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c
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ އޭދަފުށި
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައީސްގެ ބަޔާން
ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ޞަލަވާތާއި
ސަލާމްލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ.
މިޞަލަވާތާއި ،ސަލާމްގައި އެކަލޭގެ ފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި ،މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ﷲސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން ވާގިއެދިހުރެ  2016ވަނަ އަހަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު
ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ފަށައިގަންނަމެވެ .މިރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް
ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 :ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ
އަތޮޅު ކައުންސިލް  2016ވަނަ އަހަރު ހިންގާ ދިޔަ ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ ކައުންސިލުގެ
ތަސައްވްރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަން އަދި އަތޮޅުގެ ވަނަވަރުގެ މައްޗަށެވެ .މީގެ އިތުރަށް ނަތީޖާ ޙާޞިލް ކުރުމަށް ކުރެވުނު
ްޗށެވެ.
މަސައްކަތާއި ،ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމުގެ މައ ަ
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
ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދެންއޮތް ފުރްޞަތުތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ސަރުކާރުން

އެބާރުވެރިކަން

ހިފެހެއްޓުމުގެ

ސަބަބުން

ރައްޔިތުންނަށް

ކައުންސިލުން

ދޭންބޭނުންވާ

ޚިދްމަތް

ދިނުމުގައި،ހުރަސްތަކެއް ހުރުމެވެ .އަދި މިކަމަކީ އަތޮޅަށް ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ހުރި ވަރަށްބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްކަން
ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .މިދެންނެވި ހުރަސްތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުތަކަށްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަ
ކުރެވެއެވެ .އަޅުގަޑުގެ އުންމީދަކީ އަދި އެދުމަކީ ،މިދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހައްލެއް
ހޯދާދެއްވުމަށް މަސަތްކަތް ކޮށްދެއްވުމެވެ.
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އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި ،އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ވޭތުވެ ދިޔަ
އަހަރަށްވުރެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރު ތަރައްޤީގެ ގިނަ ޙަރަކާތް ތަކެއް ހިންގުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ދެއްވައި ،އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ދެއްކެވުމެވެ .އާމީން!
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ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  2016ވަނަ އަހަރު މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް
ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް
ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު
ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2016ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު
އަދި

އަތޮޅު

ކައުންސިލު

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށް

ކުރެވުނު

މަސައްކަތްތަކާއި

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ދިމާވި

ދަތިތަކަށް

ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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 ކަމާއިއެކު އިޚްލާސްތެރި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ އަތޮޅު) އަކީ ،މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރު ބުރިއާއި އިންވެގެން ދެކުނުގައިވާ
އަތޮޅުކެވެ .އަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ ،އުތުރުން ދެކުނަށް  33.5މޭލެވެ .އިރުން ހުޅަގަށް ހުންނަނީ 24.5 ،މޭލެވެ .މީހުން
ދިރިއުޅެނީ 13 ،ރަށުގައެވެ .ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ 63 ،އެވެ 1968 .ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅުނު
ރަށުގެ އަދަދަކީ 16 ،އެވެ .މީގެ ތެރޭން އުޑޫދޫ ،ފުނަދޫ ،މާއްޑޫ މީހުން  1968ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ،އޭދަފުއްޓަށް
ބަދަލުކޮށްފައެވެ .ކިހާދޫ މީހުން  1968ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިތާދުވަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު  1975ވަނައަހަރު އެބުރިވަނީ،
ކިހާދުވަށް

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 ތުޅާދުއެވެ.
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 .އެގޮތުން މިހާރު މިއަތޮޅުގައި
ހިނގަމުންދާ  13ރިޒޯޓް އެބައޮތެވެ .އަދި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ  3ރިޒޯޓްވެސް އެބައޮތެވެ .މީގެ އިތުރުން މިއަތޮޅަކީ
ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްއެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނެސްކޯއިން ކަނޑައަޅަފައިވާ  10ސަރަޙައްދެއް ހިމެނޭ އަތޮޅެކެވެ .އަދި މިއަތޮޅު
ދަރަވަންދޫގައި އެއަރޕޯޓެއްގެ ޚިދްމަތުގެ އިތުރުން އޭދަފުށީގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ހިދުމަތާއި މީރާގެ ހިދުމަތް ލިބެމުން
ދެއެވެ.
އަތޮޅުގެ އާބާދީ  2016ގެ ނިޔަލަށް.
އަންހެން

ފިރިހެން

ޖުމްލަ

#

ރަށް

316

627

1

ކުޑަރިކިލު

311

520

2

ކަމަދޫ

259

261

3

ކެންދޫ

587

678

1265

4

ކިހާދޫ

246

229

475

5

ދޮންފަން

286

262

548

6

ދަރަވަންދޫ

558

557

1115

7

މާޅޮސް

358

345

703

8

އޭދަފުށި

1580

1704

3284

9

ތުޅާދޫ

1405

1528

2933

10

ހިތާދޫ

649

719

1368

11

ފުޅަދޫ

174

185

359

12

ފެހެންދޫ

141

155

296

13

ގޮއިދޫ

383

410

793

5
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލްގައި މިވަގުތު ހުރި މުދަލުގެ ތެރޭގައި
 1ލާންޗް " ހަނިފަރު " ( ' 38ގެ )
 1ލާންޗް " މާފަރު " ( ' 38ގެ ) އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ
 1ލާންޗް " ދޯނިޔާ " ( ' 20ގެ )
 1އަތޮޅުގެ
 1މަރިޔާދުގެ
 1ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 1ކާރު
 1ވޭން
މިތަންތާގެ އަންދާޒާކުރާ އަގަކީ  6480000/-ރުފިޔާ އެވެ.
މިތަކެތި ކައުންސިލްގެ މަގްޞަދު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ
މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ލާންޗަކީ ކުއްޔަށް ދަތުރުކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތެކެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް ވަޞީލަތްތައް އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގައި ބޭނުން ނުކުރެވެއެވެ.

7

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ުނސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައ ް
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް

ކައުންސިލަރުން

ނައިބުރައީސް
ފާތިމަތު ނަޞްރާ  /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވްއޮފިސަރ

ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އެޓޯލްޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް

ކޯޕަރޭޓިވް އެފެއާރޒް

ޑިރެކްޓަރ( އީއެކްސް)1

ޑިރެކްޓަރ ( އީ.އެކްސް )1

ޕޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ

އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނަމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މޫސާ ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓްޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން ސިމްހާދު

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފަޒްނާ އިދްރީސް

ޙުމައިދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ

މުޙައްމަދު ލަތީފް އ.އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޙުސައިން މިބްސާމް އ .ރިސާރޗް އޮފިސަރ

ފާތިމަތުއަބޫބަކުރު އ.އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު އ .އެކައުންޓްސްއޮފިސަރ

މަރިޔަމް ރަޝީދާ އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
މީޒާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އ .ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ،އެޗް.އާރ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން
އ .ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު އިކްރާމް

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
އިސްމާޢިލް ޖައިލަމް

ލާންޗް ޑްރައިވަރ
ޑްރައިވަރ

ނަވާލު އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު ފަޅުވެރި

 30މުވައްޒަފުން

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތް

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
 26ފެބްރުއަރީ  2014ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އޮތް  3އަހަރު ދުވަހަށް މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލަށް
ހޮވިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނަކީ:

މުޙައްމަދު ޢާދިލު

މަބުރޫކް ނަޞީރު

ވައިމަތީގެ  /ބ .ގޮއިދޫ

މީނާޒް  /ބ .އޭދަފުށި

ނާއިބު ރައީސް

ނާއިބު ރައީސް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހީނާމާގެ  /ބ އޭދަފުށި

އިބްރާހީމް ޝަރީފް
ދޭލިޔާގެ  /ބ ތުޅާދޫ

ޙަސަން ސިރާޖް

ޢަލީ ނާޢިޛު

ހަވީރީނާޒް  /ބ ކުޑަރިކިލު

ރޯޒްމީޑް  /ބ ކަމަދޫ
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

 -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

ގޮތް

ހިނގާނުހިނގާ

ބަލައި،

އިދާރީ

ދާއިރާގެ

އެކަށައަޅަންޖެހޭ

ފެންވަރުގައި

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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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

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 ހިޔުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީއަކާއި ،އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.
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ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
 -1ފާޠިމަތު ނަޞްރާ

ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް  /ޒިންމާދާރުވެރިޔާ

 -2މޫސާ ފާއިޒް

އ .ޑިރެކްޓަރ

ސމްހާދު
 -3ޙުސައިން ި

އ .ޑިރެކްޓަރ

 -4މުޙައްމަދު އިކްރާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 -5ފަޒްނާ އިދްރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -6ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 -7ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -8އަޙްމަދު ހަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ަބދުލްމަޖީދު ޙަސަން
 -9ޢ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -10މުޙައްމަދު ލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -11ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 -12ހުމައިދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 -13ޙުސައިން މިބްސާމް

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 -14ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ

 -15ޝަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 -16މީޒާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -17މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 -18ފަޒީނާ އިދްރީސް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 -19އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

 -20އިބްރާހީމް ޙަމްދީ

ލާންޗް ޑްރައިވަރ

 -21އިސްމާޢިލް ޖައިލަމް

ޑްރައިވަރ
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 -22ނަވާލް އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

 -23ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

 -24ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު

ފަޅުވެރި

 -25ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -26މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

 -27ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

 -28ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

 -29ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

 -30މުޙައްމަދު ފަޔާޒް

ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

 -31އަޙްމަދު ނަބީހް

ފަޅުވެރިއެއް

 -32އަޙްމަދު އަލީ

ފަޅުވެރިއެއް
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ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
މިކައުންސިލްހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތުގެ މައްޗަށް
މަސައްކަތްތައް ކަނޑައެޅި އެމަސައްކަތްތައް  4ޔުނިޓަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ .މުވައްޒަފުންވެސް ވަނީ ބަހާލެވިފައެވެ .މި ހަތަރު
ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރު ކައުންސިލްގެ
ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުގެ ގޮތުގައި  59ބައްދަލުވުން އެޖެންޑާކުރެވި 29 ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން
ައވަނީ  30ބައްދަލުވުމެވެ.
ނުބޭއްވި ގޮސްފ ި

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ

ސުލޫކީ

މިންގަޑަކީ

ދިވެހިސިވިލްސާރވިސްގެ

ޤަވާއިދުގެ

ޗެޕްޓަރ

2

ގައި

ކަނޑައެލިފައިވާ މިންގަޑުތަކެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ .މިފަދަކަމެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ކައުންސިލުން އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީއެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަރުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް ( ދެވަނަ ދައުރުގެ )
ޙާޒިރުވާންވީ

ގަޑިޖެހުނު

ޙާޟިރުވި

ޙާޟިރުނުވާ

ސަލާމް

6

ޢަލީ ނާޢިޛު ރޯޒްމީޑް  /ބ ކަމަދޫ

ކައުންސިލަރ

242

135

16

20

27

7

32

25

27

39

އަހަރީޗުއްޓީ

5

ޙަސަން ސިރާޖް ހަވީރީނާޒް  /ބ ކުޑަރިކިލު

ކައުންސިލަރ

242

136

28

34

30

10

19

20

30

29

ޙައްޖުޗުއްޓީ ( ދަތުރުގައި)

4

އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދޭލިޔާގެ  /ބ ތުޅަދޫ

ކައުންސިލަރ

242

148

22

20

30

7

19

15

30

27

ހައްޖުޗުއްޓީ( ތައްޔާރުވުމަށް)

3

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހީނާމާގެ  /އޭދަފުށި

ކައުންސިލަރ

242

167

2

17

11

41

6

17

52

ޚިތާނުކުރުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

2

މަބުރޫކް ނަޞިރު މީނާޒް  /ބ އޭދަފުށި

ކައުންސިލުގެ ނާއިބުރައީސް

242

159

1

33

9

32

9

26

41

ނަން

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

ޢާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

އަމިއްލަ ބޭނުމުގައި ރަށުންބޭރުގައި

ސ .ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަލާމް

މަހުގެނިޔލަށް ޗުއްޓީ

1

މުޙައްމަދު ޢާދިލު ވައިމަތީގެ  /ބ ގޮއިދޫ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

242

182

3

24

10

16

10

24

26

#

މަޤާމް

15

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙާޟިރީ ރިޕޯޓް

ސަލާމް

ޢާއިލީޒިންމާގެ ޗުއްޓީ

އަހަރީޗުއްޓީ

10

54

1

19
30

3

މޫސާ ފާއިޒު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

242

196

4

މުޙައްމަދު އިކްރާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

183

164

5

ފަޒްނާ އިދްރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

242

198

7

6

އަޙްމަދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

242

193

6

5

7

ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

242

178

10

11

43

8

ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

242

202

1

6

13

20

9

ޙުސައިން މިބްސާމް

އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ

242

203

8

3

27

1

8

10

ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

242

209

5

13

6

13

1

12

19

 11މީޒާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

242

148

1

8

6

5

8

82

 12މުޙައްމަދު ލަތީފް

ޓ އޮފިސަރ 242
ކ ޑިވެލޮޕްމަން ް
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމި ް
ޓ އޮފިސަރ 197 242
ކ ޑިވެލޮޕްމަން ް
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނަމި ް

2

23

11

21

13

ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

މަގާމު

ޙާޒިރުވާންވީ

2

ޙުސައިން ސިމްހާދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

242

201

ޙާޟިރުނުވާ

1

ފާޠިމަތު ނަޞްރާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

242

ގަޑިޖެހުނު

ޙާޟިރުވި

ޙައްޖުޗުއްޓީ ( ދަތުރުގައި)

38

6

43

މަޔަކަށްވުމުންލިބޭޗުއްޓީ

2

30

5

7

32

ޚިތާނުކުރުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

7

9

2

7

9

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭޗުއްޓީ

4

13

29

4

42

މުސާރަނުލިބޭގޮތަށް ވީއްލާފައި

13

5

15

7

13

20

އ.ބޭނުމުގައި ރަށުންބޭރުގައި

ސ .ބޭނުމުގައި ރަށުން ބޭރުގައި

މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަލާމް

މަހުގެނިޔލަށް ޗުއްޓީ

9

3

9

11

9

12

210

#

ނަން

1
1

217
13

75

25
13

16

32

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

 14ބަޝީރާ ޢަބްދުއްލަތީފް

އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

242

222

 15ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު

4

16

20

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

242

191

1

11

10

30

11

40

މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

242

187

5

12

9

34

12

43

އިބުރާހީމް ޙުސައިން

އެސިސްޓެންޓް މެއިންޓަނަންސް އޮފިސަރ

242

219

5

4

14

5

18

ފަޒީނާ އިދްރީސް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

242

193

11

5

28

10

38

ޙުމައިދު މުޙައްމަދު ވަހީދު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

77

68

އިސްމާޢީލް ޖައިލަމް

ޑްރައިވަރު

77

68

ނަވާލު އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

242

177

1
2
1

5

3

3

9

9

8

13

42

1

8

55

އިބުރާހީމް ޙަމްދީ

ޑްރައިވަރ

242

149

9

9

21

45

9

39

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

242

207

5

9

5

30

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމު

މަސައްކަތު

242

211

30
30

1

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

242

158

4

9

39

ނަޒީރާ ޢަލީ

މަސައްކަތު

242

173

26

8

35

26

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

242

198

2

10

32

2

42

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

242

155

7

8

31

41

7

39

ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދު

ފަޅުވެރި

242

166

3

19

45

6

3

64

ޢަބްދުލްޣަފޫރު އަޙްމަދު

ފަޅުވެރި

242

179

3

1

1

32

30
4

80
43

19

44

17

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ އެންމެހާ ކަންތައް ،އެކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން 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  115އެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރު އިންޓާރނަލް އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރު މާލީ އޯޑިޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރު އިދާރީ އޯޑިޓް އެލް .ޖީ .އޭ އިން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2014ވަނަ އަހަރު އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް އޮޑިޓް އޮފީހުންވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

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 ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންތައްތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން
ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާވެސް ފެންނަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:


އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރުން.



ޔުނިޓުތައް ހިންގަވާ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ  2014ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ،ފައިސާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބަލަހައްޓާ ،ޚަރަދުކޮށްފައިވާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
އަސާސީއާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ޤާވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް
އަޅުގަޑު ޤަބޫލު ކުރަމެވެ.

ފާތިމަތު ނާޞްރާ

މުޙައްމަދު ޢާދިލު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

(

20

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލު

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
ާތތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލުވީ މިންވަރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކ ް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ނަތީޖާ
ޙާސިލްކު
ރެވުނު
މިންވަރު

Q1

Q2

Q3

Q4

1

ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން

ފެބްރުއަރީ

މެއި

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

2

އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ދަރިވަރުން ހެދުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ދީނީނަސޭޙަތްދިނުން

މާރޗް

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

3

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އިންޓަރ ސްކޫލު ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

ޖެނުއަރީ

މާރޗް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

މާރޗް

ޖުލައި

4

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

%100

21

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

5

ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި އަދި ހުނަރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުން

6

ޒުވާން އާބަދީ އަކީ ފުއްދުންތެރި ރިވެތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ބަޔަކަށް ހެދުން

7

އަތޮޅަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޒުވާނުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމް ދިނުން

8

 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގައި ޡަޤާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވާ އާލާކުރުން

ޖެނުއަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޭޕްރީލް

%100

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

ޖޫން

ޑިސެމްބަރ

%20

9

 2016އަށް ބަހާލައިގެން ކުޅިވަރުތައް ރާވާ ހިންގުން

ޖަނައަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%50

10

އަތޮޅުގައި ހުރި އާޘާރީ ތަންތަން ދެނެގަތުން

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%100

11

ރިޒޯޓް ތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ޖޮބްފެއަރ ބޭއްވުން

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%100

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%100

އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%

12

13

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

ފެބްރުއަރީ

މާރޗް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

%100

22

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން

14

އޭދަފުށީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޤާއިމުކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވިއްކުންތަކަށް ޚާއްޞަ

%50

ފެބްރުއަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

އޮކްޓޯބަރ

15

ކަސްޓަމަރ ސާރވިސްބެހޭ ތަމްރީނު ކުރުން

ޖަނައަރީ

އޭޕްރީލް

ޖުލައި

ނޮވެމްބަރ

%100

16

އަތޮޅުގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

%100

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

އޯގަސްޓް

ޖަނަވަރީ

އޭޕްރީލް

ޖޫން

17

18

19

20

ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

ދަނޑުވެރިކަމަށް މީހުން ޝައުގުވެރި ކުރުވައި ،ހޭލުންތެރިކުރުވައި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި ،މީހުން
ބިނާކުރުން.

ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އެރަށްރަށުގައި

 EPZގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުން

ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކައުތެރިކުރުމަށްޓަކައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ މަސައްކަތްކުރާފަތާތްތަށް ފާހަގަކޮށް
 2015ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނުން

ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން

ފެބްރުވަރީ

%50

%40

%100

އޭޕްރީލް

%100

23

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

21

2016ވަނަ އަހަރު ނިމުގެ ކުރިން ކައުންސިލްއިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

22

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ އތމކ ބާރުވެރިކުރުވުން

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

%100

ޖޫން

ޑިސެމްބަރ

%100

24

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

 2016ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު
ހަރަކާތްތައް


ޙަރަކާތް 1



ކރުން
 2016ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ދިރުވައި އާލާ ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް:
ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދެކެވިފައި ،އެފާރާތްތަކަށް ވަގުތު ދެވެންނެތުމާއި މަސައްކަތުގެ
ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ތަން ނުދޭތީ.



ޙަރަކާތް 2



އަތު މަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެފަދަ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް
މަރުކަޒެއް ހެދުމުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން  /ފަންނީއެހީ ލިބުން ދަތިވުން.



ޙަރަކާތް 3



ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ އެރަށްރަށުގައި

 EPZގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

 2016ވަނަ އަހަރު ފެށުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ވާހަކަ ދެކެވި ،މި މަސައްކަތް ވަނީ
ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި.
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ޙަރަކާތް 4
 oދަނޑުވެރިކަމަށް

މީހުން

ޝައުގުވެރި

ކުރުވައި،

ހޭލުންތެރިކުރުވައި

ފަންނީ

ޤާބިލްކަން

އިތުރުކުރުމާއި ،މީހުން ބިނާކުރުން.
 oސަބަބު/ދަތިތައް
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލިބެން ހުރި ދުވަސްތަކާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތާ
ފުށު އަރާގޮތް ވުމާއި މިފަދަ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގެން އޮތީ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ކަމަށް ވުމުން
އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި އެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތަން ނުދިނުން.


ޙަރަކާތް 5
 oއޭދަފުށީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ޤާއިމުކޮށް ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ވިއްކުންތަކަށް
ޚާއްޞަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން
 oސަބަބު/ދަތިތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ

ލިޔެކިޔުމުގެ މަސައްކަތެއް ކޮށް

ބިން ސާފުކުރެވިފައި .އެހެން ނަމަވެސް މާރުކޭޓް އެޅުމަށް ރަށު ކައުންސިލް އިން ހަމަޖެއްސެވި
ބިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ދަންނަވައިގެން ހަމަނުޖެހުމުން.

އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާއި މޮނީޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ
ކުރުމަށް ބަޔޮސްފެއަރ ރިޒަރވް އޮފީހާއި ބާރު ޖަމިއްޔާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލު
ކުރެއްވި:
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.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އާއި ގުޅޭ ކަންކަން ބެލުމާއި މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދިފައި
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ނެތްތަންތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި ލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި އެތަންތައް އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެންމެ
ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތްތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ
މުހައްމަދު

ދީދީ

އާއި

އަތޮޅު

ކައުންސިލް

މެމްބަރުންނާއި

ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.

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

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ވެސް

މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް
ރޭވިފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގައިވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރޯލް އޮންނާނެ ކަމަށް ދެންނެވުނެވެ.

ޒުވާނުންނަކީ ހޭލުންތެރި ހުނަރުވެރި އަދި ފުއްދުންތެރި ރިވެތި ދިރުއުޅުމެއް އުޅޭ ބަޔަކަށް
ޮޕއް ބޭއްވުނު:
ހެދުމަށް "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި ވޯކްޝ ެ
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި
ްދވުނު މި ވޯކްޝޮޕަކީ ބ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިންގެ އިތުރުން،
ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެނ ެ
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.
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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 އަދާކުރައްވާކަމުގައެވެ .އަދި މި ވޯކްޝޮޕްގެ ސެޝަންތަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި
ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށްވެސް ޝުކުރު 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 ޒިންމާދާރުކުރުވުމުގެ ގޮތުން
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫން ނަގަހައްޓާ ދަމަހައްޓަން ކަމާގުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމުގައި
ވިދާޅުވިއެވެ.
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މިފަދަ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
އަދާކުރެވިގެން ކަމުގައިވެސް 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
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.
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ބ.އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން
ބއްވުނު
ސިވިލްސާވިސް 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.

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
ގެންނަންޖެހޭ ހެޔޮބަދަލުތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ.
މިޕޮރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައި ދެއްވީ ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް
ޓްރެއިނަރުންނެވެ.
މިޕްރޮގްރާމްގައި އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން  54ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވުނު
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން  1437ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް
އިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް
ދިނުމުގެ

ޕްރޮގްރާމެއް

ބޭއްވުނެވެ.

ާތތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން މި ބާއްވާ ދީނީ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބަރަކ ް
ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުކުރުމުގެ އިތުރުން ދީނި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޯކްޕްލޭންގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށް 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.
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

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 މައުލޫމާތު މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާ އާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބ.
އަތޮޅުގެ ގިނަ 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
ެވފައެވެ .އެއީ ބ ދޮންފަނުގައި  4ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ،ބ ކަމަދޫ ސްކޫލުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމް ތަކެއް
މަޝްވަރާކުރ ި
ހެދުމުގެ އިތުރުން އޮފީސް އިމާރާތެއް ހެދުމާއި ،ބ ހިތާދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒުގައި  8އެދުގެ ވޯޑެއް ހެދުމެވެ.
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ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން "އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ
ސަޕޯރޓް"ގެ އިންޖިނިއަރިންގް ޓީމެއް ނޮވެމްބަރ  30ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާ އެކު
ވަނީ ސައިޓް ބަލާ ނިންމާފައެވެ .އެންމެ ފުރަތަމަ ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބ.ދޮންފަނުގެ ކްލާސް ރޫމްތައް އެޅުން
ލަސްވެފައިވަނީ ދޮންފަނު ސްކޫލްގެ ބިން ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް ޑިސެމްބަރ ފަހުކޮޅު އެކަން ހަމަޖެހި މި މަސައްކަތް ފެށުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ
ކަމެއް ނިންމާ ޔޫ.އެސް އެމްބަސީއަށް ލިޔެ ކިޔުންތައް ވާނީ ފޮނުވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމަށް ޔޫ.އެސް .އެމްބަސީއާއި އެކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ވާނީ މަޝްވަރާ
ކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން ކުރެވުނު މަޝްވަރާގައި

2017ވަނަ އަހަރު އިތުރު  04ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ

ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ އަގު  50މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ބ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން "ރަންނާ އެވޯޑް" ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ދިނުމުގެ
ހަފްލާއެއް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ބާއްވާ ނިންމާލެވުނު
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
ގެ ނަމުގައި އެވޯޑް ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި ،އެ އެވޯޑް  18އޮގަސްޓް  2016ގައި ބޮޑު ހަފްލާއެއްގެ ގޮތުގައި ދީ
ދވިފައިވަނީ މައިގަނޑު  6ދާއިރާ އަކުންނެވެ .މިގޮތުން ޝަރަފްވެރި ކަމުގެ އެވޯޑު ދެބޭފުޅަކަށް،
ނިންމުނެވެ .މި އެވޯޑް ެ
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ހިތްވަރު ދިނުމުގެއެވޯޑު  13ބޭފުޅަކަށް ދެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް ޚާއްސަ އެވޯޑުގެ ގޮތުގައި  14ފަރާތަކަށް އެވޯޑް
ހަވާލުކުރެވުނެވެ.
 .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 އެވޯޑްތަކެއް ހަވާލުކުރި އިރު،
އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި ،އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކަށް
ފައސާގެ އިނާމް ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ހިދުމަތްތެރި ރަށު ކައުންސިލަކަށް ހޮވުނު ބ .ކުޑަރިކިލު
ކައުންސިލަށް އެޥޯޑާއި އެކު ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ،ދެވަނައަށް ހޮވުނު ބ .މާޅޮސް ކައުންސިލަށް
އެވޯޑާއި އެކު ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވުނު ބ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލަށް އެވޯޑާއި އެކު ވިހިހާސް ރުފިޔާގެ
ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކުރެވުނެވެ .އަދި އެންމެ ހިދުމަތްތެރި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއަށް ހޮވުނު
ބ.ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް އެވޯޑާއި އެކު ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކުރެވުނެވެ .ރަންނާ
އެވޯޑް  2016ގެ ޙަފްލާ ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިއާގެ ޓީވީއެމް އިން ވަނީ ލައިވްކޮށް ދުރަށް ދައްކާފައެވެ .މި އެވޯޑް
ހަފްލާއާއި ލިބިފައިވާ އިނާމްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ޔޫ.އެސް އެމްބަސީ ގުޅިގެން އޭދަފުށީގައި "ފަސްޓް ރެސްޕޯންސް "
ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުނު

ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް ،ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޔޫ އެސް އެމްބަސީ ގުޅިގެން " ފަސްޓް ރެސްޕޯންސް " ގެ ނަމުގައި
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ސެޕްޓެމްބަރ  18އިން  21ގެ ނިޔަލަށް ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ އެކި އޮފީސްތަކުން  21ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .މި
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްގައި މައުލޫމާތާއި ޓްރެއިނިންގ ދެއްވީ ޔޫ އެސް އެމްބަސީގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންނެވެ .މި ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމް ނިމިގެން ދިޔައީ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ބޮޑެތިމީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ސީޕީ އާރު ،ޝޮކެއްޖެހި ނުވަތަ
ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވެފައި އޮންނަ ބަލިމީހަކަށް ފަސްޓް އެއިޑް ދޭނެ ގޮތާއި ހެމޮރޭޖް ކޮންޓްރޯލްގެ އިތުރުން ހާދިސާއެއް
ހިނގައިފިނަމަ ބަލި މީހުން އެސެސް ކުރާނެގޮތުގެ ތަމްރީނާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ .ހަމަ އެއާއި އެކު އަތޮޅުން
ބައިވެރިވި ރަށްތަކަށް ފަސްޓް އެއިޑް ގައި ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތި އެކުލެވޭ ގޮތަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަނީ ކިޓް އެއް ހަދިޔާ
ކުރައްވާފައެވެ.
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ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގަވައިދު ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުނު
ބ.އޭދަފުށީގެ ސަރޔކާރު އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސިވިލް
ސަރވިސްގެ ގަވައިދުތަކަށް އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެއްދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްއިން ވަނީ
ހިންގާފައެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބ .އޭދަފުށީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ދައުވަތު
ދެވުނެވެ .ނޮވެމްބަރ  19ގައި ބޭއްވުނު މި
ޕްރޮގްރާމްގައި
ސަރވިސް

މައުލޫމާތު

ދެއްވީ

ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލް

އިންސްޓިޓިޔުޓްގެ

ޓްރެއިނަރ އެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސިވިލް
ސަރވިސް

ގެ

މަސައްކަތުގެ
މައްސަލަތަކާއި،

ގަވައިދު

އާންމުކޮށް

ތަކާއި

މާހައުލުގައި
ގަވައިދުގެ

ދިމާވާ

ދަށުން

މިފަދަ

މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ކިޔާދެވުނެވެ .އަދި މި
ޕްރޮގްރާމްގައި

މަސައްކަތުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ދިމާވެފައިވާ

މާހައުލުގައި
ކަންކަމާ

ގުޅޭ

ގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްލެވުނެވެ.

ބއްވުނު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންކަމް ޖެނެރޭޝަންގެ ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ޭ
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެނ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންކަމް ޖެނެރޭޝަން ނަމުގައި
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބޭއްވުނެވެ .އޮކްޓޯބަރ  26ން  27އަށް ބޭއްވުނު 12
ގަޑިއިރުގެ

މި

ޓްރެއިނިންގ

ކައުންސިލްތަކަކުން

ޕްރޮގްރާމްގައި

ބ

ވަނީ

އަތޮޅުގެ

ގިނަ

ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި
އެފުރުޞަތު ތަކުގެ ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .އަދި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ވަސީލަތްތަކާއި އެކަންތައް
ރާވާ

ހިންގާނެ

ގޮތާއި

ބެހޭގޮތުންވެސް

ބައިވެރިންގެ

މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރެވި މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި
ރަށްތަކުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދާގޮތުގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަން އެއް ހުށަހެޅިއެވެ.
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ބ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ބަށި މުބާރާތް ބޭއްވުނު
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޭތިވިދިޔަ 2015 ،2014
އަހަރުވެސް ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ  2016ވަނަ އަހަރުވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ .މުބާރާތް ބޭއްވިގެން ދިޔައީ ނޮވެމްބަރ 11
އިން ނޮވެމްބަރ  18ގެ ނިޔަލަށެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރީ ބ .ގޮއިދޫ އަދި ބ .އޭދަފުށި އެވެ .މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރީ ބ.
ގޮއިދޫ ބަށި ޓީމެވެ .ގޮއިދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ  11ފޯލީގެ ތަފާތުންނެވެ .މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ހެދުނީ  27ލަނޑެވެ.
މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ޓްރޮފީއާއެކު  ( 25،000/-ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ފައިސާގެ އިނާމް އަދި ރަނަރަޕް
ޓީމަށް  ( 15000/-ފަނަރަހާސް ) ގެ ފައިސާގެ
އިނާމް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފެއާ ޕްލޭ

ޓީމަށް ހޮވުނީ ހިތާދޫ ބަށި ޓީމެވެ.
ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރުގެ ބަށި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 5
ޓީމު ވާދަކުރި އެވެ .އެއީ އޭދަފުށްޓާއި ގޮއިދޫގެ
އިތުރުން ކިހާދޫ އާއި މާޅޮސް އަދި ހިތާދޫ އެވެ.
މިއިން ކޮންމެ ޓީމަކަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުން އަތޮޅު
ކައުންސިލުންވަނީ  ( 4000/-ހަތަރުހާސް ރުފިޔާ )
ދީފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އައު އޮނިގަނޑަށް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން
ވޯކްޝޮޕްއެއް ބޭއްވުނު

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ،އޮޑިޓް އޮފީސް ،ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގުޅިގެން

ރަށު

ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް އައު އޮނިގަނޑަށް ތައްޔާރު
ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ވޯކްޝޮޕްއެއް ޑިސެމްބަރ  13އިން  15އަށް ބޭއްވުނެވެ.
މި ވޯކްޝޮޕަކީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލީއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރުD2/CI R/2016/9-

13އިން ،ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑަށް ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ މަގުޞަދުގައި ،ކަމާއިބެހޭ
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މުވައްޒަފުންނަށް ،ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެޓްގެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭއްވުނު ވޯކްޝޮޕްކެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި 11

ރަށަކުން  19ބައިވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ.

ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތްތައް:
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދްމަތް

ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތައް

ފޯމްހިފައިގެން
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހަދައި ދިނުން.

އަންނަ

ފަރާތްތަކުގެ

ފޮޓޯނަގާ އައި.ޑީ ކާޑު ޔުނިޓަށް ފޮނުވާ،
ކާޑުލިބުމުން

އެފާރާތް

ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރު

ތަކާ

ޙަވާލު

 901މީހުންނަށް ކާޑުހޯދުން

ކުރުން.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ
ކަނޑުއުޅަނދުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ  110މީހުންނަށް ލައިސަންސް ދެވުނު.

ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އެދިވަޑައިގަންނަވާ
އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރުގެ ލައިސަންސް ހަދާ ދިނުން.

ޓެސްޓާއި،

ފަރާތްތަކަށް

ދުއްވުމުގެ

ތިޔަރީ
ޓެސްޓްދީ  250މީހުންނަށް ކާޑު ދޫކުރެވުނު.

ލައިސަންސް ކާޑު ދޫކުރުން.

ކަނޑު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާ ދިނުން.

ރޯޑު ވާދިނަސް

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 19
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

ދެވުނު.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 18
ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

އުޅަނދަށް

ރަޖިސްޓަރީ

ހަދާ

އުޅަނދަށް

ރަޖިސްޓަރީ

ހަދާ

ދެވުނު.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ 153

ފަރާތަކަށް

ރޯޑު

ވާދިނަސް
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ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެގެން.

ހަދާދެވުނު.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ބަޖެޓުން  2016ވަނަ އަހަރު ރަށްރަށަށް ދީފައިވާ އެހީ
#

1

ނިންމި ޖަލްސާ

94

ވަނަ

އެހީދެވުނު ބޭނުން

ޢައްމު ފެންޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތަށް

އެހީދެވުނު ތަން

ދެވުނު ޢަދަދު

މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

10000.00

ޖަލްސާ

2

94

ވަނަ

މާޅޮހު ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ޢާއްމު އިޖްތިމާޢީ ފެންތާނގީތައް ހިޔާ ކުރުމަށް

7000.00

ޖަލްސާ

3

101

ވަނަ

ޖަލްސާ

4

104

ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ޓީމަށް އެހީއަށް.

ވަނަ

ޖަލްސާ

5

108

6

ޢާއްމު އޭދަފުށި ކްލަބް ދަ ބިގިނާސްއިން ބާއްފާ

މަރްޙޫމް އޭދަފުށި ދަބިގިނާސް

6000.00

ޝާހީން މެމޯރިއަލް ފުޓްސަލްމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް

ވަނަ

ޖަލްސާ

110

ޢާއްމު އަތޮޅު

ތަޢުލީމީ

މަރުކަޒުން

އިންޓަރ

ސްކޫލް

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

17725.00

ޢާއްމު މާޅޮހު " މާރެސް " ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން އަތޮޅަށް މާޅޮހު މާރެސް ކްލަބް

4000.00

ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތަކަށް

ވަނަ

ކެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ

ޢާއްމު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހެދުމަށް

8000.00

ޖަލްސާ

7

110
ޖަލްސާ

ވަނަ

ޢާއްމު މެލޭޝިޔާގައި

އޮންނަ

ޕްރޮފިޝަނަލް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

5000.00

ކޯހެންގައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން ބޭފުޅަކު ބައިވެރި ކުރުމަށް

39
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8

112

ވަނަ

ޖަލްސާ

9

114

10

ޢާއްމު  2016ވަނަ އަހަރު ސްކޯލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

11000.00

ސްކޯލަރޝިޕް ދިނުމަށް

ވަނަ

ޖަލްސާ

117

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޢާއްމު މުޅިރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާއިން ބާއްވާ ފޭލި ޖަމްޢިއްޔާ އޭދަފުށި

4000.00

ޤުރްއާން މުބާރާތަށް

ވަނަ

ފެހެންދޫ ކައުންސިލު އިދާރާ

ޢާއްމު ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް

15000.00

ޖަލްސާ

11

117

ވަނަ

ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލު އިދާރާ

ޢާއްމު ނަރުދަމާގެ ލައިނެއްބެދިގެން އެކަން ރަގަނޅު ކުރުމަށް

15000.00

ޖަލްސާ

12

117

ވަނަ

ޖަލްސާ

16

119

ޢާއްމު ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އެރަށު ކުޑަރިކިލުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ

3260.00

އަންހެނުންކޮމިޓީން ބާއްވާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަކަށް

ވަނަ

ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޢާއްމު ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަކަށް

5000.00

ޖަލްސާ

17

119

ވަނަ

ޖަލްސާ

ޢާއްމު ކްލަބް

ދަބިގިނާސްގެ

ފަރާތުން

މިނިވަންދުވަހުގެ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2000.00

މުނާސަބަތުގައި ތްރީ އޮން ތްރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް
ބޭއްވުމަށް

18

122

ވަނަ

ޖަލްސާ

19

122

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް

ވަނަ

ޖަލްސާ

20

122

ޢާއްމު ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ފުޓްސަލް ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7000.00

ޢާއްމު ގޮއިދޫ

ސްކޫލުން

އިންޓަރ

ސްކޫލް

ވޮލީ

ބޯލް ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9600.00

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް

ވަނަ

ޢާއްމު އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމިޓީން މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

8000.00
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ޖަލްސާ

21

123

ހަދަންފަށާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް

ވަނަ

ޖަލްސާ

22

124

23

ވަނަ

24

ވަނަ

25

ވަނަ

26

ވަނަ

27

ޢާއްމު ބ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން  2016 ،2015ވަނަ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

9000.00

އަހަރު އިނާމްލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް

ވަނަ

ޖަލްސާ

129

ޢާއްމު  2016ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ބަށި މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ބައިވެރިވާ ކައުންސިލްތަކަށް

20000.00

ތެރެއިންބައިވެރިވާ ޓީމްތަކަށް ދެވޭ އެހީ

ޖަލްސާ

129

ޢާއްމު ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7000.00

ޖަލްސާއަށް

ޖަލްސާ

126

ޢާއްމު ކެންދޫ ސްކޫލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

5000.00

ޖަލްސާއަށް

ޖަލްސާ

126

ޢާއްމު  2015ވަނަ އަހަރު މާޅޮހު މަދްރަސާއިން އިނާމް ލިބޭ މާޅޮސް ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4000.00

ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް

ޖަލްސާ

124

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލް

ޢާއްމު އަތޮޅު

މަދްރަސާގެ

2015

ވަނަ

އަހަރުގެ

އިނާމް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 5000.00

ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

ވަނަ

ޢާއްމު ކިހާދޫ ގެ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް

ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

14000.00

ޖަލްސާ

ޖުމްލަ ޚަރަދު :ދެލައްކަ އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ

201585.00
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ކައުންސިލުގެ  2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
 2016ގެ ޚަރަދު

2016

ގެ

ލިބުނު

ބަޖެޓް

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ގެ

2016

ބަޖެޓްގައި ބާކީ ހުރި
ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

6,839,308.00

6,933,643.00

94,335.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

883,719.32

886,654.08

2,934.76

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

7,723,027.32

7,820,297.08

97,269.76

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

4,375,717.00
209,763.00

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

59,465.00

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

443,245.00

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

637,954.00

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

46,680.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

1,066,484.00

4,340,591.00
218,686.00
95,000.00
332,288.00
910,438.00
46,680.00
989,960.00

-35,126.00
8,923.00
535.00
32,734.29
55,292.62
0
31,976.47

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާ އަދި ސަބުސިޑީޒް
6,839,308.00

6,933,643.00

94,334.74

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ
ޚަރަދު

883,719.32

886,654.08

2,934.76

883,719.32

886,654.08

2,934.76

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
މުސާރައާއި އުޖޫރަ

3,402,466.29

3,275,117.00

-127,349.29

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

973,251.13

1,065,474.00

92,222.87

4,375,717.42

4,340,591.00

-35,126.42
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ނިންމުން
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލް ހިނގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓްލިޔެ އެކުލަވާލުމުގެ ތަޢުފީޤް
ދެއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟުރަތަށް ޙަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމެވެ .މިރިޕޯޓްގައި އަލި އަޅުވާލެވިފައިވާ އެންމެހާ
ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވާ އެކަށައަޅާ ރިޕޯޓެއްގެ ސިފަ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންނަށް

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު

ޝުކުރު

ދަންނަވަމެވެ.

މިރިޕޯޓް

މުރާޖާކޮށް

ހެއްދެވި

މެމްބަރުންނަށްވެސް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަޅުގަޑުގެ ދުޢާއަކީ މިއަތޮޅަށް ( ބ .އަތޮޅަށް ) އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަކެއް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ .ކައުންސިލަރުންނަށާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވައި ،ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް
ކުރުމުގައި މިހާރަށްވުރެވެސް ރަގަޅު ގޮތްތައް މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ .އާމީން!
ވައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
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