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ލ
ބރީ އަތޮޅު ކައުންސި ް
ލ ދެކުނު ު
މާޅޮސްމަޑު ު
ބ އޭދަފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ

c
ރައީސްގެ ބަޔާން
އ
ޝކުރު ކުރަމެވެ .ޞަލަވާތާ ި
ު
ށ ޙަމްދާއި،
ނހޫ ވަތަޢާލާއަ ް
ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲސުބްޙާ ަ
ސަލާމްލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަނީ އުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ.
މތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
މިޞަލަވާތާއި ،ސަލާމްގައި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއިި ،
ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދިހުރެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6
ނނަމެވެ.
މަސްދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ފަށައިގަ ް
ނ ނަންބަރު 7/2010 :ގެ
މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫ ު
ދަށުން އުފެދިފައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިންގާ ދިޔަ
ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ކައުންސިލުގެ ތަސައްވްރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަދި އަތޮޅުގެ ވަނަވަރުގެ
މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރަށް ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާއި ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް
ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
މިއަހަރަކީ ދެވަނަ ދައުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް
ފެށި  3ވަނަ އަހަރެވެ .މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވުމުގެ
ވިސްނުން ކައުންސިލަރުންގެ ހުރިނަމަވެސް އެކަންކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ދަތިތައް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން
އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ ކަންކަން ކުރުމަށް ބަޖެޓް ނުލިބޭ މައްސަލައެވެ .ދެވަނަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ
ކުރެވިފައިވަނީ

ށ
ކައުންސިލަ ް

އާމްދަނީ

ހޯދެންއޮތް

ފރްޞަތުތައް
ު

ލާމަރުކަޒީ

ނނުގައި
ޤާ ޫ

ވަރަށް

ސާފުކޮށް

ވ
ނ ާ
ނބޭނު ް
ށ ކައުންސިލުން ދޭ ް
ނ ރައްޔިތުންނަ ް
މގެ ސަބަބު ް
ފހެއްޓު ު
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެބާރުވެރިކަން ހި ެ
ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި،ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމެވެ .އަދި މިކަމަކީ އަތޮޅަށް ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ހުރި ވަރަށްބޮޑު
ސ
ގޮންޖެހުމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދެންނެވި ހުރަސްތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށްވެ ް
އ
ލޖީއޭގެ ފަރާތުން ހައްލެ ް
ށ އެ ް
ވނު ކަންކަމަ ް
ޅގަޑުގެ އުންމީދަކީ އަދި އެދުމަކީ ،މިދެންނެ ު
ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އަ ު
ދއްވުމެވެ.
ހޯދާދެއްވުމަށް މަސަތްކަތް ކޮށް ެ
މއައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު
އަޅުގަޑުގެ އެދުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރާގެ ު
ނގުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ﷲ
ރއްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތް ތަކެއް ހި ް
ވޭތުވެ ދިޔަ  06މަސްދުވަހަށްވުރެ ކުރިއަށްއޮތް  6މަސްދުވަހު ތަ ަ
އތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ދެއްކެވުމެވެ .އާމީން!
ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްވައިަ ،
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ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
ށ
ޞލުވުމަ ް
މި ރިޕޯޓުގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާ ި
ތ
މ ު
މޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫ ާ
ނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަ ަ
ފއިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައު ް
ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވި ަ
ނ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރު ް
ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
އލެވިފައިވާނެއެވެ.
ދަތިތަކަށް ބަލަ ި
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް

އައުވިސްނުމާއި،

ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ

އެހީގައި

ނ
ކ ް
ހނަރުވެރިކަމާއި ޤާބިލް ަ
އޒަފަކީ ރައްޔިތުންނާއި ރައްޓެހި ،ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައިު ،
ރޭވިގެންހިންގޭ ،ކޮންމެ މުއަ ް
މ ކަމާއެކު
އޔިތުންނަށް ހަމަހަ ަ
ނ ،ރަ ް
ދ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީ ް
ވޢި ާ
ޤނޫނާއި ޤަ ާ
ލިބިފައިވާާ ،

އަވަސް ޚިދުމަތް ތަކެއް

ފޯރުކޮށްދޭ ،އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ އަދި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމުނާ އިދާރާ އަކަށް ވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ގ
ދ ތަރައްޤީ އާއި ފައިހަމަވާ ގޮތުގެމަތީން ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަމުން މި ާ
އެހީގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަގަޅު އަވަސް ،އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއިއެކު އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ވ
އތޮޅު) އަކީ ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރިއާއި އިންވެގެން ދެކުނުގައި ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ ަ
ނ
ނނީ 24.5 ،މޭލެވެ .މީހު ް
މލެވެ .އިރުން ހުޅަގަށް ހުން ަ
އަތޮޅުކެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ ،އުތުރުން ދެކުނަށް ޭ 33.5
ދިރިއުޅެނީ 13 ،ރަށުގައެވެ .ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ 63 ،އެވެ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

 1968ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށުގެ އަދަދަކީ 16 ،އެވެ .މީގެ ތެރޭން އުޑޫދޫ ،ފުނަދޫ ،މާއްޑޫ މީހުން  1968ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ،އޭދަފުއްޓަށް
ގ އެދުވަސްވަރު ސަރުކާރުން
ހން ީ
ދވަށް ބަދަލުވެފައެވެ .މިކަން ި
ށފަހު  1975ވަނައަހަރު އެބުރިވަނީ ،ކިހާ ު
ބަދަލުކޮށްފައެވެ .ކިހާދޫ މީހުން  1968ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިތާދުވަށް ބަދަލުކުރުމަ ް
ނވެ.
ހިންގެވި މަޝްރޫޢަކާއި ގުޅިގެން ެ
މއި ލާފެންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް
މިއަތޮޅަކީ ،މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެކެވެ .މިގޮތުން ލިޔެލާޖެހު ާ
މުޅިރާއްޖެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ރަށަކީ ،މިއަތޮޅު ތުޅާދުއެވެ .ރުކުފަތީން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ކިހާދޫ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާއިރު ،މާޅޮހަކީ ސަޓާވިޔުމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ރަށެކެވެ .ހަމަ އެގޮތުން
ނ
ދ ޓްވަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަތޮޅެއްކަ ް
ފޭލިވިޔުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްސަވެފައިވާ ބަޔަކު އޭދަފުށީގައި އުޅެފައިވެއެވެ .މިއަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތެއް އޮތް ،އަ ި
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެގޮތުން މިހާރު މިއަތޮޅުގައި ހިނގަމުންދާ  10ރިޒޯޓް އެބައޮތެވެ .އަދި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ  1ރިޒޯޓްވެސް އެބައޮތެވެ .މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅަކީ ބަޔޮސްފިޔަރ
ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅަފައިވާ  10ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެކެވެ .އަދި މިއަތޮޅު ދަރަވަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދްމަތްވެސް ލިބެމުން ދެއެވެ.
އަތޮޅުގެ އާބާދީ  2016ޖޫންގެ ނިޔަލަށް:
ނ
އަންހެ ް

ފިރިހެން

ޖުމްލަ

314

624
517

#

ރަށް

1

ކުޑަރިކިލު

310

2

ކަމަދޫ

260

257

3

ކެންދޫ

577

668

1245

4

ކިހާދޫ

246

229

475

5

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ
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5

ނ
ދޮންފަ ް

287

261

548

6

ދަރަވަންދޫ

554

556

1110

7

މާޅޮސް

348

339

687

8

ށ
އޭދަފު ި

1570

1698

3268

9

ތުޅާދޫ

1392

1518

2910

ދ
 10ހިތާ ޫ

643

710

1353

 11ފުޅަދޫ

172

183

355

ދ
 12ފެހެން ޫ

139

154

293

 13ގޮއިދޫ

381

409

790

ޖުމްލަ:

6879

7296

14175
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ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލުވީ މިންވަރު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު
މިންވަރު

Q1

Q2

Q3

Q4

1

ނ
ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނު ް

ފެބްރުއަރީ

މެއި

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

2

ނ
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ހެދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީނަސޭޙަތްދިނު ް

މާރޗް

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%

3

ނ
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓަރ ސްކޫލު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވު ް

ޖެނުއަރީ

މާރޗް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%70

4

ޑ"ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ދަންނަ މީހުންނަށް ހެދުން
2016ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ "ފަސްޓްއެ ް

މާރޗް

ޖުލައި

5

ނ
ނތެރި އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދު ް
ޒުވާނުންނަކީ ހޭލު ް

މާރޗް

ޖުލައި

6

ޒުވާން އާބަދީ އަކީ ފުއްދުންތެރި ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުން

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

7

ނން
ށ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ދި ު
އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮ ް

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

8

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ޡަޤާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވާ އާލާކުރުން

ޖޫން

ޑިސެމްބަރ %20

ޖެނުއަރީ

ފެބްރުއަރީ

%40
އޮކްޓޯބަރ

%100
%100
%90

8

ޅސްމަޑުލު ދެކ
މާ ޮ
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ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

9

 2016އަށް ބަހާލައިގެން ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގުން

ޖަނައަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%50

10

ނ
އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން ދެނެގަތު ް

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%100

11

ރިޒޯޓް ތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%80

12

މުޖްތަމައަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ޒިންމާ ނަގައިގެން ،އަތޮޅުގައި ހިންގޭ ރިސޯރޓްތަށް ފާހަގަކޮށް އެވޯޑް ދިނުން

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%90

13

މގެ
ހދު ު
ކޒެއް ެ
މށް މަރު ަ
ނގު ަ
ގމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް ހި ް
ތއް ހިން ު
ށދޭ ކޯސް ަ
ސއްކަތް ދަސްކޮ ް
ތރި މަ ަ
ތއި އަތް ެ
ސއްކަ ާ
އަތު މަ ަ

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%

14

ކށް ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
ނތަ ަ
އޭދަފުށީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޤާއިމުކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވިއްކު ް

ފެބްރުއަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%40

15

ކަސްޓަމަރ ސާރވިސްބެހޭ ތަމްރީނު ކުރުން

ޖަނައަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%100

16

ނ
މނީޓަރކުރުން ހަރުދަނާ ކުރު ް
އަތޮޅުގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި ޮ

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%100

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

17

18

ނ
ހދު ް
ޑއެއް ެ
ފީސިބިލިޓީ ސްޓަ ީ

ކން އިތުރުކުރުމާއި ،މީހުން
ދަނޑުވެރިކަމަށް މީހުން ޝައުގުވެރި ކުރުވައި ،ހޭލުންތެރިކުރުވައި ފަންނީ ޤާބިލް ަ
ބިނާކުރުން.

ކން ދެނެގަނެ އެރަށްރަށުގައި  EPZގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 2016
ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައި ަ
ނ
ވަނަ އަހަރު ފެށު ް

%50

%40

9

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

19

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ކށް
ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާފަތާތްތަށް ފާހަގަ ޮ
ނ
 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނު ް

20

ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން

21

ނ ހަރުދަނާކުރުން
2016ވަނަ އަހަރު ނިމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްއިދާރާތަކުގެ ހިންގު ް

22

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އތމކ ބާރުވެރިކުރުވުން

ފެބްރުވަރީ

%80

އޭޕްރީލް

%100

ޖޫން

%80
ޑިސެމްބަރ

%

10

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2015ވަނަ އަހަ ު

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް 1
އަތޮޅަށް ޚިދްމަތް ކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ
އިނާމް ދިނުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
 18އޯގަސްޓުގައި ބޭއްވުމަށް ފަސްކޮށްފައި




ޙަރަކާތް 2
 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާ ކުރުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ވންއޮތީ ޖޫންމަހުގެ ފަހުން
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވިފައި ،އެފާރާތްތަކަށް ވަގުތު ދެ ެ
ކަމަށްވުން.



ޙަރަކާތް 3



އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް
މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް
ވން.
ނނީއެހީ ލިބުން ދަތި ު
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން  /ފަ ް



ޙަރަކާތް 4



ކން ދެނެގަނެ އެރަށްރަށުގައި  EPZގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައި ަ
 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުން.
އ
 oސަބަބު/ދަތިތަ ް
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައި.



ޙަރަކާތް 5



ނ
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ހެދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީނަސޭޙަތްދިނު ް
އ
 oސަބަބު/ދަތިތަ ް
އވާނެ ބޭފުޅުން ލިބުމުގެ
ސްކޫލްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި ،ނަސޭހަތް ދެ ް
ނގެންދެވިފައި.
ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް ު

11

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު



ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ޙަރަކާތް 6
ނ
ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓަރ ސްކޫލު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވު ް
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
އޯގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ފަސްކުރެވިފައި.



ޙަރަކާތް 7
އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް
ހިންގުމަށް މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ލބިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި.
ފންނީ ބޭފުޅަކު ނު ި
ބަޖެޓް ދަތި ކަމުގެ ސަބަބުން ަ



ޙަރަކާތް 8
އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އތމކ ބާރުވެރިކުރުވުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ކން އަދި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ.
 oބަޖެޓްގެ ދަތިކަންހުރި ވަރުން މި ަ

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް
ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒަރވް އޮފީހާއި ބާރު ޖަމިއްޔާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލު ކުރައްވާ:
ބ .އަތޮޅަކީ ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒަރވް ކަމަށް ވުމާއި އެކު އަދި ބ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ހުރުމުން
އެތަންތަން މޮނީޓަރކކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ބަލާ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދެފަރާތުން
ބައްދަލުވުންތައް ގަވައިދުން ބާއްވަމުން ގެންދެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދެފަރާތުގެ ގުޅުން ރަގަޅުކޮށް ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ
އތޮޅު ކައުންސިލް
ތަންތަނާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒަރވް އާއި ބާރު ޖަމްއިއްޔާއާއި ަ
ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު ބ އަތޮޅުގައި ދިވެހި ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭ ފެސްޓިވަލެއްބޭއްވުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރުމެވެ .މި
ފެސްޓިވަލް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ބ އަތޮޅުގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ ގޮތަކަށް
ރޭވިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން
ހެދިފައި ނެތްތަންތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އެތަންތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން
އެންމެ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ
ބއްދަލުކުރެވުނެވެ.
މުހައްމަދު ދީދީ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އެކު ަ
އަދި ރާއްޖޭގެ ހޫނު މޫސުމާއި ދިމާކޮށް ފަރުތަކަށް ދިމާވާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވޭތޯ އެކި ސަރަހައްދުބެލިފައިވާ ކަމާއި
ަމށާއި ،މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާންމުވެފައިވާ ވެލާ ކަހަނބުގެ
އެހެންނަމަވެސް ބ އަތޮޅުން އެފަދަ ކަމެށް ފެންނަން ނެތްކ ަ
މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގައި ހުރިހާ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްވެސް މިނިސްޓަރ އެދިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމަށް
ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި އަދި ހަމަ އެގޮތަށް ކުނީގެ މައްސަލަވެސް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި
މެދު ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް
ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގައިވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރޯލް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެންނެވުނެވެ.

13

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ު

"ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި ހުނަރުވެރި އަދި ފުއްދުންތެރި ރިވެތި ދިރުއުޅުމެއް އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް
ޮޕއް ބޭއްވުނު
ިނކުރުން" ނަމުގައި ވޯކްޝ ެ
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބ ާ
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕަކީ ބ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން،
ބ.އަތޮޅުގެ

ޖަމްއިއްޔާ

ޖަމާއަތްތަކާއި

މުއައްސަސާތަކުގެ

ވެރިންގެ

ބައިވެރިވުމާއި

އެކު

ބޭއްވޭ

ވޯކްޝޮޕްއެކެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ބިނާކުރުވަނިވި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމެވެ.
މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާރޒްގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އަލްފާޟިލް އިސްހާޤް
އަޙްމަދުއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ ،މިފަދަ
ބައްދަލުވުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްދެއްވީތީ ،އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގެ އިސްވެރިންނާއި ހީވާގި
މުވައްޒަފުންނަށް

ޝުކުރު

ވަޑައިގެންނެވި

ސަރުކާރުގެ

އަދާކުރައްވާކަމުގައެވެ.
އެހެނިހެން

އަދި

މުއައްސަސާތަކުގެ

މި

ވޯކްޝޮޕްގެ

ސެޝަންތަށް

ވެރިންނަށްވެސް

ޝުކުރު

ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުމަށް
އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސްގެ

ވާހަކަފުޅުގައި ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންތަކެއް ބިނާކުރެވޭނީ އެ ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވަން ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން
އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް ،އެ ނަމޫނާ ދެއްކިގެންކަމާއި ،ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިންފެށިގެން އެ
ނަމޫނާ ދައްކައި އެކަން ގަބޫލްކޮށްގެންކަމުގައިވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމާއި
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ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫން ނަގަހައްޓާ ދަމަހައްޓަން ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ
ގޮތުގައި

އަދާކުރެވިގެންކަމުގައިވެސް

ވަނީ

ދަންނަވާފައެވެ.

މިމަހުގެ  27 – 26އަށް ބ.އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލްގައި ކުރިއަށްދާ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބ އަތޮޅު ގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ
އިސްވެރިންގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ،ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ އަދި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީގެ އިސް
ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން ކޯހެއް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވުނު
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް
އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ

އާއި ގުޅިގެން ބ އަތޮޅަށް

އަމާޒުކޮށްގެން ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިންގް ކޯހެއް މެއި މަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މި ކޯހުގެ އަމާޒަކީ ބ.އަތޮޅުގެ
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ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ މަގުން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ފުރުސަތު ހޯދާދީ އަދި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާ
ގުޅުން ރަގަޅު ކުރުމެވެ.

މި ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް  1ގެ ސެޓްފިކެޓް ކޯހެކެވެ .އަދި ވޯލްޑް ބެޑްމިންޓަން
ފެޑަރޭޝަން އިންވެސް ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް  1ގެ ކޯހެކެވެ .ޖުމްލަ  20ބައިވެރިންނާއި އެކު ފެށި މިކޯސް ކުރިއަށް ދިޔައީ 10
ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބ.އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ސިވިލްސާވިސް
ބއްވުނު
މުވައްޒަފުންނަށް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ ޕްރޮގްރާމް އެއް ޭ
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިޔުޓް އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުގެ
ހުރިހާ މުއައްސަސާ ތަކަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ތަކަކީ ކަސްޓަމަރ ކެއަރ ،އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް
އަދި ޕޮޒިޓިވް ތިންކިން އެންޑް ޕޮޒިޓިވް އެޓިޓިޔުޑް އެވެ .ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ  19އެޕްރީލް އިން  21އެޕްރީލް
ގެ ނިޔަލަށެވެ.
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މި ޓްރެއިނިންގ ތަކުގައި ބޮޑަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވަނީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކާމެދު އަމަލު ތައް ބަހައްޓަންވީ
ރީތި ގޮތްތަކާ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން އެކަކު އަނެކަކާމެދު ބާއްވަންވީ ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ވަރުގަދަ ޓީމްވޯކް އެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތުގެ ވެއްޓަށް
ގެންނަން

ޖެހޭ

ހެޔޮ

ބަދަލުތަކާ

ބެހޭ

ގޮތުން

ދެވުނެވެ.

މައުލޫމާތު

މިޕޮރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް
ޓްރެއިނަރުންނެވެ.
މިޕްރޮގްރާމްގައި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  54ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ާމއް ބޭއްވުނު
އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރ ެ
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  1437ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުނެވެ.

އަތޮޅު

ކައުންސިލް

އިން

ކޮންމެ

އަހަރެއްގެ

އިންތިޒާމްކޮށްގެން

ރަމަޟާންމަހާއި

ބަރަކާތްތެރި
މި

ގުޅުވައިގެން

ބާއްވާ

ނަސޭހަތްދިނުމުގެ

ދީނީ

ޕްރޮގްރާމަކީ

އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ
ަކން
އެއްބައިވަންތ ަ
އިތުރުން

އިތުރުކުރުމުގެ

ދީނި

ހޭލުންތެރިކަން
ކައުންސިލްގެ

އިތުރުކުރުމަށް

އަތޮޅު

ވޯކްޕްލޭންގައި

ހިމަނައިގެން

ކުރިއަށް
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ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރުވެސް މި އަތޮޅުގެ  13ރަށުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދީ ވަނީ ނިމިފައެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމުގައި ނަސޭހަތް ދެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ޝޭޚް ޔުސުފް ހުސައިން
އަދި އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ޑޮކްޓަރ އަބްދުﷲ ޝިހާމް ހަސަން އެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން
ބ.އަތޮޅުގެ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބ.އަތޮޅުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ ރަށްރަށަށް
ގޮސްގެން އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަތީން ވަނީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ .އަދި ހަމަ
އެއާއި އެކު ހިންގުމުގައި މައްސަލަތައް އުޅޭ ކައުންސިލްތަކާއި ކަންކަން ރަގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކައުންސިލްތަކަށް ގޮސް
މައްސަލަތައް ބަލާ ރަގަޅު ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ރަގަޅު ކުރަންވީ ގޮތްތައް ވާނީ ކިޔާދެވިފައެވެ .މިގޮތުން ހިންގުން ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް ސީދާ މައްސަލަތައް ބެލާ އިރުޝާދު ދެވުނު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުޅަދޫ ކައުންސިލް ،ތުޅާދޫ ކައުންސިލް،
ދޮންފަނު ކައުންސިލް ،ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އޭދަފުށީ ކައުންސިލް ހިމެނެއެވެ .އަދި އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތައް
މޮނިޓަރ ކުރެވި ހިންގުމުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލެއްގައިވެސް ހުރި މައްސަލަތައް ބަލާ އެކަން އެފަރާތްތަކަށް އެންގުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާ ޒިންމާދާރު ވެރިންނާ އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ބައްދަލުކޮށް ކައުންސިލް
ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ މެދު ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަތަކަށް އަތޮޅު
ކައުންސިލުން ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ އެހީގެ މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ުޅގެން ބ .އަތޮޅުގެ ގިނަ
އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގ ި
ޕްރޮޖެކްޓަތަކެއް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅުނު
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ އާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަކާއި އެހީތަކެއް އަތޮޅަށް ދަނީ
ފޯރުކޮށްެދެމުންނެވެ .މިގޮތުން  7ޕްރޮޖެކްޓެއް ބ އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް މިއަހަރު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ .އަދި މިއަހަރު
ހިންގުމަށް އޭގެ ތެރެއިން  3ޕްރޮޖެކްޓަކާއި ބެހޭގޮތުން  31މެއި  2016ގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ
މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ .އެއީ ބ ދޮންފަނުގައި  4ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ،ބ ކަމަދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމް ތަކެއް
ހެދުމުގެ އިތުރުން އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމާއި ،ބ ހިތާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި  8އެދުގެ ވޯޑެއް ހެދުމެވެ .މމި މަސައްކަތް
ފެށުމުގެ ކުރިން ކުރިއަށް އޮތް  02މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި "އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ސިވިލް
މިލިޓަރީ ސަޕޯރޓް"ގެ އިންޖިނިއަރިންގް ޓީމެއް މި އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހހިގެންދިޔައެވެ.

މިގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި މި ޓީމާއި އެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ވަނީ މި
އަތޮޅުގައި ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެއިނިންގް އެއް ބޭއްވުމަށް މި ޓީމާއި އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ .އެގޮތުން މި އަހަރު
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ  15 -11މި އަތޮޅުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ .މި
ޓްރެއިނިންގައި ކޮންމެ ރަށަކުން  02ބައިވެރިން ބައިވެރިވާނެވެ .ފާއިތުވި އަހަރު ވަނީ ބ ދޮންފަނު ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް
ބޭނުންވާ ބައެއް ފޮތް ހަދިޔާކުރެވި ބ ހިތާދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ ބައެއްސާމާނު ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ.
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މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމާއި މެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި 2017ވަނަ އަހަރު އިތުރު  04ޕްރޮޖެކްޓެއް
ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ އަގު  50މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ.

ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން "ރަންނާ އެވޯޑް" ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާއެއް
ކރެވުނު
ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތް ު
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ،ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި،
މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި ،ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި2014 ،
އަދި  2015ވަނަ އަހަރު ބ އަތޮޅަށް ފަޚްރުވެރި ވަނަތައް ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،އަތޮޅަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި
ރިޒޯޓްތަކާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ކައުންސިލްތަކާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް
ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ރަންނާ އެވޯޑް " 2016
ޯޑ  18އޮގަސްޓް  2016ގައި ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ .މި އެވޯޑް
ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި ،އެ އެވ ް
ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މައިގަނޑު  6ދާއިރާ އަކުންނެވެ.
 .1ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އެވޯޑް
. .2ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް
 .3ކައުންސިލުންދޭ ޚާއްސަ އެވޯޑް
 .4މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުންދޭ ޙާއްސަ އެވޯޑް
 .5ޚާއްސަ ޚިދުމަތުގެ އެވޯޑް
 .6ހިންގުންތެރިކަމުގެ އެވޯޑް
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ރަންނާ އެވޯޑް  2016ޙާޞިލް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ އެވޯޑެއް އަރުވާއިރު ،އެންމެ
ޚިދުމަތްތެރި

ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި،

އެންމެ

ޚިދުމަތްތެރި

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީއަކަށް

އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ރަންނާ އެވޯޑް  2016ގެ ޙަފްލާ ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާގެ
ޓީވީއެމް އިން ލައިވް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަ ޖެހިފައެވެ .މި އެވޯޑް ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ދަނީ ގިނަ ގުނަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތްތައް:
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތް

ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް
ފޯމްހިފައިގެން

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައި ދިނުން.

އަންނަ

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރު

ފަރާތްތަކުގެ

ފޮޓޯނަގާ އައި.ޑީ ކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ 540 ،މީހުންނަށް ކާޑުހޯދުން
ކާޑުލިބުމުން އެފާރާތް ތަކާ ޙަވާލު ކުރުން.
އެދިވަޑައިގަންނަވާ

ކަނޑުއުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ

ލައިސަންސް ދޫކުރުން
އެދިވަޑައިގަންނަވާ
އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

 41މީހުންނަށް ލައިސަންސް
ދެވުނު.

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ  131މީހުންނަށް ކާޑު ދޫކުރެވުނު.

ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން.
ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  10އުޅަނދަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ
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ދެވުނު.

ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  12އުޅަނދަށް ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

ދެވުނު.

ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  95ފަރާތަކަށް ރޯޑު ވާދިނަސް

ރޯޑު ވާދިނަސް

ހަދާދެވުނު.

ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ބަޖެޓުން  2016ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށްރަށަށް ދީފައިވާ އެހީ

#
1

ނިންމި ޖަލްސާ
 94ވަނަ

ނ
އެހީދެވުނު ބޭނު ް
ށ
ފެންޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތަ ް

ޢައްމު ޖަލްސާ
2

 94ވަނަ

3

ޢާއްމު ޖަލްސާ

4

5

6

ގތައް ހިޔާ ކުރުމަށް
އިޖްތިމާޢީ ފެންތާނ ީ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އިންޓަރ ސްކޫލް
ރކުރާ ޓީމަށް
ރތުގައި ބައިވެ ި
ބެޑްމިންޓަން މުބާ ާ

 104ވަނަ
ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ
ބރާތް ބޭއްވުމަ ް
ޝާހީން މެމޯރިއަލް ފުޓްސަލްމު ާ

 108ވަނަ

މާޅޮހު " މާރެސް " ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އަތޮޅަށް

ޢާއްމު ޖަލްސާ

ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތަކަށް

 110ވަނަ

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހެދުމަށް

ޢާއްމު ޖަލްސާ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

17725.00

އެހީއަށް.

ޢާއްމު ޖަލްސާ
7

މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ

7000.00

އިދާރާ

ނ ބާއްފާ މަރްޙޫމް
އޭދަފުށި ކްލަބް ދަ ބިގިނާސްއި ް

 110ވަނަ

މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ

10000.00

އިދާރާ

ޢާއްމު ޖަލްސާ

 101ވަނަ

ނ
އެހީދެވުނު ތަ ް

ދ
ދެވުނު ޢަދަ ު

ސ
އޭދަފުށި ދަބިގިނާ ް

މާޅޮހު މާރެސް ކްލަބް

ކެންދޫ ކައުންސިލުގެ

6000.00

4000.00

8000.00

އިދާރާ
މެލޭޝިޔާގައި އޮންނަ ޕްރޮފިޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯހެންގައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބޭފުޅަކު ބައިވެރި ކުރުމަށް

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

5000.00
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8

9

10

 112ވަނަ

 2016ވަނަ އަހަރު ސްކޯލަރޝިޕް ލިބޭ

ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ
ދަރިވަރުންނަށް ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުމަ ް

 114ވަނަ

މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން ބާއްވާ

ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޤުރްއާން މުބާރާތަށް

 117ވަނަ

ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް

ޢާއްމު ޖަލްސާ
11

12

ނސިލް
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާ އޭދަފުށި

ފެހެންދޫ ކައުންސިލު

4000.00

15000.00

އިދާރާ

 117ވަނަ

ކން ރަގަނޅު
ނަރުދަމާގެ ލައިނެއްބެދިގެން އެ ަ

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލު

ޢާއްމު ޖަލްސާ

ކުރުމަށް

އިދާރާ

 117ވަނަ

ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އެރަށު

ކުޑަރިކިލުއަންހެނުންގެ

ޢާއްމު ޖަލްސާ

11000.00

އަންހެނުންކޮމިޓީން ބާއްވާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަކަށް

( އެއްސަތޭކަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަރުފިޔާ )

15000.00

3260.00

ކޮމިޓީ
105786.00
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ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 2016ގެ ފުރަތަމަ
 6މަހުގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 2016ގެ

 2016ގެ ލިބުނު

ބަޖެޓްގައި ބާކީ

ބަޖެޓް

4,889,003.00 3,236,152.88

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

68,660.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

8,043,003.00 3,304,812.88

154,000.00

ހުރި ފައިސާ

5,396,810.12
821,994.08
6,218,804.20

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

2,219272.08

4,581365.00

1,362,092.92

103,543.17

218,686.00

115,142.83

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

31,840.00

139,226.00

67,386.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

195,909.34

785,288.00

410,878.66

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

432,347.27

1,445,438.00

1,012,590.73

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

5,750.00

235,000.00

144,250.00

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

247,491.02

444,000.00

1,284,468.98

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާ އަދި ސަބުސިޑީޒް

-

40,000.00

-

3,236,152.88

7,889,003.00

5,396,810.12

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

210

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
ޚަރަދު

68,660.00

154,000.00

821,994.08

68,660.00

154,000.00

821,994.08

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

3,524,262.00 1,671,960.95
547,311.13

1,057,103.00

4,581,365.00 2,219,272.08

1,812,130.05
549,962.87
2,362,092.92
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ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ށ ރޭވިފައިވާ ގޮތް
ވފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަ ް
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެ ި

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
Q1

1

2

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

Q2

Q3

ނ
އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ހެދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީނަސޭޙަތްދިނު ް

Q4

ޑިސެމްބަރ

އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މަރުކަޒެއް

20000.00

ޑިސެމްބަރ

50000.00

3

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އތމކ ބާރުވެރިކުރުވުން

ޑިސެމްބަރ

50000.00

4

ބރާތެއް ބޭއްވުން.
އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބަށި މު ާ

ނޮވެމްބަރ

100000.00

5

ނ
އަތޮޅު ޤުރްއާމް މުބާރާތް ބޭއްވު ް

ނ
ހެދުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދު ް

އޯގަސްޓް

100000.00
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ރ
އދާ ާ
ނސިލުގެ ި
ތޅު ކައު ް
ބރީ އަ ޮ
ކނު ު
ޅސްމަޑުލު ދެ ު
މާ ޮ
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