މިލްކިއްޔާތުތައް ދަރަނި ދޫކުރާ
ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާއި ތަފާތު އެކި ކަންކަމަށް ފަންޑު އުފެއްދުން.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

މ .ތަރައްޤީގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައި މުނިސިޕަލް ބޮންޑާއި ،ބިލާއި މުނިސިޕަލް ސެކިއުރިޓީ ފަދަ އެކިއެކި މާލީ
ސެކިއުރިޓީތައް އެކަށައަޅައި ،އެފަދަ ސެކިއުރިޓީތައް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން.
ފ.

އިދާރީ

ދާއިރާގެ

ފެންވަރުގައި

ކައުންސިލުން

ދޭންޖެހޭ

ޚިދްމަތްތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

އެކިފަރާތްތަކާއެކު އެގްރީމެންޓްކޮށް ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތު ކުރުން.
ދ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އެއިދާރީ ދާއިރާއެއްގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ޞިނާޢަތުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދީ މަސައްކަތް
ކުރުން.
ތ .އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެންދޭ ޚިދްމަތްތަކަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން
ހެދޭ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ފީ ކަނޑައެޅުމާއި ފީ ނެގުން.
ލ .މިޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވުން.
ގ .ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައާއި ކައުންސިލްގެ ނަންބަދަލުވާ ޙާލަތްތަކުގައި ކުރީގެ
ކައުންސިލުންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ޒިންމާ އުފުލުން.
ޏ .ކައުންސިލަށް ނިސްބަތްވާ ސިއްކަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު
ބޭނުންކުރުން.
ސ .ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުން.
ޑ .ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާ މިނޫންވެސް ކަންކަން ކުރުން.
ޒ .ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުން.

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ކައުންސިލްގައި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަކާއި ،އިދާރީ ކޮމިޓީއަކާއި ،އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއަކާއި ،ހިޔުމަންރިސޯސް
މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަކާއި ،އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 -0ޢަބްދުލްބާޤިރު އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 -5މޫސާ ފާއިޒް

އ .ޑިރެކްޓަރ

 -5ޙުސައިން ސިމްހާދު

އ .ޑިރެކްޓަރ

 -3ފަޒްނާ އިދްރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -2ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -9ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -7އަޙްމަދު ހަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -2ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -6މުޙައްމަދު ލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -01ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -00ޙުސައިން ޚަލީލު

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 -05ޙުސައިން މިބްސާމް

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 -05ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

 -03ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 -02ހަމްދާން ނަބީލު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -09މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -07ފަޒީނާ އިދްރީސް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -02އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 -06އާނިސާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -51އިބްރާހީމް ޙަމްދީ

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

 -50ރިޟުވާން ޔޫސުފް

ލާންޗް ޑްރައިވަރ
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

 -55ޙުސައިން ނިމާލް

ޑްރައިވަރ

 -55ނަވާލް އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

 -53ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

 -52ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު

ފަޅުވެރި

 -59ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -57މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

 -52ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

 -56ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -51ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު
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ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
މިކައުންސިލް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް
މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅި އެމަސައްކަތްތައް  3ޔުނިޓަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ބަހާލެވިފައެވެ .މި ހަތަރު
ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ
ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި  56ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާކުރެވި 57 ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  0ބައްދަލުވުމާއި 5 ،ވަނަ ދައުރުގެ  52ބައްދަލުވުމެވެ .ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވި ގޮސްފައިވަނީ
ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  0ބައްދަލުވުމާއި 5 ،ވަނަ ދައުރުގެ  0ބައްދަލުވުމެވެ .އަދި ކުއްލި  17ބައްދަލުވުން ވެސް ބޭއްވުނެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ

ސުލޫކީ

މިންގަޑަކީ

ދިވެހިސިވިލްސާރވިސްގެ

ޤަވާއިދުގެ

ޗެޕްޓަރ

5

ގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަޑުތަކެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ .މިފަދަކަމެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.
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ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ( ފުރަތަމަ ދައުރުގެ )
ޙާޒިރުވާންވީ

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ގަޑިޖެހުނު

ސަލާމް

ޢާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

އަހަރީޗުއްޓީ

ޙައްޖުޗުއްޓީ ( ދަތުރުގައި)

ހައްޖުޗުއްޓީ( ތައްޔާރުވުމަށް)

2

ޢަބްދުލްމުއުމިން އާދަމް ގުލްސަންފާމާގެ /ބ .ކެންދޫ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

56

.6

ޚިތާނުކުރުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

.

ޙުސައިން ޒަމީލު

މއ .ގުލްޝަން ކިނާރާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

56

.6

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

.

މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ވައިމަތީގެ  /ބ .ގޮއިދޫ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

56

02

55

އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި ރަށުންބޭރުގައި

5

އިބުރާހީމް ރަޝީދު

ސ .ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

ޗާންދަނީގެ  /ބ .ތުޅާދޫ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު

56

.6
5

މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަލާމް

0

ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޢަބްދުﷲ ދިލާސާގެ  /ބ .ކެންދޫ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

56

.6

މަހުގެނިޔލަށް ޗުއްޓީ

#

ނަން

މަޤާމް

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ( ދެވަނަ ދައުރުގެ 10ޖެނުއަރީ  5102ން .0ޑިސެމްބަރ  5102އަށް)

މަގާމު

ޙާޒިރުވާންވީ

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ގަޑިޖެހުނު

39

ސަލާމް

13

23

ޢާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

19

16

43

ޓ
އަހަރީޗުއް ީ

ޙައްޖުޗުއްޓީ ( ދަތުރުގައި)

ބަލިވެއިނުމާއިގުޅިގެން ލިބޭޗުއްޓީ

ޚިތާނުކުރުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

6

ޙަސަން ސިރާޖް

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

245

122

1

މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި

5

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

245

147

6

އ.ބޭނުމުގައި ރަށުންބޭރުގައި

4

ޢަލީ ނާއިޒް

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

245

142

ސ .ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

3

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލަރ

245

193

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސަލާމް

2

މަބްރޫކް ނަޞީރު

ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެނާއިބު ރައީސް

245

177

#

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗުއްޓީ

1

މުޙައްމަދު ޢާދިލް

ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

245

162

1

ނަން

7

20

6

34

1

13

12

11

32

10

2

37

3

10

13

38

16

31

16

38

49

49

38

22

25

7

38

46

24

37

20

35

30

37

55

3

2

48

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް (10ޖެނުއަރީ  5102ން .0ޑިސެމްބަރ  5102އަށް )

ސަލާމް

ޢާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

ޓ
އަހަރީޗުއް ީ

ޙާޒިރުވާންވީ

2

ޙުސައިން ޝިމްހާދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

245

186

3

މޫސާ ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

245

218

2

4

ފަޒްނާ އިދްރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

245

207

6

27

5

އަޙްމަދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

245

221

9

15

6

ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

245

207

16

17

7

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

245

205

6

29

5

8

ޙުސައިން މިބްސާމް

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

245

206

9

ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

245

191

10

ޙުސައިން ޚަލީލު

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

245

194

11

މުޙައްމަދު ލަތީފް

245

209

ޙާޟިރުނުވާ

1

ޢަބްދުލްބާޤިރު އަހްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

245

ނަން

ގަޑިޖެހުނު

ޙާޟިރުވި

ޙައްޖުޗުއްޓީ ( ދަތުރުގައި)

ބަލިވެއިނުމާއިގުޅިގެން ލިބޭޗުއްޓީ

ޚިތާނުކުރުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

5

33

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

22

3

24

މަޔަކަށް /ބަފަޔަކަށްވުމުންދޭ

16

9

27

7

16

36

އ.ބޭނުމުގައި ރަށުންބޭރުގައި

ސ .ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސަލާމް

އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޗުއްޓީ

18

5

29

12

18

34

181

#

މަގާމު

2

5

1

24
5

33
35

2

5

31

1

2

36

9

11

14

23

5

6

37

1

2

10

32

7

2

42

31

5

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އޮފިސަރ

31

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
12

ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އޮފިސަރ

245

187

13

ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

245

194

14

ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

245

186

15

ހަމްދާން ނަބީލް

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

46

23

16

މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

245

199

17

އިބުރާހީމް ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

245

199

12

3

10

8

9

10

36

8

43

10

38

2

21

11

26

9

37

11

46
51

3

8

51
23

9

37
46

49

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު
18

ފަޒީނާ އިދްރީސް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

245

214

19

އާނިސާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

28

-

20

ޙުސައިން ނިމާލު

ކާރު ޑްރައިވަރ

245

179

21

ނަވާލު އަބޫބަކުރު

ކާރުޑްރައިވަރ

245

218

22

އިބުރާހީމް ޙަމްދީ

ޑްރައިވަރ

245

179

1

1

10

18

1

20
10

4

13

30
10

14

39

10

17

5

24

23

ރިޟްވާން ޔޫސުފު

ޑްރައިވަރ

36

2

4

30

34

24

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

245

212

4

29

33

25

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

މަސައްކަތު

245

201

13

30

26

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

245

211

8

26

34

27

ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

245

206

5

34

39

28

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

245

211

2

8

24

1

1

13

53
27

36

1

1

29

43

2

32

29

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

245

182

3

3

10

29

21

3

39

30

ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު

ފަޅުވެރި

245

173

2

29

5

30

8

29

35

31

ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު

ފަޅުވެރި

245

189

30

26

32

މީޒާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

147

137

1

5

5

33

ފާތިމަތު ނަސްރާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

123

95

2

5

21

30
5

5

2

5

50

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ އެންމެހާ ކަންތައް ،އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން
ނޯޓިސް

ބޯޑު

އަދި

ކައުންސިލްގެ

ވެބްސައިޓްގައި

ޢާއްމު

ކުރަމުން

ގެންދެވެއެވެ.

އަދި

މިފަދަ

ނިންމުންތައް

ރަށުކައުންސިލްތަކަށްވެސް އަންގަމުން ގެންދެވެއެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމި ގިނަ ކަންކަން
ވަނީ ތަންފީޒުކުރެވިފައެވެ .ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ
 505އެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
 5102ވަނަ އަހަރު އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
 5102ވަނަ އަހަރު މާލީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
 5102ވަނަ އަހަރު އިދާރީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 5102ވަނަ އަހަރު އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ކަންތައްތައް އެދެވޭ ގޮތުގެމަތީން މިއިދާރާގައި ހިނގަމުންދާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިގޮތުން އިތުރު ތަމްރީނު ދޭންޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .ކައުންސިލުން
ދަންނަވާލެވޭ ކޮންމެ ދަންނަވާލުމަކަށް އެދަންނަވާލެވޭ ބަޔަކު ޙާޟިރުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން
ކުރެވުނު

ކަންތައްތަކުގެ

ނަތީޖާވެސް

ފެންނަމުންދާކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިގޮތުން

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްދާ

ކޮންމެ

ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު 6011ގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަދި ސެކްޝަންެގެ ހެޑުންނާއި އެކު
ބްރީފިންގ ބާއްވާ އެދުވަހެއްގެ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރެވެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ
މެދުގައި ސްޓާފް މީޓިންގ ބޭއްވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް މަހަކު މަދުވެގެން ދެ
ފަހަރު ސައި ފޮދެއް ތައްޔާރުކުރެވެއެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު ކައުންސިލްގައި ހިންގޭ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ނިންމުމަށްފަހު އެކަން
ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކޮންމެވެސް އެކުވެރިކަމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވެއެވެ .ބ.އަތޮޅު
ކައުންސިލަކީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ރަނގަޅު އަދި ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ
ނަމޫނާ ކައުންސިލްއެކެވެ.

52

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

53

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ  0216ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 5103ގެ

 5103ގެ

 5105ވަނަ

ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

2355553350

2355553350

6215382.61

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

99325367

99325367

15345.75

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

7611513003

7611513003

6230728.36

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3059359337

3059359337

4341972.38

516052300

516052300

212664.12

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

52579322

52579322

111159.40

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

015277322

015277322

140249.05

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

601226330

601226330

1141497.66

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

37926306

37926306

267840.00

7688086.81

7688086081

6215382.61

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

99.1..69

99.1..69

15345.75

99.1..69

99.1..69

15345.75

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

5669912320

5669912320

3361233.89

 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

25303322

25303.22

980738.49

8251208023

8251208023

4341972.38
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 5102ވަނަ އަހަ ު

ތޅު ކައުންސިލް.
ބރީ އަ ޮ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނު ު

ނިންމުން
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