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ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
ޙަމްދާއި ޝުކުރު ހުރީ އިންސާނާގެ ބުއްދިން ހެޔޮނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ދެއްވާ ދުނިޔެ
އާރާސްތުކުރުމަށް އިންސާނުން ބިންމަތީގެ ޚަލީފާއިން ކަމުގައި ލެއްވި ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް،
ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ހުރީ އިންސާނުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް ފޮނުއްވި އަޅަމެންގެ މާތް ނަބިއްޔާ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް .އާދެ! މިރިޕޯޓަކީ ވަރަށް ކުރުގޮތަކަށް ބ މާޅޮހު
ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިނގި ގޮތުގެ 3127ވަނައަހަރުގެ ރިޕޯޓެވެ .މިރިޕޯޓް ހެދުމުގެ އަޞްލެއްކަމުގައި
ބެލިފައިވާނީ މިއި ދާރާ ހިނގި ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތެވެ .އަޅުގަޑު މިރިޕޯޓާއި މެދު އެންމެބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ
ކަމަކީ ދުވަހުން ދުވަހަށް މިރިޕޯޓް ހެދުމަށް ބޭނުންވި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައި ވުމެވެ.މާޅޮހު ކައުންސިލް
އިދާރާއަކީ

ހަމައެކަނި

ފަސް

އިދާރީ

މުވައްޒަފުން

ބޭނުންކޮށްގެން

ހިންގޭ

އިދާރާއެއް

ނަމަވެސް

މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަޅުގަޑަށް ލިބިފައިވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލަރުންވެސް ފޫހިކަމެއްނެތި
އަޅުގަޑަށް ވެދެއްވާ އެއްބާރު ލުމަށްޓަކައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ .އަޅުގަޑުގެ މިކުރު ބަޔާން ނިންމާލާނީ ބ.
މާޅޮހަށާއި ދިވެހި ޤައުމަށް ހެޔޮ ނަޞީބާއި ކާމިޔާބު މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި ކީރިތި ﷲ ގެ
ޙަޟްރަތުގައި ދުއާދަންނަވަމުންނެވެ ،އާމީން
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާއި އެއްގޮތަށް އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވުނު.
ތަރާވީޙު ނަމާދު ޙިފުޡުކޮށް ކުރެވުނު
މާރެސް ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ޤުރްއާން ކްލާސް ހިންގުނު
ގއި ހާމަބިމެއްގައި ކުރެވުނު
ޢަޟުޙާޢީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާޢަތު ަ
ދނާ އުސޫލަތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވި އެއަށް
ޑ ބަލަހައްޓާނެ ހަރު ަ
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނިގޮ ު
ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދެވެއެވެ.
ދވުނެވެ.
އ ބަލަހައްޓަމުން ގެން ެ
ކައުންސިލަރުންގެ ސީދާ އަމަލީ މަސައްކަތުން މަގުމަތީ ބައްތިތަ ް
ނ
ބަދަރުބައްތިތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމު ު
ކރެވިފައި ވެއެވެ.
ކައުންސިލަށް ޢާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ރަށުން ކުލީބިން ދޫ ު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތަކުގައިހުރި ގައުތައްނަގާ މަގުއެއްވަރުކުރުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނ
ބަދަރުހިޔާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ ރާނާ ނިންމު ު
ކަނޑުތޮށި މަރާމާތު ކުރެވުނު
ނ
ދަނޑުވރިކަން ކުރުމަށް  2000އަކަފޫޓުގެ  3ބިން ދޫކުރެވު ު
ނ
ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން  900އަކަފޫޓުގެ  2ބިން ދޫކުރެވު ު
ނ
ފށު ު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ މާއްދާ  24އަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަން ެ
ފންހެދޭ  6ސަރަޙައްދަކަށް ވެލިއަޅާ އެއްވަރުކުރެވުނެވެ
ގން ރަށުގެ ެ
ހައިމާކް ބޭނުންކޮށް ެ
ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަސް ބިޑްކުރެވިގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލް ކުރެވުނެވެ.
 34ގޯތި ދޫކޮށް ކަންމުޑި އަޅާ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.
އިތުރު  6ގޯތި ދޫކުރުމަށް ޢިޢުލާންކޮށް ފޯމުތައް އެއްކުރެވިފައިވެއެވެ.
ހުކުރު މިސްކިތު ވަށާފާރުގެ ދެފުށުގައި ރަގަޅުފެންވަރެއްގެ ކުލައެއްލެވުނެވެ.
ހުކުރު މިސްކިތުގެ ވަށާފާރުގެ ތުންފަތް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުނު.
ޓނެވެ.
ވށައިގެން ސާފުކޮށް މޫދާއި އަތިރިމަތި ބެލެހެއް ު
މޫދަށްކުނިއެޅުން މަނާކޮށް ރަށް ަ
ގސްކާނާ އުފައްދާ އޭގެ ބޭނުން ހިފުނު.
ތތަކުން ަ
ފަނާވެދާ ކުނީގެ ބާވަ ް
ނ
އިންޑޯ ކުޅިވަރު ހޯލުގެ މަސައްކަތް ފެށު ު
ނ
ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވު ު
ބށިމުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ.
ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކުރެވިގެން ަ
ވރިވެ ފާހަނގަކޮށްލެވޭ ނަތީޖާއެއް ހޯދުނެވެ.
ބ އަތޮޅު ބަށިމުބާރާތުގައި ބައި ެ
ސިޓީ ،މެސެޖް ،ސަރކިއުލަރ ފަދަ  0088ލިޔުން އެންޓްރީ ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ސަރުކާރާ
ރައްޔިތުންނަށް  226ލިޔުމަށް ޖަވާބު ދެވިފައި ވެއެވެ.
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މާޅޮސް އެވެއަރނަސް އެންޑް އެންވަޔަރަންމެންޓް ސޮސައިޓީއާއި ގުޅިގެން ފެންޕްލާންޓެއް
ނ
ށޓަކައި ޕްލަންޓްހައުސް ޢިމާރާތްކޮށް ޚިދުމަތް ދޭންފެށު ު
ބެހެއްޓުމަ ް

 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
ގތާ  ،ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް
އޓާނެ ޮ
މާލީ ހިސާބުތައް ބަލަހަ ް
ވަޒީފާއަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާގައި މިއިދާރާގެ  13މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ހަނދާނި
ތގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ
ލިޔުން ހޯދާފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހަދާނެ ގޮ ު
ޕްރޮގްރާމް  3މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ.

މާލީ ޚުލާޞާ
 ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި ބޭންކްއޮފްމޯލްޑިވްސް ބ .އޭދަފުށި ބްރާންޗަގައި  13އެކައުންޓް
މެދުވެރިކޮށް މާލީ ހިސާބުތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބެލެހެއްޓުނެވެ.
1026
 31ޑިސެމްބަރ 2016
ނ
ލިބު ު

ޢަދަދު

ފައިސާ
6738277411

6738277411

އަހަރުގެނިޔަލަށް ޖުމްލަ

ދ
ހިނގި ހަޜަ ު
0702830488

ޚަރަދުނުވާ ބާކީ

ޢަދަދު

0141604464

0702830488 0141604464 0702830488

ފައިސާ
6738277411

6738277411

ކައުންސިލްގެ  2016ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްން1368686.59ރުފިޔާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންނަށާއި ކައުންސިލަރުންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން
428441407ރުފިޔާ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށާއި ހިންގުމަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ 4މީގެ އިތުރުން

 81006411ރުފިޔާ ޕެންޝަން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
*ނޯޓް 2016 :ވަނައަހަރުގެ ފަހު 6މަހުގެ އެހެނިހެން ޕީވީތަކަށް ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 28ވަނަދުވަހުއެވެ .ފައިސާލިބުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް
ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތައްވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު
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ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ރަށުގެ ތަޞައްވުރު
މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއި އެކު ބ މާޅޮހަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ޙުރުމަތް
ތެރިކޮށްހިތާ ،ޒަމާނީ ތަޢުލީމަށް ހޭލުންތެރި ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކުދިރިއުޅޭ އުފާވެރި ރަށަކަށްވުން.
ޕްރޮގްރާމްތައް(ދާއިރާ):
މިރަށުގެ ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި މިރަށުގެ ނަރުދަމާ
ހިމެނިފައިވާތީވެ،އެއީ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް މިރަށުގެ ފެނުގެ ޙާލަތު ގެނެވުނީ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ނަމަވެސް ނަރުދަމާގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޢަމަލީގޮތެއްގައި ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.މިއީ ބ މާޅޮހު
ރައްޔިތުންގެ ނިހާއީ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ނސިލުތަކުން
ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައު ް
ޒ ކުރެވުމަށް ހަމައެކަނި ދަތިވާ ކަމަކީ
ތތަކެވެ.ލާމަރްކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީ ް
ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަ ް
ފައިސާގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .ނަމަވެސް އެޤާނޫނުގެ  63މާއްދާ ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދެއެވެ .އަދި ބިމާބެހޭ
ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
މި ބައިގައި "ޕްރޮގްރާމް" މާނަކުރެވިފައި އެވަނީ  SAPގައި ހިމަނާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކަށެވެ.
ތިރީގައި އެވަނީ ޤައުމީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ބައި(ޕްރޮގްރާމް)ތަކާއި
ނގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ގުޅުވައިގެން ބ މާޅޮހުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކެވެ .ހި ް

ޕްރޮގްރާމް ކޯޑު
1

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން

އަސާސީ އަމާޒުތައް
1.01

ނ
ލއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނު ް
ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ު

1.02

ނ
ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނު ް

1.03

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން

1.04

ތމަޢު ސަލާމަތްކުރުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖު ަ
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1.05
2

3

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން

ހެޔޮވެރިކަން
2.01

އަދުލް އިންސާފް

2.02

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

2.03

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން

2.04

ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

2.05

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
3.01
3.02
3.03

ތދެވުނެވެ.
ދ ފަހަރެއްގެމަތިން ދީނީ ނަސޭހަ ް
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން * ެ
ނދައިގެ ޚިދުމަތާއި،
*  27އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް އާސަ ް

އޯގާތެރި ސަރުކާރު

އވެއެވެ.
އަސާސީ ޕެންޝަންލިބޭތޯ ބެލިފަ ި
އސްވެރިންނާ
މށް ތަނުގެ ި
ހގާ ނުހިގާގޮތް ބެލު ަ
ތަޢުލީމް * ރަށުގެ ތަޢުލީމް ި
ބައްދަލުކުރެވުނެވެ
ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން * ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

3.04

ޢާއްމުކުރެވުނެވެ .އަތޮޅުގައި ހުރި ރިސޯޓްވަޒީފާތަކާއި ބެހޭ ފުރުޞަތުތައް ޢާއްމު
ކށް
ކުރެވުނެވެ.އަދި ޔުނިވަރސިޓީ ކޯސްތަކާއިބެހޭ ލުއިފޮތް ހުރިހާގެއަ ަ
ރައްދުކުރެވިފައިވެއެވެ.

3.05
3.06
3.07
4

ކުޅިވަރު

* ވޮލީކޯޓްގެ ބިންގަނޑު ތަޅާ އެއްވަރުކުރެވުނެވެ.

ފހަރު ރައްޔިތު ފިރިހެނުންނާ
އާއިލާ ބަދަހިކުރުން * ރައްޔިތު އަންހެނުންނާ ދެ ަ
އެއްފަހަރު ބައްދަލު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ
ފަތުރުވެރިކަން
4.01

ތތައް
* ކައިރި ރިސޯޓްތަކުގައިހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަ ު

ޢާއްމުކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ރަފުގައި ގެސްޓްހައުސް ހިދްގުމުގެ ހުއްދަދެވުދެވެ .މީގެ
އިތުރުދް ޒޫރިޒަމް ޒޯދެއް ކަޑައެޅުދެވެ.

މަސްވެރިކަން
4.02

ކމުގެ މަޢުލޫމާތު
* ރިސޯޓްތަކަށް ފަރުމަހާއި ހިބަރު ބޭނުންވާ ަ

މަސްވެރިންނަށްދެވުނެވެ .އަދި މަސްވިއްކޭނެ ރިސޯޓްތަކުގެ މައުލޫމާތުވެސް
ނއެވެ.
މަސްވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ެ

4.03

ދަނޑުވެރިކަން

* އެކަށީގެންވާ ދަނޑުވެރިކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ.ނަމަވެސް

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  3ބިން ދޫކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި * ކުރާފަރާތްތަކަށް ލޯންސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ
4.04

ނވެ .އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން 0611އަކަފޫޓްގެ 14
ފުރުޞަތުއޮތްކަން އަންގައިދެވު ެ
ބިން ދޫކުރެވުނެވެ.

4.05

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން * ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް

13

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
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ހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 6102ވަނައަ ަ

ޢާއްމުކުރެވުނެވެ .ސިވިލްސަރވިސް އޯޕަންޑޭ ފާހަގަކުރެވި ސިވިލްސަރވިސްގެ
ވނެވެ.
ފުރުޞަތު ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދެ ު
ތިމާވެށި * ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށާއި މުރަކަ އާލާކުރުމަށް ގޮޑުދޮށަށާއި
ނއި ދެވުނެވެ .އަދި
މޫދަށް ކުނިއެޅުމުން ހުރި ނުރައްކާތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސް ަ
ށކަން އަންގައި
އޓަ ް
ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޑިސްޕޮސިފަލް ނެޕީ ފޮނުވަންޖެހޭނީ ތިލަފު ް
4.06

ޓށް ފޮނުވުމަށާއި ފަނާވާތަކެތި
ދެވުނެވެ .އަދި ފަނާނުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި ތިލަފުއް ަ
އމަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންގުނެވެ .ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތި
ނައްތާލުމަށް ކުނިގޮޑަށް ގެންދި ު
ކުނިގޮޑަށް ގެންގޮސްގެން ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ ޢމަލީ މަސައްކަތް ކައުންސިލަރުން
ކުރައްވައެވެ.
ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

* ޚިދުމަތް އަވަސް ކޮށްދެއްވުމަށް ކަމާބެހޭ

ނއެވެ .އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް
ފަރާތްތަކުގައި ދެންނެވިފައި ވާ ެ
4.07

އޔަރުވާން
ވނީ ތަޣަ ް
ރށުގެ ފެންފަށަލަ މިހާރު ަ
ފެނުގެ ޙާލަތު ދެންނެވުނެވެ .މި ަ
ނ އެންވަޔަރަންމެންޓް މިނިސްޓަރާއި
ފަށާފައެވެ .ކައުންސިލްގެ ފަރާތު ް
ބައްދަލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
ހަކަތަ * މިރަށަކީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނގެ ފަރާތުން  63ގަޑިއިރު ކަރަންޓް

4.08

ފޯރުކޮށްދޭރަށެކެވެ .ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ލެޑްލައިޓް ބޭނުންކުރުމުގެ
ޝވަރާކުރެވުނެވެ.
ބޭނުންތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަ ް

4.09
4.10
5

ބިން

ނބަޖެޓެއްހަދައި ފާސްކޮށް ދެއްވުމަށް
ބނުންކުރުމަށް ބި ް
* ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ޭ

ށފައިވާނެއެވެ.
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގައި ފާސްކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮ ް
ކޮމިއުނިކޭޝަން ،ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ

އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
5.01

ށ ލުއިލޯނު
ޖެންޑަރ * ދެޖިންސަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒުވާން ދަނޑުވެރިންނަ ް
އޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
ލިބެންއޮތް ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރަ ް
ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް * ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ލޯނު ލިބެން
ހުރިކަން ޢާއްމުކުރެވުނެވެ .ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދެވުމަށް ސަރުކާރުން

5.02

ކރެވުނެވެ .ނޯޓިސް
ލުއިލޯނު ދެއްވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ޒުވާނުންނާއި ޙިއްޞާ ު
އމުކުރެވުނެވެ .ސީ އެމް ޑީ އޭގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން
ބޯޑުގައި ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ޢާ ް
ޙިއްޞާގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވިއެވެ.

ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް  :ގުދުރަތީ ޙާދިސާ ތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ
އަވަސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އެމް އެން ޑީ އެފް އިން ޓީވީ

5.03

މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނަސްދޭ ވަގުތުތަކުގައި އެމަޢުލޫމާތުތައް
ނ ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަޑުއެހުމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އެންގުނުކަ ް
ތ ދެއްވިއެވެ.
މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ ބޭފުޅުން ސުނާމީއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާ ު

5.04
6

ޤައުމީ ސަލާމަތް

އޮފީސް ހިންގުން
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އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 36.330723ރުފިޔާ

6.01

ގ ޚަރަދު
މުވައްޒަފުނަށް ހިނ ާ

6.02

1438805.59

ދިވެހި ރުފިޔާ

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ
މފުރުޞަތުގައި އުފަލާއެކު
އެކަށީގެންވާ ރަގަޅުފެންވަރެއްގައި ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވެމުންދާކަން ި
ށ ފަހު
ފާހަގަކުރަމެވެ .ލާމަރްކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ޤަވާޢިދުތައް ކައުންސިލުންފާސްކޮށް ގެޒެޓްކުރުމަ ް
ތއްހަދާ
ލ ަ
އެގަވާޢިދު ތަކާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވެމުން ދެއެވެ .ބައެއް ޤވާޢިދުތަކަށް ހަދަން ޖެހޭ އުޞޫ ު
އެއަށް ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ވަމުން ދާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް
 ޕިކަޕެއްގެނެސް އޭގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް
ހެޔޮއަގެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.
ނ
ޓ ް
މަގުމަތި ދިއްލާބެލެހެއް ު
ބލެހެއްޓުން.
ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ހަފްތާއަކު ދެފަހަރު ކުނިކަހާ ެ
މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނު ޑެންގޫ ޓާސްކްފޯސްގެ ޙަރަކާތްތަކާއިއެކު
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށް ވިންޗް ދޫކޮށް ޢާއްމުދަނީ ހޯދުން.
ޓން.
ފުޓްބޯޅަ ދަޑާއި ވޮލީ ކޯޓާއި ބަށި ކޯޓް ބެލެހެއް ު
0611އަކަފޫޓްގެ  4ބިން 900 ،އަކަފޫޓުގެ  3ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވޭ.
ނ
ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއްފަހަރު ގޭގެއަށްގޮސް ކުނިނަގައިގެން ގޮޑަށް ގެންދެވު ު
 34ގޯތި ދޫކޮށް ކަންމުޑިއަޅާ ގޯތި ޙަވާލުކުރެވުނު
ބަދަރު ދިއްލުމާއި ކަނޑުތޮށި މަރާމާތުކުރެވުނު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

 ލަނޑުދަނޑިތައް
އކަނި ރިކަރެންޓަ ޚަރަދުވެސް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭތީ ތަރައްޤީގެ
ޖޓުން ހަމަ ެ
މިއަހަރަށް ލިބުނު ބަ ެ
މަޝްރޫޢެއް ހިންގި މައިގަޑު ލަނޑުދަޑިއެއް ޙާޞިލް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް
ށގައި ރުއްއިންދުނެވެ .އަދި ގޭގެއަށް ގޮސް ކުނިނަގާ ކުނިގޮޑަށް
ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ރަށުގެ ހޭޅިފަ ު
ޖަމާކުރެވުނެވެ.

 ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ
 0702830488ދިވެހި ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ރިކަރަންޓް
ޚަރަދުތަކަށެވެ .މިނޫންކަމެއް ކުރެވިފައި ނުވަނީ މިއަހަރަށް ލިބުނު ބަޖެޓުން ހަމައެކަނި
ޤގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގި ޢަމަލީ
ރިކަރެންޓަ ޚަރަދުވެސް ފުރިހަމައަށް ސަލާމަތް ނުކުރެވޭތީ ތަރައް ީ
ކާމިޔާބީއެއް ޙާޞިލް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
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ހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 6102ވަނައަ ަ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާން
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ނ
ޓ ް
މަގުމަތި ދިއްލާބެލެހެއް ު
ބލެހެއްޓުން.
ރަށުގެ އިޖްތިމާޢި ސަރަޙައްދުތައް ހަފްތާއަކު ދެފަހަރު ކުނިކަހާ ެ
މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނު،ގޭގެއަށްގޮސް
އޮޑި ދޯނި ފަހަރު އެހެލުމަށް ވިންޗް ދޫކޮށް ޢާއްމުދަނީ ހޯދުން.
ޓން.
ފުޓްބޯޅަ ދަޑާއި ވޮލީ ކޯޓާއި ބަށި ކޯޓް ބެލެހެއް ު
އަސަރީ ހިނގުމުގައި މަގުމަތީ ބައްތި ޖެހުމަށް ކޭބަލްވަޅުލާ އެޚިދުމަތް ދެވުން.
0611އަކަފޫޓްގެ  4ބިން 900 ،އަކަފޫޓުގެ  2ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވޭ.
ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މާރެސްޖަމިއްޔާއާއި ގުޅިގެންކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ ސްކޫލު ހިންގިފައިވެއެވެ.

ޚިދުމަތް( :ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލު)


ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދު  66711ދިވެހި ރުފިޔާ



ޙަރަކާތް  .0މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޢާއްމުންނަށް އެންގުނު



ނ
ނ ހަދަންފެށު ު
ކށްގެން ގަސްކާ ާ
ޙަރަކާތް  .6ކުނި  ،ކުނިވާޒާތުގެ ތަކެތިބޭނުން ޮ



އ
ޙަރަކާތް  .4ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުނު ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެ ް
ރައްޔިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފޯރަމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުނެވެ.

ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް
ގެސްޓުން މޫދަށް އެރޭނެ ޕްރައިވެޓް ބީޗް ސަރަޙައްދު ކަނޑައަޅާ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާންކުރެވުނު ،އަދި ޑެންގޫ ހުން
ކޮންޓްރޯލް

ކުރުމަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން

ފާސްކުރެވިގެން

ތށް
ފެންހަރުލާގޮ ަ

ހުރި

ހުރިހާތަނެއް

ތލުމުގެ
ނައް ާ

ނ
މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .ފެންޕްލާންޓް ޢިމާރާތެއްގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްގެ އެހީތެރިކަމުގައި ފެންދޫކުރަން ފެށު ު
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

 .2އިޖްތިމާޢީ އިންސާފުގެ ދާއިރާ
ލަނޑުދަނޑި ( : 2ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް)


ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދު



ޙަރަކާތް 0



ޙަރަކާތް 6
ހރަކާތެއް ހިމަނާށެވެ).
(މި ބައި ލިޔާއިރު ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގި ހުރިހާ ަ

ލަނޑުދަނޑި ( : 3ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް)


ޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދު



ޙަރަކާތް 0



ޙަރަކާތް 6

ވޞިލުވުމަށް އެކަށައެޅި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ
(ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރަށް ާ
ށ ހިންގި ހަރަކާތްތައް މަތީގައިވާ މިސާލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުކުރާށެވެ).
ދަށުން ކޮންމެ ލަނޑުދަނޑިއަކަ ް

ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް


ނ
ކން އުފެއްދު ް
ޙަރަކާތް  .0ޤާނޫނީ ހޭލުންތެރި ަ
ނ
 oސަބަބު/ދަތިތައް ފައިސާ ނެތު ް



ޙަރަކާތް 6
އ
 oސަބަބު/ދަތިތަ ް
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލުން ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ތިރީގައި މިވާ އެސެޓްތައް ބޭނުން ހިފިފައިވެއެވެ.
ހުކުރު މިސްކިތް
ގުދަން.
ޓ
ވޮލީ ކޯޓް ބަށިކޯ ް
ވިންޗް
މަދަރުސާ
ކައުންސިލް އިދާރާ
ޤުރްއާންކްލާސް
މަގުމަތީ ހޮޅިދަޑިތައް
ޕްރީ ސްކޫލް
ޒުވާނުންގެ ހިޔާ
ނ
ޤަބުރުސްތާ ު
ދިރާގު ހަޓް
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
ރ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަ ު
ޕިކަޕް
މިތަންތަނުގެ އަންދާޒީ އަގަކީ  7800000.00ރުފިޔާއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ހުކުރު މިސްކިތް  -ނަމާދު ކުރުމަށާއި ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް
ގުދަން – .ތަކެތި ރައްކާކުރުމަށް
ވޮލީ ކޯޓް ބަށިކޯޓް  -ކުޅިވަރުކުޅުމަށް
ށ
ވިންޗް – ދޯނިއެހެލާ ބޭލުމަ ް
ށ
މަދަރުސާ – ތަޢުލީމް ދިނުމަ ް
ށ
ކައުންސިލް އިދާރާ – ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަ ް
ނމަށް
ޤުރްއާން ކްލާސް _ ޤުރްއާންކިއެވުމަށާއި ގުރުއާން އުގަންނައި ދި ު
ށ
މަގުމަތީ ހޮޅިދަޑިތައް – މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމަ ް
ޕްރީ ސްކޫލް ޕްރީ ސްކޫލަފް ކުދިދް އަހްލުވެރިކުރުވުދް
ށ
ޒުވާނުންގެ ހިޔާ – ކުޅިވަރާ މުނިފޫހި ފިލުވުމަ ް
ޤަބުރުސްތާނު – މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުމަށް
ށ
ދިރާގު ހަޓް – މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދިނުމަ ް
ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު – ފުޓްބޯޅަކުޅުމަށް
ށ
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު  -ކުނި ނައްތާލުމަ ް
ނ ކުނިގޮޑަށް ކުނި ޖަމާކުރުން
ޕިކަޕް  -ގޭގެއިން ކުނިނަގައިގެ ް

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
ސިވިލްސަރވިސްއިން ފާސްކޮށްދެއްވި އައުއޮނިގަޑު
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ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ނައިބު ރައީސް
ކައުންސިލަރ 4
 0 .0ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ (އ .ޑިރެކްޓަރ) އިކޮނޮމިކް ،ސޯސަލް ،އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
 0 .6އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 0 .4އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
 0 .3އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  ،އިކޮނޮމިކް ،ސޯސަލް ،އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
.7

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް

 6މަސައްކަތު

 0 .2މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އިކޮނޮމިކް ،ސޯސަލް ،އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
 .2ޢަބުދުﷲ ޝުޖާޢު

އުދަރެސް /ބ .މާޅޮސް

 .3އަޙްމަދު މުޖްތަބާ

ލިލީގެ /ބ .މާޅޮސް

 .4އާދަމް ޔޫސުފު

ހުސްނުހީނާގެ /ބ .މާޅޮސް

ތނު ޞާލިޙު ގަލްބް /ބ .މާޅޮސް
 .5ޢަބްދުލްމަ ީ
 .6އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ

ލައިޓް /ބ .މާޅޮސް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ނ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގު ް

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ހ-މުޅިކައުންސިލް ހިމެނިފައިވަނީ ކޮމިޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ހއްޓާ ކޮމިޓީ.
ށ -ގޯތިދޫކުރުމުގެ ކަންކަންބަލަ ަ
ހއްޓާ ކޮމިޓީ
ނ ފިޠުރުޒަކާތުގެ ކަންކަން ބަލަ ަ
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ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
މުހައްމަދު ސަޢީދު ޖަވާހިރުމާގެ /ބ .މާޅޮސް (އ .ޑިރެކްޓަރ)
އާމިނަތު އިރާދާ ހިޔާވަހި /ބ .މާޅޮސް (އެޑްމިން އޮފިސަރ)
ފާތިމަތު ޢިނާޔާ މުޝްތަރީގެ /ބ .މާޅޮސް (އ .ފައިނޭންސް އޮފިސަރ)
ނަޚްމާ އިބްރާހީމް ސްވީޓްޑްރީމް /ބ .މާޅޮސް (އެޑްމިން އޮފިސަރ)
ފާއިޒާ ޢަލީ ބޯކޮށާގެ  /ބ .މާޅޮސް (މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ)
ޞާބިރާ އިދުރީސް ދަފުތަރު ބ .މާޅޮސް (މަސައްކަތު)
ޢަލީ ނަޒީރު އިބުރާހީމް މަލާޒު  /ބ.މާޅޮސް (މަސައްކަތު)
ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ކައުންސިލް އިދާރާ ބެހިފައިވަނީ މައިގަޑު  6ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ އިކޮނޮމިކް ސޯޝަލް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސަރވިސް
ޚިދުމަތްތަކާބެހޭބަޔާއި ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒްގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭބައެވެ .މިދެބައިގެ ޚިދުމަތްތައް ޢާއްމުރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެނީ
ނ 7011ން މެންދުރުފަހު 6.00އަށް  ،އެނޫން ވަގުތުތަކުގައި
ދ ު
ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން އިސްވެތިއްބަވައިގެންނެވެ .ހެނ ު
ކލްގައެވެ.
ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވާނީ އޮން ޯ

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ އެއްގޮތަށާއި އަދި އެލް ޖީ އޭ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ
 6104/02ކައުންސިލަރުންގެ ސްލޫކީ މިންގަޑާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
އޯގާތެރި ސަރުކާރުގެ އޯގާތެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުން

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ޢަބުދުﷲ ޝުޖާޢު ،އުދަރެސް/ބ.މާޅޮސް ،ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،072:ސަލާމް ،00:ޗުއްޓީ ،41:ވީއްލާފަ07:
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ޅސް ،ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،074:ސަލާމް ،06:ޗުއްޓީ  ،41ވީއްލާފަ01:
އަޙްމަދު މުޖްތަބާ ،ލިލީގެ/ބ .މާ ޮ
އާދަމް ޔޫސުފް ،ހުސްނުހީނާގެ/ބ .މާޅޮސް ،ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،603:ސަލާމް ،06:ޗުއްޓީ ،04:ވީއްލާފަ14:
ޞލިޙު ،ގަލްބް/ބ .މާޅޮސް ،ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،078:ސަލާމް ،63:ޗުއްޓީ ،66:ވީއްލާފަ6:
ާ
އަބްދުލްމަތީނު
އޓް/ބ .މާޅޮސް ،ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،614:ސަލާމް ،06:ޗުއްޓީ ،07:ވީއްލާފަ6:
އަބޫބަކުރު ޢަބްދުﷲ ،ލަ ި
މުޙައްމަދު ސަޢީދު ،ޖަވާހިރުމާގެ/ބ .މާޅޮސް (އ .ޑިރެކްޓަރ) ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،616:ސަލާމް11:
ޗުއްޓީ ،47:ވީއްލާފަ7:

އާމިނަތު އިރާދާ ،ހިޔާވަހި/ބ .މާޅޮސް

(އެޑްމިން އޮފިސަރ) ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،061:ސަލާމް،06:

ޗުއްޓީ ،46:ވީއްލާފަ0:

ފާތިމަތު ޢިނާޔާ،

މުޝްތަރީގެ/ބ .މާޅޮސް (އ .ފައިނޭންސް އޮފިސަރ) ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި613:

ސަލާމް ،6:ޗުއްޓީ ،44:ވީއްލާފަ4:
ނަޚްމާ އިބްރާހީމް ،ސްވީޓްޑްރީމް/ބ .މާޅޮސް (އެޑްމިން އޮފިސަރ) ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި،034:
ސަލާމް ،7:ޗުއްޓީ ،60:ވީއްލާފަ4:

ޞާބިރާ އިދުރީސް ،ދަފުތަރު ބ .މާޅޮސް (މަސައްކަތު)

ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،062:ސަލާމް،02:

ޗުއްޓީ41:
ޢަލީ ނަޒީރު އިބުރާހީމް ،މަލާޒު /ބ.މާޅޮސް (މަސައްކަތު) ޙާޟިރުވާންވީ ،636:ޙާޟިރުވި ،062:ސަލާމް،06:
ޗުއްޓީ43:

ފާއިޒާ ޢަލީ ،ބޯކޮށާގެ  /ބ .މާޅޮސް

(މުނިސިޕަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ) ޙާޟިރުވާންވީ،636:

ޙާޟިރުވި ،067:ސަލާމް ،00:ޗުއްޓީ ،013:ވީއްލާފަ6:

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
އވެ .މީގެއިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ
ކައުންސިލްގެ  64ބައްދަލުވުން ބޭއްވި  36ކަމެއްވަނީ ނިންމިފަ ެ
އ ކުރެވުނެވެ.
ޢދުތައް މުތޯލި ާ
ނސިލުން ދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ޤަވާ ި
 63ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކައު ް

އޯޑިޓް
ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ބަޖެޓް ބެލެންސް ކައުންސިލް ރައީސްގެ ބެލުމުގެދަށުން ބެލެހެއްޓެވިއެވެ.
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އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
ވޭތުވެދިޔަ  6102ވަނައަހަރު ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އިންޓާނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެއވިއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
ޖމްލަ ކުރުމަށް 6102ވަނަ އަހަރު ލިބުނު
ސބުތައް ު
ދމަށްބޭނުންވި މާލީ ހި ާ
6108ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހެ ު
އެއްޗަކާއި  6102ވަނައަހަރު ލިބުނު އެއްޗަކާއި ހިނގި ޚަރަދު ބެލިފައިވޭ

އިދާރީ އޯޑިޓް
ނސިޕަލް ސަރވިސް ޚިދުމަތްތަކަށް
އިދާރީ ،މަސައްކަތްތައް ފައިސާ އާއިބެހޭ ސެކްޝަނަކަށާއި ،މު ި
މގެ ދަށުންނެވެ.
ބަހާލެވިފައިވެއެވެ .މިދެ ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްވެސް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލަރުންގެ ބެއްލެވު ު

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
ވޭތުވެދިޔަ  6102ވަނައަހަރު އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
މށާއި ،ލަނޑުދަޑިތައް ޙާޞިލް ކުރުމާއިބެހޭ  16ބައްދަލުވުމަކާއި
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލު ަ
އވިފައިވެއެވެ.
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމަށް  16ބައްދަލުވުމެއް ބޭ ް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ފއިވެއެވެ .އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމް ކޮށްދެވި ަ
މށްޓަކައި
ގއި ކުނިނައްތާލު ަ
ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ވަސީލަތްތައް ތަނަވަސް ކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .ރައްކާތެރި ގޮތު ަ
ކނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް
ދވަހަށް ު
ނގުމާއި  3ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ލައްވައިގެން ދުވަހުން ު
ގޭގެއަށް ގޮސް ފިކަޕްގައި ކުނި ެ
ކުރިއަށްދޭތޯ ބެލުމަށް ކައުންސިލަރަކު ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ .އަދި މަގުމަތީ ބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި
ގންދެވުނެވެ.
ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރެވެމުން ެ
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ހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 6102ވަނައަ ަ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ  2016ވަނައަހަރުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިރިޕޯޓްގައި ލިޔެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލްތަކަކީ އެކަމަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކެވެ .ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނޫން
މދުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ލާޒިމްކުރާ ގިނަކަންކަން ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ނުވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ލިބުނުފައިސާގެ ޢަދަދު ަ
ނން ލާޒިމްކުރާކަންކަން ކުރުމަށްރޭވިފައިވެއެވެ.
ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި އެޤާނޫ ު
ށވުރެ ފެހި މާދަމާއެއް ދެއްކެވުން އެދި ﷲ
ގ އިދާރާގެ މުސްތަޤުބަލަށް އަދަ ް
މިބަޔާން ނިންމާލާނީ ކައުންސިލް ެ
ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމުން އާމީން
ކުއްލު ޢާމީ ވައަންތުމް ބިޚައިރީ ،

ސޮއި:
ސޮއި:

ނަން :ޢަބުދުﷲ ޝުޖާޢު
ފަ

ނަން :ފާތިމަތު ޢިނާޔާ

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
(ކައުންސިލުގެ ރައީސް)

ފަ
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ
މުވައްޒަފު
(
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ހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 6102ވަނައަ ަ

ރ
އދާ ާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
މޅޮހު ަ
ނބުރީ ާ
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކު ު

ކައުންސިލުގެ  3127ވަނައަހަރުގެ މާލީހިސާބު
ޓގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް)
(ކައުންސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއް ި

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 6102ވަނަ

 6102ގެ ލިބުނު

 6102ވަނަ

އަހަރަށް ޚަރަދުވި

ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ބާކީ

0712047488
01212411

0702830488

6738277411

0108323464

63177411

04336411

6780801411

0141604464

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

0427272476
81006411

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

6711411

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

63048422

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

068332476

ތކެތީގެ އަގު
ދ ަ
 112ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

11

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

78332411

 113ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އާއި އިސްތިރާކާއި ސަބްސިޑީޒް

87711411
0712047488

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

10606.00
10606.00

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

0167402476

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

431481411
0427272476
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ހރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
 6102ވަނައަ ަ

ނިންމުން
ނތަކާއި ،ޙާސިލްކުރެވިފައިވާ
މިރިޕޯޓުގައި  6102ވަނައަހަރު މިއިދާރާއިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކާއި ،ލިބިފައިވާ ކުރިއެރު ް
ލަޑުދަޑިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ކުރަންވެފައި ހުރިކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި
އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯއާއި ހުރިދަތިތަކަށްވެސް އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ .މިރިޕޯޓް
ޖޓް ސެކްޝަންގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އިދާރީ
ހެދުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި ކައުންސިލަރުންނަށާއި ،ބަ ެ
މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ތ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ
މިރިޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވި ކީރިތިވަން ަ
ޝުކުރުކުރަމެވެ.
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