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c
ރައީސްގެ ބަޔާން
ޙިކުމަތްވަންތަ هللا ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ހަޤީޤީ ކުލައަކީ ކޮބައިކަން
ޢަމަލީގޮތުން ދައްކަވައި ދެއްވައި ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބާ ތަމައްދުންގެ ވެއްޓަކަށް މަގުދައްކަވައި ދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު
(ޞ) އަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވައި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
މިފެށުނު  2015ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޖެޓްގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ކައުންސިލުން
ހިތްހަމަޖެހޭވަރުގެ ފައިސާ ދެއްވާފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް އެކަމަށްޓަކައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް
ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .އެހެންކަމުން އެފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން އެންމެ އިސްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްގެ
ގޮތުގައި ދެކިގެން މިކައުންސިލުން ވާނީ އިދާރީގޮތުން މިކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން
ޙައްލުކޮށް ،މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދީފައެވެ .ނަމަވެސް ،ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލް
ހިންގުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓް ދެއްވާފައިނުވާކަން ވެސް ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން އިޖްތިމާޢީ ސަރަޙައްދު
ސާފުކުރުމަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބަޖެޓްގައި ހިމަނުއްވާދެއްވާ ފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އާއްމުދަނީއެއް ލިބޭނެ ކޮޅެއްވެސް ފަހިވެފައިނުވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫއަކީ 2010 ،ވަނައަހަރު  17ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް ހިއްކާފައިވާ އެބިމުގައި މުޅިން އާރަށެއް
ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައިވާ ރަށަކަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް ،އޭގެފަހުން

 04އަހަރާއި  09މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީއިރު ،އެބިން

ތަރައްޤީކުރުން މިވަގުތައް މުޅިން ހުއްޓިފައިވާކަމީ ،މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ހިތާމަކުރާކަމެކެވެ .މީގެއިތުރުން،
މިކައުންސިލުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛްކުރުމަށް
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ މުވައްފުން ލިބިފައިނުވާކަން ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .މިގޮތުން
ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ  ،އެސިސްޓެންޓް ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 ،އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަދި

މަޤާމަކީ ،ރަށުގެ ތަރއްޤީގެ ކަންކަންކުރުމަށް ވަރަށް މުޙިއްމު

މަޤާމުތަކަކަށް ވީހިނދު ،މިއިދާރާގެ އޮނިގަނޑުގައި އެމަޤާމްތައް ހުސްކޮށް އޮތްނަމަވެސް ،ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން
އެމަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންނުކުރެވުމަކީ ،ރަށުގެ ތަރައްޤީގެދުވެލި އޭގެ އެންމެ ހަލުވި ބާރުމިނުގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެޅިފައިވާ ހުރަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހުރަހެވެ.
ނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ކުޑަކުޑަ ބަޖެޓާއި މަދު މުވައްޒަފުންކޮޅުގެ އެހީގައި ފާއިތުވެދިޔަ

 06މަސްދުވަހުގެ

ތެރޭގައިވެސް ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ މަތީދަރަޖައަށް މިކައުންސިލްގެ ޤާނޫނީ
ޒިންމާއަދާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭތޯ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން ދެކެމުންއަން ތަރައްޤީގެ ހުވަފެނުގައި ކައިރިމުސްތަޤުބަލެއްގައި ހަޤީޤީ
ކުލަޖެހިގެން ދިއުމެވެ.
މިކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކަށާއި ،މިރަށުގެ ތަރައްޤިއަށް އެޅިފައިވާ ދަތިތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ލިބޭނޭގޮތް މިންވަރު
ކުރައްވާށި! –އާމީން-
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ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ ޤާނޫން ނަންބަރު ( ( (7/2010ދިވެހިރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ
 108ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ލިޔެވޭ މާޅޮސްމަޑުލުދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން

2015

ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ހިންގި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓެވެ.
މިރިޕޯޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރާއި  ،ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ،އެލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް ހިންގި ޚަރަކާތްތަކާއި،
ރޭވިފައިހުރި ޚަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން

 2015ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު

ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ،މާލީ ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު
ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ތުޅާދޫއަކީ ،އިސްލާމްދީނާ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާ ،ޒަމާނީ ތަޢުލީމަށް އަހުލުވެރި،
ސިއްޙީގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ،އުމްރާނީގޮތުންނާއި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި ،އިޖްތިމާޢީ ގުޅުންތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ،
ތިމާވެއްޓަށް އަހުރަވެތި ،ޒަމާނުގެ ތަރައްޤީއަށް ލޯހުޅުވި ،ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންވާ އެކުވެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ
ރަށަކަށް ވުމެވެ.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށާއި އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންކުރަންއެދޭ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމާއި،
މިކަންތައްތައް ރައްޔިތުން ތަރުތީބުކުރާ މިންގަނޑުތައް ދެނެގަތުމާއި ،ފާއިތުވެދިޔަތަނުގައި ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިފައިވާ
މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެކުލަވާލުމާއި ،މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުވެފައިވާ މިންވަރުދެނެގަތުމާއި ،މީހުންގެ
ހޭލުންތެރިކަމަށާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރަށް އައި ކުރިއެރުމާއި ބަދަލުތައް ވަޒަންކުރުމާއި ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންބޭނުންވާ ސްޓްރެޖީތައް އެކުލަވާލުމެވެ .އަދި ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގުމަށް ފައިސާ
ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ކުރިއަށް ރާވާކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ކުރާފައިދާ ބަލައި
ވަޒަންކުރުމާއި ،ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުބެލުމާއި ،ދިރޭތަކެތީގެ
ނަސްލު ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުޅަނގު ބިތުގައިއޮތް ،މަސްވެރިކަމަށްރަގަޅު ،ބޮޑުމިނުގައި  40ހެކްޓަރ
ހުންނަ ،ގަސްގަހާގެހި މަދު ،ރުއްގަސް މަދު  ،ލަފާ ފުރަން ފަސޭހަ ،ހިތްހެޔޮ އެކުވެރި ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހީވާގި
ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ .މިރަށް އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ގޮއިދު އަތޮޅުގެ އުތުރު ހުޅަނގުންނެވެ .މިރަށާއި ވެރިކަން ކުރާރަށް
އޭދަފުއްޓާއި ހުރި ދުރުމިނަކީ  14.50މޭލެވެ .ވެރިރަށް މާލެއާއި ދެމެދު ހުރި ދުރުމިނަކީ  68މޭލެވެ.
ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ (ރިސޯޓް) މަސައްކަތާއި،
މަސްވެރިކަމާއި،

ލިޔެލާޖެހުމާއި،

ވަޑާންކުރުމެވެ .ރަށުގެބިންގަނޑަކީދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށްއެކަށޭނަ ބިމެއްކަމަށް

ބެލެވިފައިވީނަމަވެސް ރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ބިމެއްނެތެވެ .މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ކުރާމީހުންނާއި ،ވަޑާންކުރާމީހުންނާއި،އެސްޓިމޭޓަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް އިތުރުވަމުން
އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް
ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.

އަދި ފަހަކަށްއައިސް ،މިރަށުގައި

ގެސްޓްހައުސްގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަކަން ވެސް ފާހަގަ
ކޮށްލެވެއެވެ .މިރަށަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޚަރަކާތްތައް ވަރަށް ވާދަވެރިކަމާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ.
 2014ވަނައަހަރުގެ ޖޫން  30ގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާބާދީއަކީ  2876މީހުންނެވެ .އެއީ 1505 ،ފިރިހެނުންނާއި 1371
އަންހެނުންނެވެ.
މިރަށުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ "ތުޅާދޫ ސްކޫލު" ގައި

 292ދަރިވަރުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާއިރު،

 01ން

 10ށް

ކިޔަވައިދެމުން ގެންދެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން މިރަށުގައި ޚަރަކާތްތެރިވަމުންގެންދާ ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސްކުލަބުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން "ތުޅާދޫ
ޕްރީސްކޫލް" ގެ ނަމުގައި އަދި ތުޅާދޫ ސިލްވަރ ޝައިން ކުލަބްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން "ތުއްތުކުދިންގެ ޕްރީސްކޫލް' ގެ ނަމުގައި

02

ޕްރީސްކޫލް ހިންގަމުން ދެއެވެ.

މިރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  03މިސްކިތާއި އންހެނުންގެ  01މިސްކިތް ހުރެއެވެ .މީގެތެރެއިން ހުކުރުކުރަމުން އަންނަނީ 02
މިސްކިތުގައެވެ .އަދި މިރަށުގައި ސިއްޙީމަރުކަޒަކާއި ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ހުރެއެވެ.
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 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2015ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ހާސިލުވީ މިންވަރު
#

01

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

 56މަގުމަތީ ބައްތީގެ ފުލުގައި ފުލެންޖް ހަރުކޮށް
އަލުން ކޮންކްރީޓް ބުޑެއް އަޅާ ދަނޑިތައް ހަރުކުރުން

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު

މިމަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ

ޓާރޓްލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރަންހުރި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ
ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިއުލާނު ކުރެވުނެވެ.
ޓާރޓްލް ސްޓޭޑީއަމް މަރާމާތުކޮށް ،ސްޓޭޑިއަމްގައި
ލައިޓްޖަހާ އަދި ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
02

 56ތަނބުގައި
މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

 6 X 12 X 18އިންޗީގެ ތަނބުއެޅުމަށް ފާރުކަނޑައި

ކުރަކިކުރުން
 56ތަނބުގައި  6 X 12 X 18އިންޗީގެ ތަނބު ކޮންކުރީޓް ކުރުން
 56ތަނބުގެ ބުޑުގައި ކޮންކްރީޓް އެޅުނު ބައިގައި ކުލަލުން
 56ކޮންކްރީޓް ބުޑުގައި ސިމެންތިޖަހާ އެއްވަރުކޮށް ދާރަ ހެދުން
ނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އެސްޓިމޭޓްގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ
ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލް ކުރެވުނެވެ.

6

03

04

މަސްޖިދުއްސަޢާދާގައި ހިނަވާގެއެއް ބިނާކުރުން

އައި.ޑީ ކާޑް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފިންގަރމެޝިން،
ސައިންޕޭޑް ،ކެމެރާ ގަތުމަށް

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މިމަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ

އައި.ޑީ ކާޑް ހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފިންގަރމެޝިން ،ސައިންޕޭޑް ،ކެމެރާ

އަދި

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއް ޑީ.އެން.އާރު އިން  2015ފެންރުއަރީ  01ވަނަދުވަހު
ދެއްވާފައިވާތީ ،ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ހުރި ފައިސާއިން އެތަކެތި
ގަތުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވޭ.
ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ

05

ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެހީތެރިވުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

 2014ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާއަށް

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި

 2014ވަނައަހަރުގެ ބެސްޓް އޯލްރައުންޑް

ސްޓޫޑެންޓަށާއި ،އޯލެވެލް އިން އެންމެ ރަގަޚު މާރކްސް ހޯދި  02ދަރިވަރުންގެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ލެޕްޓޮޕެއް ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވޭ

7

މިކައުންސިލުން  2015ވަނައަހަރަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި
އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން
އެހީދިނުމަށްހުރި ( 15,000/-ފަނަރަހާސްރުފިޔާ) ގެ  70%އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި
 02ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ދިނުމަށާއި ،ބާކީ ހުރި
06

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީދިނުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

 30%ށް ވާ ފައިސާ އިޖްތިމާޢީ

ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އެހީއަށް އެދޭ ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އެހެން
ޖަމާޢަތްތަކަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ކައުންސިލްގެ  41ވަނަ އާއްމު ޖަލްސާއިން
ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ .އަދި މިރަށުގައި އެންމެ ޚަރަކާތްތެރި

 02ކުލަބަށް

މިއަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިހުރި ޚަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމަށް
ވާނީ ސިޓީފޮނުވިފައެވެ.

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު
07

ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ރަށު
ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

 2015މާރޗް  19ން  21ށް ރަށުފެންވަރުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައި
ވެއެވެ .އަދި މިމުބާރާތުން  15ދަރިވަރުން އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައި
ވެއެވެ.

8

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު  15ދަރިވަރުންނަށް މިރަށުގެ  02ޤުރްއާން
މުދައްރިސަކު ލައްވާ މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ފަރިތަކުރުވުމަށް ކުލާސްތަކެއް
08

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް
އެހީދިނުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ނަގާދީފައި ވެއެވެ .އަދި ރަށުފެންވަރުގައާއި ،އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ ޤުރްއާން
މުބާރާތަށް ބަޖެޓްކުރި ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށް ބާކީވި ( 2,000/-ދެހާސް ރުފިޔާ)
އަތޮޅު ޤުރްއާންމުބާރާތުން ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވިފައިނުވާ މިރަށުގެ
 10ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުއްޖަކަށް

 200/-ރުފިޔާގެ

ރޭޓުން ދީފައިވެއެވެ.
ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވުނު  05ދަރިވަރުންނަށް މިރަށުގެ  02ޤުރްއާން
09

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންނަށް
އެހީދިނުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މުދައްރިސަކު ލައްވާ މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ފަރިތަކުރުވުމަށް ކުލާސްތަކެއް
ނަގާދީފައި ވެއެވެ .އަދި އެޑިޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޙަސަން އަޝްރަފް ވެސް
އެދަރިވަރުންނަށް  01ގަޑިއިރުގެ ކުލާހެއް ވަނީ ނަންގަވާ ދެއްވާފައެވެ .އަދި
ޤައުމީ މުބާރާތަށް ހޮވުނު  05ދަރިވަރުންނަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް

1,500/-

(ފަނަރަ ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ އެހީއެއް ދެވުނެވެ.

10

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ،ބ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި
އަދި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މަސްޖިދުއް
ސަޢާދާގައި ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚްނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސިފައި
ވެއެވެ.

9

މިކޯސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ލަކުޑި ވަނީ ބ .ފެހެންދޫ އިން ގެނެވިފައެވެ .އަދި
ކޯހުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އާއްމު އިޢުލާނެއްކޮށް

28

ބައިވެރިންވެސް ވަނީ ހޯދިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އިންސްޓްރަކްޓަރަކު ހޯދުމަށް
 03ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢުލާންކުރެވި  03ވަނަފަހަރު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވި
11

ލިޔެލާޖެހުމުގެ ކޯސް ހިންގުން

12

ގޭގެއިން ފީނަގައިގެން ކުނިއުކާލުން

13

މަސްޖިދުއް ސަޢާދާގެ ބޭރުފެންޑާގައި އެލްމެނިއަމް

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ފަރާތުގެ އެސްޓިމޭޓް ،އަންދާސީ ހިސާބު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމާއި ހަމައަށް
ވަނީ ގޮސް 1ފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޯސްހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން
ހިޔާކޮށްދޭނެ އަގުބެލެވިފައި ވެއެވެ .އަދި ކޯސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
މެޝިނަރީތައް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވި ކޮންޓްރެކްޓަރާއިއެކު
ސޮއިކުރުމާއި ހަމައަށް ވަނީ ގޮސްފައެވެ .އަދި މިކަމުގައި އިތުރަށް ކުރަންހުރި
ކަންކަން ނުކުރެވި ލަސްވަމުންދަނީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހުން
ޖަމާކޮށްދެންޖެހޭ ދެވަނަ ޕޭމަންޓް ޖަމާކޮށްދިނުން ލަސްވަމުންދާތީއެވެ .އަދި
އެޕޭމަންޓް ޖަމާކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން އެފަރާތުގައިވާނީ ދަންނަވާފައެވެ.

ދޮރުލުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

 2015ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

 121ގެއަކުން ފީނަގައި ކުނިއުކާލުމުގެ

މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

ދޮރުތައް ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އަގުބެލުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ
ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

10

ރަށު ފެންވަރުގައި ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް

 2015މެއި

29

ވަނަދުވަހު  04ބިދެސީން ގެނެވުނެވެ.
އަދި މެމްޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ދަޅުފިއްތާ މެޝިނަކާއި ބިއްލޫރި މުގުރާ
މެޝިނަކާއި ،ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ލިބިފައި ވެއެވެ.

14

ވޭސްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ
ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ތުޅާދޫ ކުނިކޮށްޓައް ފެންހޮޅިއެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް ( 9,000/-ނުވަހާސް ރުފިޔާ)
އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދެއް ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން ކުރުމަށްފަހު،
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓްލިބުމުން

ޚަރަދު ކުރެވުނު ޢަދަދު އަނބުރާ

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތައް ވައްދާގޮތައް އެ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް
ކައުންސިލްގެ ދެވަނަދަޢުރުގެ  36ވަނަ އާއްމުޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
އަދި އެކަންކޮށް ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރެވުނު ނަމަވެސް ،އެއަގަށްވުރެ
ކުޑަނޫން އަގެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ،އެމަސައްކަތްވަނީ އަދި މިހާތަނަށް
ކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

15

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް  02ވާރކްޝޮޕް
ހިންގުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މިމަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ

11

16

ބޭރުމަގުގައި ދެކަފި ބައްތި ޖެހުން އަދި ބަނދަރުގައި
ބައްތި ޖެހުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ތުޅާދޫގައި މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގެ ވަށައިގެންވާ ބޮޑުމަގު "އަންނި
މަގު" ގައި

 33ބައްތި ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް

ހޯދުމަށް ދެފަހަރަކު އިޢުލާން ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ތުޅާދޫ ކައުންސިލާއި އަދި ބ .އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔަރ
ރިޒާވް އޮފީހާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި
17

ރަށްފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

18

ބަށިމުބާރާތަކާއި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ތުޅާދޫ ހިއްކިބިން ފެހިކުރުމަށް

 05ޖޫން  2015ގައި

ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން ތުޅާދޫ ހިއްކިބިމު
ސަރަޙައްދުގައި  75ވަޅުގަނޑުގައާއި ނާރސަރީއެއްގައި ގަސް އިންދުނެވެ.

މިޚަރަކާތް ހިންގުމަށް ކުއާޓަރތަކަށް
ބަހާލެވިފައެއް ނުވޭ

މިމަސައްކަތް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ

12

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

 2015ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން

 2014ވަނައަހަރު ތުޅާދޫ ސުކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމް

މުބާރާތަށް ތުޅާދޫއިން ހޮވުނު  15ދަރިވަރުން

ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި މިކައުންސިލުން ހުށަހެޅި 03
ލެޕްޓޮޕް ލިބުނު ދަރިވަރުން

މެމްޕް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތުޅާދޫ ކުނިކޮށްޓަށް ލިބުނު

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ޤުރްއާން މުބާރާތުން

ބިއްލޫރި މުގުރާ މެޝިނާއި ދަޅުފިއްތާ މެޝިން

ތުޅާދޫ ދަރިވަރުން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް
އެދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި
ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

13

 2015ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް
ހާސިލުކުރެވުނު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތައް
 ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް ފުރާދިނުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުން
އެން.ސްޕާ އަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް ފުރުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިތަކެއް
ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވި ،އެކަމަށްއެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ފުރައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން
މުވައްޒަފަކު ހަމަޖައްސައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.

 ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ހުރިބިމުން ކުލިނަގަން ނިންމުން
ތުޅާދޫ އިންޖީނުގެ ހުރިބިމުން ،އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު ( 1 /-އެއްރުފިޔާ) ގެ ރޭޓުން ކުއްޔެއް ނެގުމަށް ކައުންސިލުން
ނިންމާފައި ވެއެއެވެ.

 ރަށްވަށައިގެންވާ މަގަށް "އަންނި މަގު" ގެ ނަމުން ނަންދިނުން
ތުޅާދޫވަށައިގެންވާ މަގަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ މަގުތަކަށް ނަންދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެމަގުތަކަށް ނަންދީފައިވަނީ
ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި
ގުޅޭގޮތުންކަމަށްވީހިނދު ،ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ
މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތުޅާދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ބޮޑު
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވާތީ ،

ތުޅާދޫ ވަށައިގެންވާ

ބޮޑުމަގަށް '"އަންނި މަގު" ގެ ނަމުން ނަންދިނުމަށް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް

 23އޭޕްރީލް

 2015ވީ

ބުރާސްފަތިދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ ދެވަނަދަޢުރުގެ 32
ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އަދި
މިކަމަށްޓަކައި  2015އޭޕްރީލް  24ވީ ހުކުރުދުވަހު ހަވީރު
ޙާއްސަ ޙަފްލާއެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިޙަފްލާގައި ރައީސް
މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ
އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރ ޕާރސަން އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު
އެވެ.
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 ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް ގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރަން ފެށުން
ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ މުޙިއްމު އެންގުންތައް އެސް.އެމް.އެސް ގެ ޒަރީޢާއިން
އެންގުމަށްޓަކައި ދިރާގް ބަލްކް އެސް.އެމް.އެސް ގެ ޚިދުމަތް

 2015ޖޫން

 24ގައި ބޭނުންކުރަންވަނީ

ފެށިފައެވެ.

 ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ސާވެޔަރަކު ތަމްރީން ކުރުން
ސަލާމަތީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ސަރވެޔަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން

2015

އޭޕްރީލް  26ން  30ށް ހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގައި މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް
އޮފިސަރ ،މުޙައްމަދު ޢުޘްމާން ބައިވެރިކުރެވި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

 ދަތުރުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ޖަހާފައިވާ ނެރިބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުން
ދަތުރުވެރިންނާއި މަސްވެރިންގެ ފަސޭހައަށް ޖަހާފައިވާ ނެރިބައްތިތައް ނުދިއްލޭތީ ،ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން
ޚަރަދުކޮށްގެން ނެރުބައްތިތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.
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 ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދުކުރުން
އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ،ބ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަދި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން
މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާންމަހު މިރަށު މަސްޖިދުއް ސަޢާދާގައި ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚްނަމާދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރު ޙިފްޡްކޮށް ތަރާވީޚް ނަމާދު ކޮށްދެއްވަނީ ސްރީލަންކާގެ
ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ މުޙައްމަދު ސިފާން ޢަބްދުލް ބާރީ އެވެ.

 ބ .އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ހިންގި ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިރަށުގައިވެސް
ހިންގުން
ބ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ދީނީ
ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު މިރަށުގައި ވެސް
ހިންގުނެވެ .މިގޮތުން  2015ޖޫން  25ވަނަދުވަހުގެ އަސުރު ނަމާދަށްފަހު މިރަށު މަސްޖިދުއްސަޢާދާގައި ޑރ.
ޢަބްދުﷲ ޝިހާމް ޙަސަން ދަރުސެއް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް
 2015ވަނައަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާލެވުނުއިރު  2015ވަނައަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި
ނިންމުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް (މަސައްކަތް ނިންމާނެ ވަކި ތާރީޚްތަކެއް) ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2015ގެ ފުރަތަމަ

 2015ގެ

 6މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

 2015ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

2,744,794.23

4,961,665.87

2,210,871.64

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

144,945.79

1,345,153.87

1,200,208.08

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

2,889,740.02

6,306,819.74

3,411,079.72

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

2,164,694.31

3,488,970.87

1,324,276.56

66,132.87

139,415.00

73,282.13

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

50,716.66

74,860.00

11,283.34

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

71,285.58

45,772.00

14,331.92

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

282,436.60

1,212,648.00

757,707.40

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

13,778.21

-

240.29

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

95,750.00

-

29,750.00

2,744,794.23

4,961,665.87

2,210,871.64

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

144,945.79

1,345,153.87

1,200,208.08

144,945.79

1,345,153.87

1,200,208.08

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1,759,539.61

2,700,070.87

940,531.26

 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

405,154.70

788,900.00

383,745.30

2,164,694.31

3,488,970.87

1,324,276.56
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1

Q2

Q3

Q4

43,865.00 

1

 56މަގުމަތީ ބައްތީގެ ފުލުގައި ފުލެންޖް ހަރުކޮށް އަލުން ކޮންކްރީޓް ބުޑެއް އަޅާ ދަނޑިތައް ހަރުކުރުން

2

ޓާރޓްލް ސްޓޭޑީއަމް މަރާމާތުކޮށް ،ސްޓޭޑިއަމްގައި ލައިޓްޖަހާ އަދި ފެންޖެހޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން



3

މަސްޖިދުއްސަޢާދާގައި ހިނަވާގެއެއް ބިނާކުރުން



85,000.00 

4

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންސިލުން އެހީދިނުން



15,000.00 

5

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން



5,000.00 

6

ލިޔެލާޖެހުމުގެ ކޯސް ހިންގުން



225,000.00 

7

ގޭގެއިން ފީނަގައިގެން ކުނިއުކާލުން



86,880.00 

މަސްޖިދުއް ސަޢާދާގެ ބޭރުފެންޑާގައި އެލްމެނިއަމް ދޮރުލުން



456,250.00 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދުން



40,000.00 

8
9

216,000.00

18

10

ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް  02ވާރކްޝޮޕް ހިންގުން



15,000.00 

11

ބޭރުމަގުގައި ދެކަފި ބައްތި ޖެހުން އަދި ބަނދަރުގައި ބައްތި ޖެހުން



1,073,499.33 

12

ރަށްފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން



90,886.00 

13

ބަށިމުބާރާތަކާއި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން



60,000.00 
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މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލް

 2015ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 ތުޅާދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުން
ބަނދަރު ބޭރުތޮށިލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރުމަށް

 2014ނޮވެމްބަރ  17ގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ވެހިކަލްއާއި

މުވައްޒަފުން މިރަށަށް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް ،ކޮޅުތޮށީގައި ގައުޖެހުމަށްކަމަށް ބުނެ ކުރިން ކޮޅުތޮށީގައި ޖަހާފައިވާ
ހިލަތަށް ނެގުން ފިޔަވައި ބަނދަރު ބޭރުތޮށީގެ އިތުރު ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ފަށާފައި
ނުވާކަން ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

 ސްޕޯޓްސް އެރީނާގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާގައި
ހިމެނޭ ފުޓްސަލް ދަނޑުހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ދަނޑުވަށާ
ފެންސްދައު ޖަހާ ،ދަނޑުގައި އިންޓަރ ލޮކިންގ ޕްލާސްޓިކް ޓައިލްސްޖަހާ ވަނީ ނިމިފައެވެ .އަދި އެދަނޑުގެ
ވަށައިގެން ޕޭމަންޓްގައި ޖެހުމާއި ،ލައިޓިންގ ގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

 ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން މިރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނާއި
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަލްހަބްޝީ އިންޖިނިއަރިން ކޮންސަލްޓަންޓްސް ގެ ފަރާތުން ސާރވޭ
ޓީމެއް  2015ޖެނުއަރީ މަހު މިރަށުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ .އަދި އެފަރާތުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ
ބިންތައް އެބޭނުމަށް ދޫކުރުމާއިމެދު މިކައުންސިލްގެ އިޢުތިރާޒު ނެތްކަމުގެ ލިޔުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ އަށް ވާނީ ފޮނުވާފައެވެ.

 200 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް
 2011ވަނައަހަރު މާރޗްމަހު ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ދިއްދޫ ލަގްޒަރީ ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީއާއި ޙަވާޅުކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ
ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ވޭތުވެދި

04

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި  04ގެއެއް ރޭނުމާއި،
އިތުރު  02ގެއެއްގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުން
ފިޔަވައި އިތުރު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން
ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 06
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމުގެ އެއްވެސް
ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން
ހިތާމައާއިއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.

20

ނިންމުން
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން

 2014ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ

 06މަސްދުވަހު ހިންގި ޚަރަކާތްތަކުގެ

ތަފްޞީލް ރިޕޯޓް ލިޔެ ނިންމާލުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވިކަމަށްޓަކައި މާތް ﷲ އަށް ޙަމްދާއި ،ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި މިރިޕޯޓް
އެކުލަވާލުމުގައި ޚަރަކާތްތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ .ހަމަމިއާއިއެކު މިކައުންސިލްގެ އެންމެހާ
ޚަރަކާތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެލެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްވެސް މިޝުކުރުގައި ޚާއްސަގޮތެއްގައި
ޝާމިލްކުރަމެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ .އަދި މިޤައުމަށާއި  ،އަތޮޅަށް އަދި މިރަށަށް
ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ= .އާމީން=

_______________
09

ޖުލައި 2015
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