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c
ރައީސްގެ ބަޔާން
ދ
އން ކަމުގައި ލައްވައި ދިރިއުޅުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި އާރާސްތުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ބުއް ި
އިންސާނުންނަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާ ި
ތ
އިންސާނާއަށް ހިބަކޮށްދެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ މާތްﷲ ގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ .އަދިހަމަ މިނިޒާމު އެންމެ ހަރުދަނާކަންމަ ީ
ތންނަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވައި
އމާމު މުޙައްމަދު (ޞ) އަށާއި ،އެމާތް ނަބިއްޔާގެ އަހުލު ބައި ު
ތަންފީޛްކޮށްދެއްވި އުއްމަތުގެ ި
ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ނ
ދށު ް
ނގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ހ ް
ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ި
ގން އައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށް ަ
 2016ވަނައަހަރުވެސް ފެށި ެ
ނ
މ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިގެ ް
ބނުން އެން ެ
ރ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޭ
ކައުންސިލްތަކަށް ލާޒިމްކުރާ ކަންކަން މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިހު ި
ވީހާވެސް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމުގެ މަޤުޞަތުގައެވެ.
ރމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު
ހމައަށްވެސް ،މިކައުންސިލަށް ކު ި
ދވަސްވަރުން ފެށިގެން މިއަދާއި ަ
ނ އައި ު
ކައުންސިލްތައް ފެށިގެ ް
އެއް ގޮންޖެހުން ކަމުގައިވާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމާއި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހުވެސް
މއާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު
ހތާ ަ
ކުރިމަތި ލާންޖެހިފައިވާކަން ި
ވލްގެ  04މުވައްޒަފުންނާއި،
އޒަފުންނާއި ،ސަޕޯޓް ސްޓާފް ލެ ެ
މިކައުންސިލްގައި ތިއްބެވީ މިޑްލް މެނޭޖްމެންޓް ލެވެލްގެ  02މުވަ ް
ސަޕޯޓް ސާރވިސް ލެވެލްގެ  02މުވައްޒަފުންނެވެ .އެހެންކަމުން މިއިދާރާގެ ސެކްޝަންތަކުގައި ކުރަން ޖެހޭ އިދާރީ
އ
ވޒީފާ ބަޔާންގައިވާ ކަންތަ ް
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މިވަގުތު މިތިއްބެވީ  04މުވައްޒަފުންކަމަށް ވީހިނދު ،އެމުވައްޒަފުންގެ ަ
ގ
މސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމު ެ
ނ  07މަޤާމްގެ ަ
ގ ގޮތުގައި ހިމެ ޭ
އ އެއްލެވެލް އެއްގައި ހުސްމަޤާމް ެ
ނނާ ި
ތަކުގެ އިތުރަށް އެމުވައްޒަފު ް
ގ
އ އެކު ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ .ކަންމިހެން ހުރިއިރު ،މިއިދާރާ ެ
ބުރަބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތު މި  04މުވައްޒަފުން ނުހަނު ހިތްވަރާ ި
ސަޕޯޓް ސްޓާފް ލެވެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެވަރެޖްކޮށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު  03މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން
ވ
ނވަތަ ސަލާމުގައި ހުންނަ ާ
ބވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނެންގެވުމުން ު
ގެންދަވަމުން ،އަދި މިހާރު ތިއް ެ
އ
ޖހުމުން އެމުވައްޒަފުންގެ ވޯރކް ލޯޑް ބޮޑުވެ މަސައްކަތްތަ ް
ދުވަސްދުވަހު އެމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކޮށްދެއްވަން ެ
ތ
ބޑު ގޮންޖެހުމަކާއި ކުރިމަ ި
ފންވަރުގައި ކުރުމަށްވަނީ ވަރަށް ޮ
ނގައި އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ެ
މ ު
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހަލުއި ި
ލާން ޖެހިފައެވެ .ނަމަވެސް މިމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން  04މުވައްޒަފުނަށް ވަޒީފާ ދެވިފައިވެއެވެ.
މިމަދު މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވެސް ވޭތުވެދިޔަ  06މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ ޢަމާޒުހިފާފައިހުރީ ކައުންސިލުން މި 06
މަސްދުވަހަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށެވެ.
2
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ކައުންސިލުން ރާވާފައިހުރި ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުންވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެވެސް
ގ މަސައްކަތާއި ހައުސިންގ
ރތޮށިލުމު ެ
މަޑުދުވެލީގައި ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުން އައިސްފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ބަނދަރު ބޭ ު
ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ .އަދި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
އ
ނ މަގުތަ ް
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ،ތުޅާދޫ ރައްޔިތުން ހިތްއެދޭފަދަ ތަރައްޤީއެއް ކައިރި މުސްތަޤްބަލެއްގައި މިރަށަށް ގެނެވޭ ެ
ފަހިވެގެން ދިއުމެވެ.
މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،މިރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅިފައިވާ ދަތިތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް

ލިބޭނޭގޮތް

މތްﷲ
ާ

ގ
ެ

އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން މެދުވެރި ކުރައްވާށި! –އާމީން-
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 10ޖުލައި 2016
އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް
ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ނސިލް
ޅދޫ ކައު ް
ބރީ ތު ާ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ތަޢާރަފު
ނގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 108
މިރިޕޯޓަކީ ޤާނޫން ނަންބަރު (( (7/2010ދިވެހިރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހި ް
ގ
ނސިލުން  2016ވަނައަހަރު ެ
ނ ލިޔެވޭ މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައު ް
ށފައިވާ ގޮތުގެ މަތީ ް
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ފޞީލް ރިޕޯޓެވެ.
ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަ ް
ށ ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި،
މިރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރާއި ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އެލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
މގެއިތުރުން  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު
ރޭވިފައިހުރި ޙަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެީ .
ނ
ނކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވު ު
ފޞީލް އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަ ާ
ލ ތަ ް
ޞލާއި ،މާ ީ
ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފް ީ
ނފައި ވާނެއެވެ.
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެ ި
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ށ އަހުލުވެރި ،ޞިއްޙީގޮތުން
ތުޅާދޫއަކީ ،އިސްލާމްދީނާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ،ޒަމާނީ ތަޢުލީމަ ް
ތމާޢީ ގުޅުންތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ،ތިމާވެއްޓަށް އަހުރަވެތި،
ދންތެރި ،އިޖް ި
ޤތިޞާދީގޮތުން ފު ު
ދުޅަހެޔޮ ،އުމްރާނީގޮތުންނާއި އި ް
ނވާ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ވުމެވެ.
ގ ް
ޒަމާނުގެ ތަރައްޤީއަށް ލޯހުޅުވި ،ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި ެ

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
އތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމާއި،
ޞދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ކުރަންއެދޭ ކަންތަ ް
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޤްތި ާ
ގތުމާއި ،ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިފައިވާ
މިކަންތައްތައް ރައްޔިތުން ތަރުތީބުކުރާ މިންގަނޑުތައް ދެނެ ަ
އ،
މހުންގެ ހޭލުންތެރިކަމަށާ ި
މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެކުލަވާލުމާއި ،މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަތުމާއިީ ،
ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އައި ކުރިއެރުމާއި ބަދަލުތައް ވަޒަންކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން
ށ
ކލަވާލުމެވެ .އަދި ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ކުރިއަ ް
ކުރަންބޭނުންވާ ސްޓްރެޖީތައް އެ ު
ށ
ވޒަންކުރުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމަ ް
ނސީދާގޮތުން ކުރާފައިދާ ބަލައި ަ
ރާވާކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސީދާގޮތުންނާއި ު
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުބެލުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް
އތައް ކުރުމެވެ.
އތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތަ ް
މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ި
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުޅަނގު ބިތުގައި އޮންނަ ،މަސްވެރިކަމަށްރަގަޅު ،ބޮޑުމިނުގައި 40
ހެކްޓަރ ހުންނަ ،ގަސްގަހާގެހި މަދު ،ރުއްގަސް މަދު ،ލަފާ ފުރަން ފަސޭހަ ،ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ
ނ
ހީވާގި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ .މިރަށް އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ގޮއިދު އަތޮޅުގެ އުތުރު ހުޅަނގުންނެވެ .މިރަށާއި ވެރިކަ ް
ކުރާރަށް އޭދަފުއްޓާއި ހުރި ދުރުމިނަކީ  14.50މޭލެވެ .ވެރިރަށް މާލެއާއި ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަކީ  68މޭލެވެ.
ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން އާންދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ރިސޯޓް ދާއިރާގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމާއި،
ކ
ލިޔެލާޖެހުމާއި ،ވަޑާންކުރުމެވެ .އަދި މިހާރު މަޑުމަޑުން ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އަންނަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ .ރަށުގެބިންގަނޑަ ީ
ނ
ބމެއްކަމަށް ބެލެވިފައި ވީނަމަވެސް ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިމެއްނެތެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް އެކަށޭނަ ި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާއި ،ވަޑާންކުރާމީހުންނާއި ،އެސްޓިމޭޓަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެއްދުވަހުން
ނނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ތުޅާދޫގެ
އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން އަ ް
ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.
ރަށުގެ އާބާދީ
ވ.
ނއި  1392އަންހެނުންނެ ެ
 2016ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާބާދީއަކީ  2910މީހުންނެވެ .އެއީ  1518ފިރިހެނުން ާ
ތަޢުލީމު
މިރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ "ތުޅާދޫ ސްކޫލު" ގައި ގާތްގަނޑަކަށް  315ދަރިވަރުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާއިރު،
ދ
އ ޚަރަކާތްތެރިވަމުންގެން ާ
ނ ގްރޭޑް  10ށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިރަށުގަ ި
އެލް.ކޭ.ޖީ އިން ފެށިގެ ް
ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސްކުލަބުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ "ތުޅާދޫ ޕްރީސްކޫލް" ގައާއި ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކުލަބްގެ
ދ "ތުއްތުކުދިންގެ ޕްރީސްކޫލް" ގައި ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޅަފަތުގެ
ގން ާ
ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގަމުން ެ
ގންދަވައެވެ.
ތަޢުލީމް އުގަންނައި ދެއްވަމުން ެ
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ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހާއި ހަމައަށް ހާސިލުވީ މިންވަރު
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ
#

މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1
ފލެންޖް ހަރުކޮށް
 07މަގުމަތި ބައްތީގެ ފުލުގައި ު
އަލުން ކޮންކްރީޓް ބުޑެއް އަޅާ ދަނޑިތައް ހަރުކުރުން

Q2





Q3

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
Q4
ހދުމަށް  03ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މިމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ޯ
ނަމަވެސް ،އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ އަގުތައް ބޮޑު ކަމަށް ފެންނާތީ ،އެކަން ވަކި ބަޔަކާއި
ޙަވާލުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މިހާރު މިކަން ކުރުން މަޑުޖެހިފައިވަނީ ،ރަށުގެ އަނދިރި

1

މަގުތަކުގައި  07ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތާއި އެކީ ،އިޢުލާން ކުރުމުގެ ޚިޔާލުހުރުމުންނެވެ.
ދވާދުލުން
 48މަގުމަތީ ބައްތީގެ ބުޑުގައި ަ

 

ނ
ނބަރު ޖެހު ް
މަގުމަތީ ބައްތިތަކުގައި ނަ ް

 

(ރެޑްއޮކްސައިޑް)

ށ
މިރަށު މަގުމަތީ ބައްތިތަކާއި ބަނދަރުބައްތިތައް  02އަހަރުދުވަހަށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަ ް
ނ
މިކައުންސިލާއި ދެމެދު އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ބައެއް ބައްތީގައި ވަ ީ
ށ
ދަވާދުލާދެއްވާފައެވެ .ނަމަވެސް ،އިތުރަށް ބޭނުންވާ ދަވާދު ކައުންސިލުން އެފަރާތަ ް
އތިއެއްގައި ދަވާލު ލެވިފައެއްނުވެއެވެ.
މހާތަނަށް ހުރިހާ ބަ ް
ތ އަދި ި
ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ީ
ނަމަވެސް ދަވާދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މިކަން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ ().

7

ނ
އަނދިރިމަގުތަކުގައާއި ގޯޅިތަކުގައި  05ބައްތި ޖެހު ް

2

 

ޚަރަދު ބެލުމަށް  12ބައްތީގެ މިން ވަނީ ނެގިފައެވެ.



ޓާރޓްލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަރަންޓް ބޯޑް
ރަގަޅުކުރުމަށާއި ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

3

އަނދިރިމަގުތަކުގައާއި ގޯޅިތަކުގައި ބައްތި ޖެހުމަށް  12ސަރަޙައްދެއް ފާހަގަކޮށް ކޭބަލްއަށްދާ

ހނެ ނިޒާމެއް
ޓާރޓްލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަރަންޓް ބޯޑް ރަގަޅުކުރުމަށާއި،ފެންޖެ ޭ
ވނީ އިޢުލާނުކުރެވިފައެވެ.
ގާއިމްކޮށްދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ަ
 2015ވަނަ އަހަރު ވެސް ޢަމަލުކުރި ޢުޞޫލުން ( 25,000/-ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ)

ސްކޫލް އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

މނާ
ޓށާއި ،އެދަރިވަރު ނުހި ަ
ށ އިނާމް (ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް ސްޓޫޑެން ަ
އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަ ް

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެހީތެރިވުން

ދެން ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލްގައި އެންމެ މޮޅު  02ދަރިވަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދިނުން) ތުޅާދޫ
ސްކޫލްގެ  2015ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމަށް  10މާރޗް  2016ވަނަ
ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  72ވަނައާއްމު ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި އެ 03


4

ގ
ދނުމުގެ ޖަލްސާ ޖޫންމަހު ެ
ލެޕްޓޮޕް ގަނެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމް ި
ނިޔަލަށް ބާއްވާފައި ނުވާތީ ،އެ އިނާމް އަދި ވަނީ ޙަވާލުނުކުރެވިއެވެ.

އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި

ގސްފައިވާ މަދަހަ މުބާރާތް
ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިންކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެން ޮ

ނ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީދިނު ް

ގ
އވާފައިވާތީ ،އެމުބާރާތު ެ
ލބުން އެދިލަ ް
ރކޮށްދިނުމަށް އެކު ަ
 1437ށް އެހީތެރިކަމެއް ފޯ ު

އވެރިވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު
ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބަ ި
ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް
ނ
ރތެއް ބޭއްވު ް
ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާ ާ

މލަ ( 5,000/-ފަސްހާސް
މށް ޖު ު
ރތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނު ަ
ވަނަވަނައަށް އައި ފަ ާ

   

ރުފިޔާ) ގެ ފައިސާގެ އިނާމް ދެވިފައި ވެއެވެ.



"ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް  2016 "1437ޖޫން  16ން  18ށް ވަނީ
ލ  34ދަރިވަރުން މިއަހަރު ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި
ބޭއްވިފައެވެ .މިމުބާރާތުގައި ޖުމު ަ
މީގެ ތެރެއިން  07ދަރިވަރަކު ވަނީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  1437ށް ހޮވިފައެވެ.
8



އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް
5

ށ
އެހީދިނުމަ ް

ނ
އެހީދިނު ް
6

7

ލިޔެލާޖެހުމުގެ ކޯސް ހިންގުން

8

ލން
ގޭގެއިން ފީ ނަގައިގެން ކުނިއުކާ ު

އވެ.
ނަގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ ެ



ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް

ނ
ދީނީހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރު ް

ފއި ތިބި  07ދަރިވަރުންނަށް ޕްރެކްޓިސް ކްލާސްތަކެއް
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވި ަ

މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވަނީ  03ވަނަ ކްއާޓާގައި ކުރުމަށް

ނ
ނ އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަ ް
ބ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
ހ
ވ ު
ގ ދީނީ ނަޞޭޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  19ޖޫން  2016ވަނަދު ަ
އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިން ި



މިރަށު މަސްޖިދުއްސަޢާދާގައި ހިންގިފައިވެއެވެ .މިދަރުސް ދެއްވީ ޑރ .ޢަބްދުﷲ ޝިހާމްއެވެ.

ރ  2016ން  21މާރޗް
ޑގެ އެހީލިބިގެން  22ފެބްރުވަ ީ
ބ .އަތޮޅު ކޮންވަޒޭޝަން ފަން ް
 2016ށް ލިޔެލާޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ .މިކޯހުގެ އިންސްޓްރަކްޓަރަކީ
ބ .ތުޅާދޫ  /ފަސްތަރި ،އިބްރާހީމް ޞާލިޙްއެވެ .އަދި މިކޯސް ޖުމުލަ  28ބައިވެރިން



ނހެން ބައިވެރިންނެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ  26ފިރިހެން ބައިވެރިންނާއި  02އަ ް

   

 2016ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މިކައުންސިލްގައި ކުނިއުކާލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖުމުލަ
ނމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ވެއެވެ .މިމަސައްކަތްކުރުމަށް
 136ފަރާތަކަށް ކުނިއުކާލާދި ު
ނ
ގ އިތުރަށް ،ކައުންސިލްގެ ދެވަނަދަޢުރުގެ  75ވަ ަ
ކުރިން ތިބި  04ބިދޭސީން ެ
ވއެވެ.
އާއްމުޖަލްސާއިން ނިންމައިގެން އިތުރު  02ބިދޭސީން ގެނެވިފައި ެ

9

9

ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ
ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން (ޕިކަޕެއް ގަތުން)

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އަލްފާޟިލް ޠާރިޤް އިބްރާހީމް މިރަށަށް ކުރެއްވި
ޒިޔާރަތުގައި ދިނުމަށް އިޝާރާތްކުރެއްވި ޕިކަޕް ހޯދުމަށް އެމިނިސްޓްރީގައި ސިޓީއަކުން
ދެންނެވިފައިވީ ނަމަވެސް ،މިއަދާއި ހަމައަށް އާއިރު އެސިޓީއަށް ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

10

ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

11

ބޭރުމަގުގައި ދެކަފި ބައްތި ޖެހުން .އަދި ބަނދަރުގައި

މިކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނޮދާން އޭރިޔާއާއި ގުޅިގެން  2016މެއި  25ން  31ށް
މިރަށުގައި ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ
ކ ލައިފް ސަޕޯރޓް އެންޑް
ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ބޭސި ް



ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމް  12ފަރާތަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާއިރު ،ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ
ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް  16ފަރާތަކުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން މިރަށު ޢާންމުންނަށާއި ،ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި ،ސްކޫލް
ދަރިވަރުންނަށާއި އަދި މަސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.

ނ
ބައްތިޖެހު ް



މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ މަގު (އަންނި މަގު) ގައި އަންނި މަގުގައި 33
އ
ބައްތި ޖެހިފައި ވެއެވެ .އަދި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަޝްރޫޢުގެތެރޭގައި ބަނދަރުގަ ި
ފއިވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ
ކން ކުރުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހި ަ
ނތީ ،އެ ަ
ހން ހިމެ ޭ
ބައްތި ޖެ ު
ފަރާތުންނެވެ.

ރަށްފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



އ
މިޕްރޮގްރާމްވަނީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފަސްކުރެވިފަ ި
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އ
ނ ފަރާތެ ް
ގން އޮތް ސަރަޙައްދުގައި ޕާކެއް ތަރައްޤީކޮށް ދޭ ެ
މިރަށުގެ ރޯޝަނީމަގުގެ ހުޅަނ ު

ދެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން

ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައި

 

12

13
14

ފއެވެ .އަދި މިރަށު މާހަލު
ނުވާތީ ،މިހާރު ވަނީ އެކަމަށް ދެވަނަފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރެވި ަ
ގޯތީގެ

ހުޅަނގުން

އޮތް

ހުސްބިމުގައި

ޕާކެއް

ތަރައްޤީކުރުމަށް

ސަރަޙައްދުގެ

އިންވަކިކޮށްވަށާފާރު ރަނާ ސިމެންތި ޖެހިފައިވެއެވެ.
ތއް ބޭއްވުން
ރަށުފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާ ެ



މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވަނީ  04ވަނަ ކްއާޓާގައި ކުރުމަށް

ނ
ރަށުފެންވަރުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވު ް



މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވަނީ  04ވަނަ ކްއާޓާގައި ކުރުމަށް

ނ
ހިނަވާ ގެއެއް ބިނާކުރު ް



މިމަސައްކަތް ރޭވިފައިވަނީ  03ވަނަ ކްއާޓާގައި ކުރުމަށް
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު
ނސިލް
ޅދޫ ކައު ް
ބރީ ތު ާ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް އަދި ކޮމިޔުނިޓީ

ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް އެންޑް ފަސްޓް އެއިޑް އަދި

ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރެއްވި

ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ ޢަމަލީ

ބައިވެރިން

ތަޖްރިބާ ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ފަޔަރ ޑްރިލްގެ ތެރެއިން

ބ .އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  1437ށް ތުޅާދޫއިން
ހޮވުނު  07ދަރިވަރުން

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ހިންގި ލިޔެލާ ޖަހަން ދަސްކޮށްދޭ
ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ބައިވެރިން

12

 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ހާސިލުކުރެވުނު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތައް
 ތުޅާދޫގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ މަގު (އަންނި މަގު) ގައި ބައްތި ޖެހުން
ތުޅާދޫގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ މަގު (އަންނި މަގު)
ގައި ބައްތިޖެހަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  12މާރޗް  2016ގައި ބޭއްވިފައި
ވެއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޚާއްސަ
އ
މަންދޫބް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލަތީފުއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާ ި
އ
ދިމާކޮށް  05ޖޫން  2016ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން އެބައްތިތަ ް
ނނެވެ.
ތން ދިއްލަމު ް
އަންނަނީ ވަގުތީގޮ ު

 ރާއްޖެވަށާ ބުރުޖެހި ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ (ގައްބެ) އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި ،މިކައުންސިލާއި އަދި ރަށުގެ އެހެނިހެން
ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކަތަމަރާއެއްގައި ރާއްޖެވަށާ
ށ 24
ދންނެވުމަ ް
ގއްބެ) އަށް މަރުހަބާ ެ
ލޣަފޫރު ޢަލީ ( ަ
ބުރުޖެހި ޢަބްދު ް
ފެބްރުވަރީ  2016ގައި ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް ހިންގުނެވެ.

 ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތުޅާދޫ ސްކޫލުން
އިސްނަގައިގެން މިރަށު މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ
ހަވީރުގައި
ޒިޔާރަތްކުރި

މިކައުންސިލުންވެސް
ކުޑަކުދިންނަށް

ސްޓޯލެއް

ހަދިޔާ

ތައްޔާރުކޮށް،

ހަވީރަށް

އަދި

އެހަވީރު

ދެވިފައިވެއެވެ.

ފާހަގަކުރުމަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން ( 3000/-ތިންހާސް ރުފިޔާ) ދިނުމަށް
ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އުފައްދާ ގަސްކާނާ ބާޒާރަށް ނެރުން
ރަށުން އުކާލާ ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކުރާ ގަސްކާނާ  23މެއި 2016
އވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.
ވަނަދުވަހުވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ބޭ ް

ވ
"ގަސާނާ" ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައި ާ
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ނއުކާލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގެއަކަށް
މި ގަސްކާނާގެ  01ކިލޯގެ ޕެކެޓެއް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގައި ކު ި
ހަދިޔާކުރުމަށް ވެސް މިކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ރަމަޟާންމަހު ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދު ކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް މިކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހު
މިރަށު މަސްޖިދުއް ސަޢާދާގައި ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚްނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން
މިއަހަރު ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދު ކޮށްދެއްވީ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު އަޖްމަލް އެވެ .އަދި
ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިޔައިގެ ރޭތަކުގައި މަސްޖިދުއް ސަޢާދާގައި ދަމްނަމާދު ކޮށްފައިވެއެވެ.

 ހިއްކިބިމުން މަސްކައްކާ ހިއްކުމަށާއި ،މަސްއަވީލުމަށާއި އަދި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިންދޫކުރުން
ގތުން މަސްކައްކާ
ގ ޮ
ތކުރުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމު ެ
ތތަކަށް އެމަސައްކަ ް
ގޯތިތެރޭގައި މަސްކައްކާ ހިއްކާނެ ޖާގަ ނެތްފަރާ ް
ހިއްކުމަށާއި،

ށ
މަސްއަވީއްލުމަ ް
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ބިމެއް

ރަށުގެ

ކސަރަޙައްދުތަކުން
އެ ި

ދޫކުރެވިފައި

ވެއެވެ.

އަދި

ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް  01ފަރާތަކަށް ބިންދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

 ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ވެބް ސައިޓް ލޯންޗް ކުރުން
ވސް ގިނަބަޔަކަށް
މޢުމާތު ވީހާވެސް ތާޒާކޮށް ވީހާ ެ
ބނުންވާ ަ
ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެން ޭ
ގ
ފރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ތުޅާދޫ ކައުންސިލް ެ
ށ ޯ
އ އުޅުއްވާ ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަ ް
ޙާއްޞަކޮށް ރަށުން ބޭރުގަ ި
އވެ .މިވެބްސައިޓަކީ ،އެއްވެސް އުޖޫރައަކާއިނުލައި
ޖން  2016ގައި ލޯންޗް ކުރެވިފަ ެ
ރަސްމީ ވެބް ސައިޓް ވަނީ ޫ 23
ބ .ތުޅާދޫ  /ދިލާސާގެ ،އަޙްމަދު ޒަހީން ފަރުމާކޮށްދެއްވާފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

 ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޭގެއަށް ހެޔޮއަގުގައި ވެލިވިއްކުން
މށް ވެލިލުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ،ރަށުގެ ރައްޔިތުން
ރަމަޟާންމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގޯތިތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރު ަ
ޔއަގެއްގައި މިރަށު ނެރުފުންކުރުމަށްފަހު ނަގާފައިވާ ވެލި ވިއްކުނެވެ.
ކުރަމުންއަންނަ ކަމަކަށްވާތީ ،ހެ ޮ
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 ރަމަޟާންމަހު ރައްޔިތުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުން
 1437ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް  03ޢިނާޔަތެއް ދެވުނެވެ.
މީހުންދިރިއުޅޭ

ތެރެއިން

ގޭގެގެ

ހމައެކަނި
ަ

ނ
ބިދޭސީ ް

އެއީ ،ރަށުގައި
އުޅޭގޭގެއާއި

ނޓް ބިލްގެ 50%
ޖން މަހުގެ ކަރަ ް
ކ ހިނގަމުންދާ ޫ
ޟންމަހާއިއެ ު
އނޫން ގޭގެއަށް ރަމަ ާ
ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަންފިޔަވައިެ ،
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދައްކައިދިނުމާއި ،ގޭގޭގެ ކުނި ކައުންސިލުން ހިލޭ އުކާލަދިނުމާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ގޭގޭގެ
ކޭބަލް

ގ
ޓީވީ ެ

ފީ

ލ
ހި ޭ

ނ
ކައުންސިލު ް

ދައްކައި

ދނުމެވެ.
ި

 ބަނދަރަށް ބޮޔަ ފެއްތުން
އތިޔާ އެޅުމަށް ’ 04’ X 04’ X 01ގެ 10
މިކައުންސިލްގެ އާމްދަނީން ޚަރަދުކޮށްގެން މިރަށު ބަނދަރުގައި ފަ ް
ޑ
ނންކުރަމުންގެންދިޔަ ބަނ ު
އމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބޭ ު
ގައު އަޅައި އެގާތަކުގައި ވަނީ ވާ އެއްސިފައެވެ .ނަމަވެސްެ ،
ވނީ ނުވެފައެވެ.
ގތްވަނީ އަދި ަ
ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ ގާތައް ބަނދަރަށް ފެއްތޭ ޮ

 ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ،މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޑެންގޫއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭފިޔަވަޅެއްގެ
ގޮތުން ރަށުގެ ގޭގެ ސާރވޭކުރުން
ށ އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ
މގެ ނުރައްކަލުން ރައްކާތެރިވުމަ ް
ދރީގެ ޒަރީއާއިންޖެހޭ ޑެންގޫ ހު ު
ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި މަ ި
ޓ
ސ ް
ގޮތުން ،މިކައުންސިލާއި ،ތުޅާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒާއި ،އަދި މިރަށުގައި ހިންގުނު ބޭސިކް ލައިފް ސަޕޯރޓް އެންޑް ފަ ް
އެއިޑް އަދި ކޮމިޔުނިޓީ ވޮލަންޓިއަރ ފަޔަރ ފައިޓިންގ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިން ގުޅިގެން ރަށުގެ
ހރިތޯ ބެލުމަށް ސާރވޭއެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ގޭގޭގައި މަދިރިއުފެދޭ ތަންތަން ު
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ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ލ
ޖމް ަ
ދގެ ު
ޚރަ ު
ރިކަރަންޓް ަ
ލ
ދގެ ޖުމް ަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަ ު
ލ
މޅި ޖުމް ަ
ބަޖެޓް ު

 2016ގެ ލިބުނު

 2016ގެ ފުރަތަމަ

 2016ގެ ބަޖެޓްގައި ބާކީ

ބަޖެޓް

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ހުރި ފައިސާ

2287102.03
99,226.11
2,386,328.14

5,084,234.00
191,169.00
5,275,403.00

3,712,231.84
91,942.89
3,804,174.73

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

ދ
ރ ު
ނނަށް ހިނގާ ޚަ ަ
ވއްޒަފު ް
މު ަ
ފންނަށާއި އަދި
އޒަ ު
މވަ ް
އވާ ު
ރ ް
ކޅިކު ަ
ޕެންޝަނާއި ،މުސް ު

952,687.96

2,838,015.00

1,885,327.04

40,011.21

137,336.00

97,324.79

86,320.00

67,051.00

131,770.00

70,601.24

213

ސ
އ ާ
ފ ި
ދމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ަ
ވަކި ޚި ު

221

ދ
ޚރަ ު
މގެ ަ
ތރު ކުރު ު
ދަތުރުފަ ު

19,269.00

222

ގ
އ ު
ހދާ ތަކެތީގެ ަ
ބނުމަށް ޯ
މގެ ޭ
ނގު ު
އޮފީސް ހި ް

70,168.76

223

ދ
ރ ު
ތގެ ޚަ ަ
ޚދުމަ ު
ނވާ ި
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

301,909.79

225

ދ
ޚރަ ު
ރވޭ ަ
ރމަށް ކު ެ
ތަމްރީން ކު ު

-

1,203,769.00
-

923,149.21
-

226

ދ
ރ ު
މގެ ޚަ ަ
ހއްޓު ު
މއި ބެލެ ެ
ކރު ާ
މަރާމާތު ު

798,535.31

355,464.00

486,738.56

228

ޒ
ބސިޑީ ް
އދި ސަ ް
ކއި ަ
ރންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާ ާ
ސަރުކާ ު

104,520.00

331,560.00

182,040.00

2,287,102.03

5,084,234.00

3,712,231.84

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ހދުމަށް ކުރާ
ރމުދާ ޯ
ނވާ ހަ ު
ނގުމަށް ބޭނު ް
އޮފީސް ހި ް

421

ދ
ރ ު
ޚަ ަ

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

99,226.11
99,226.11

191,169.00

191,169.00

91,942.89
91,942.89

211

ރ
ޖ ަ
އއި އު ޫ
ރ ާ
މުސާ ަ

727,426.30

2,099,934.00

1,372,507.70

212

ސ
ނ ް
ލވަ ް
ނށް ދޭ އެ ަ
ވއްޒަފުން ަ
މު ަ

225,261.66

738,081.00

512,819.34

952,687.96

2,838,015.00

1,885,327.04

16

ނސިލް
ޅދޫ ކައު ް
ބރީ ތު ާ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ށ ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެ ި
ޙަރަކާތް
ހިންގުމަށް
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ރޭވިފައިވާ
މުއްދަތު

ޙަރަކާތް
ހިންގުމަށް
ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q3

Q4

ޓ ބުޑެއް އަޅާ ދަނޑިތައް ހަރުކުރުން
ފލެންޖް ހަރުކޮށް އަލުން ކޮންކްރީ ް
 07މަގުމަތި ބައްތީގެ ފުލުގައި ު



29,316.00 

ދވާދުލުން (ރެޑްއޮކްސައިޑް)
 48މަގުމަތީ ބައްތީގެ ބުޑުގައި ަ



2,500.00 

ނ
ނބަރު ޖެހު ް
މަގުމަތީ ބައްތިތަކުގައި ނަ ް



3,000.00 

ނ
އަނދިރިމަގުތަކުގައާއި ގޯޅިތަކުގައި  05ބައްތި ޖެހު ް



20,000.00 

2

ޓާރޓްލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކަރަންޓް ބޯޑް ރަގަޅުކުރުމަށާއި ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން



14,000.00 

3

ނ
އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީދިނު ް



25,000.00 

4

ށ
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެހީދިނުމަ ް





1

15,000.00
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5

ނ
ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެހީދިނު ް





6

ލން
ގޭގެއިން ފީ ނަގައިގެން ކުނިއުކާ ު



74800.00 

7

ޞލަތްތައް ހޯދުން (ޕިކަޕެއް ގަތުން)
ވޭސްޓްމެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ވަ ީ





8

ނ
ބޭރުމަގުގައި ދެކަފި ބައްތި ޖެހުން .އަދި ބަނދަރުގައި ބައްތިޖެހު ް



911283.87 

9

ރަށްފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން





10

ދެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން



30,000.00 

11

12

30,000.00

200000.00

58320.50

ތއް ބޭއްވުން
ރަށުފެންވަރުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާ ެ

40,000.00 

ނ
ރަށުފެންވަރުގައި ބަށި މުބާރާތެއް ބޭއްވު ް

20,000.00 

ނ
ހިނަވާ ގެއެއް ބިނާކުރު ް





85,000.00
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު
ނސިލް
ޅދޫ ކައު ް
ބރީ ތު ާ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ތުޅާދޫގައި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ކަންކަމުގައާއި ،މިހާރުކުރެވެމުންދާކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި
އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މާލެއަށް ކުރި ދަތުރާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 .1ތުޅާދޫގައި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރަންހުރި ކަންކަމުގައާއި ،މިހާރުކުރެވެމުންދާކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި އެކު
މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި  06ފެބްރުވަރީ  2016ން  11ފެބްރުވަރީ  2016ށް މާލެއަށް ދަތުރެއް ކުރެވުނެވެ .މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ
ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު ރަޝީދާއި ،ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ރައޫފާއެވެ .މިދަތުރުގައި ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތައް އެޅުން ލަސްވަމުންދާ މައްސަލައާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން ލަސްވާ މައްސަލައާއި ،ބަނދަރު ބޭރުތޮށިލުން
ލަސްވަމުންދާ މައްސަލައާއި ،ނެރު ބެދެމުންދާތީ ނެރުމައްޗަށް އެޅެމުންދާ ވެލިތައް ކަހާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި
ދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ލައިސެންސް ތުޅާދޫގައި ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސުމާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގައި އިދާރީ
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ،ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްބޯޅް މުބާާރާތްތަކަށް އެހީހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
 .2ބ .ތުޅާދޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނުން ޓްއަރިޒަމް ޒޯންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބިން އެ ބޭނުމަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން،
އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގައި ފަންނީ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ހޯދަން ބޭނުންވާތީ ،މިކައުންސިލުން އެދިގެން ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް
އޮތޯރިޓީއާއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމް އާއި އެކު ބައްދަލުކުރުމަށް  2016އޭޕްރީލް  10ން  11ށް ވަނީ މާލެއަށް ދަތުރެއް
ކުރެވިފައެވެ .މިދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު ރަޝިދާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ
ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ،ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙުސައިން އެވެ.

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ތުޅާދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުން
ލ މަސައްކަތްކުރުމަށް  2014ނޮވެމްބަރ  17ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ވެހިކަލްއާއި
ތށިލުމުގެ ޢަމަ ީ
ބަނދަރު ބޭރު ޮ
ނ  01އަހަރާއި  07މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު ،މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ވެސް
މުވައްޒަފުން މިރަށަށް އައިފަހު ް
ށ
ހލަ މިރަށަ ް
ވ ގޮތްނުވެފައެވެ .ނަމަވެސް ،މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑު ި
އެމަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެ ޭ
ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

 ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި
ނ
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެމަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީއި ް
ނ
ބހައްޓާ ެ
ބނުންވާ ސާމާނު ަ
ނޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ،އެމަސައްކަތަށް ޭ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މާލޭ ވޯޓަރ އެ ް
ނމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ވަގުތީ ބިމަކަށް އެދިފައިވާތީ ،މިކައުންސިލުން އެފަރާތަށް  20،000އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް މިރަށުން ދި ު

19

 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
 2011ވަނައަހަރު މާރޗްމަހު ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދިއްދޫ ލަގްޒަރީ ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތަށް  05އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ އިރު ،މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް  10ވަރަކަށް ގެ
ރޭނުމާއި 14 ،ގޭގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި ،އަދި އިތުރު  28ގެއެއްގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމަށް ވަޅުކޮނެފައިވެއެވެ.

 200 ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުން
ތުޅާދޫގެ ދެކުނުފަރާތުންނާއި އުތުރުފަރާތުން ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިޔާމަތްކޮށްދެއްވާތޯ ތަކުރާރުކޮށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގައި
ދަންނަވާފައިވެއެވެ .އަދި މިރަށުގެ ދެކުނުފަރާތުން ގިރާ ސަރަޙައްދު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޓް އެނާރޖީއިން
ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ،ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ މިހާހިސާބަށް އައިއިރު ކުރަންފަށާފައެއް ނުވެއެވެ.

ނިންމުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން  2016ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  06މަސްދުވަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް
ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓް
ޝކުރުދަންނަވަމެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު މިކައުންސިލްގެ އެންމެހާ
ު
އެކުލަވާލުމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
އވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް މިޝުކުރުގައި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި
ޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެ ް
ޝާމިލްކުރަމެވެ .ތަރައްޤީގެ ރޮނގުގައި ކުރިއަރައި ދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ.
އަދި ކުރިމަގުގައި މިރަށަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ.
=އާމީން=
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