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c
ރައީސްގެ ބަޔާން
ހ
ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރުމުގެ މުހިންމު މަސްއލިއްޔަތު އުފުލުމުގެ ޒިންމާ އެއީ އިންސާނުން ކުރަންޖެ ޭ
ށ
ގަދަކީރިތިވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ސަނާ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ދުނިޔެ އާރާސްތުކޮ ް

ކަމެއްގެގޮތުގައިލެއްވި

ދުނިޔޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދެއްވި މާތްރަސލާ މުޙައްމަދު ރަސލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައި
ނނާއި
އދި މި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢާލު ް
ލމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެަ .
ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަ ާ
އަޞްޙާބުން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.
ރވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އިދާރީދާއިރާތައް
ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުން ބާ ު
ލާމަރުކަޒީ

އުޞލުން

ވމުގެ
ހިންގެ ު

ކައުންސިލްތައް

މަޤްޞަދުގައި

އުފައްދަވާފައިވާ

ޤޞަދު
މަ ް

ނ
ޙާޞިލްކުރެވުންވަ ީ

ވ
ވއްސަސާ ތަކަށް ލިބިދެއް ާ
ހ މު ަ
ތން އެންމެ ާ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަޞީލަތާއި ބާރުވެރިކަމާއި  ،ދައުލަ ު
އެހީތެރިކަމެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށް ވުމާއެކު ލާމަރުކަޒީ ޤާނނާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލަށް މަސައްކަތް އެންމެ ރަނގަޅަށް
އ
ލބިދެއްވެވިފަ ި
ގންވާގޮތަށް ި
ކއި އެހީތެރިކަން އެންމެ އެކަށީ ެ
ނންވާ ވަސީލަތްތަ ާ
ހންގުމަށް ބޭ ު
ހިންގިފައިނުވަނީ ކައުންސިލް ި
ނުވާތީ ކަމުގައި ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
މިކައުންސިލްގެ މައިގަޑު މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހރިއްޔާގެ ޤާނނު އަސާސީއާއި ޤާނނާއެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން މިއަތޮޅު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ
ޕްލޭންތަކަށާއި މުޅި އިދާރީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޢުތައް ރޭވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހޭ
ތ
ގ ް
ނސިލްތަކުން ހިންގާޙަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އެ ކައުންސިލްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ޮ
ފަރާތްތަކަށް ދިނުމާއި ރަށުކައު ް
ބެލުންފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ .އަދިލާމަރުކަޒީ ޤާނނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރާއި ،މަސްއލިއްޔަތު
އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެކައުންސިލެއްގެ
ޓ
ހެދުމާއި ،ބަޖެ ް

ތައްޔާރު ކުރުމާއި

އިޚްތިޞާޞްގައި

ހިމެނޭ ކަންތައްތައް

ތަންފީޛު ކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

ޕްލޭންތައް

ޅ
އތޮ ު
ނފީޒު ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި ަ
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޢުތައް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ތަ ް

ފެންވަރުގައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމާއި
ކންކަން
ށން ނިންމަންޖެހޭ ަ
ދ ު
އެއާއިގުޅޭ ޤަވާޢިދު ހެދުމާއި އިދާރީ ދާއިރާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މި ޤާނނުގެ ަ
ނިންމުމެވެ.
ވުމާއެކު މިކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އަކީ މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ
ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންތަކަށް

އގެން
ބަލަ ި

ތަރައްޤީގެ

އަމާޒުތަކަށް

ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި

ކުރަންޖެހޭ

ކަންތައް

ފާހަގަކޮށް
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އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

މ ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި
ތތަކެއް ޤާއި ު
ޓނިވި ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަޞީލަ ް
ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްލޭނެކެވެ .ކުރިމަގަށްޓަކާ ދެމެހެއް ެ
އ އެކުލެވިފައިވާ ޕްލޭނެކެވެ.
ވ ލަނޑުދަނޑިތަ ް
ތައްޔާރުކުރެވުނު މިޕްލޭނަކީ  0220ން  0226ށް ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުން ާ
ސބަބުން ޕްލޭންގައިވާ
ނަމަވެސް މިޕްލޭނު ތަންފީޒުކުރުމަށްހުރި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ަ

ށ
ކން ވަނީ ޕްލޭނާއެއްގޮތަ ް
ގިނަ ކަން ަ

ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ .ނަމަވެސް މި ޕްލޭނާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން
ޓ އޮތޯރިޓީއާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްސަސާތަކުގެ
ވ .ވުމާއެކު ލޯކަލް ގަވަރމަން ް
މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެ ެ
ނނަވަމެވެ.
ށވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުން ކަމުގައިދަ ް
އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރުލުން މިހާރަ ް
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާ އަކީ ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާއި ފ.އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އަބަދުވެސް ފާގަތިކަން މިންވަރު
ކުރެއްވުމެވެ.

ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު
ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
އ ް
އތޮޅު ކަ ު
ރބުރީ ަ
އތު ު
ދއަތޮޅު ު
ނިލަން ެ

ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ  0226ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
ވނެއެވެ.
ގތުގެ މަޢުލމާތު ހިމަނާފައި ާ
ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ލ
މ ީ
މީގެއިތުރުން  0226ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި ާ
ތަފްޞީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް
ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ޢކަށް އަތޮޅު ހެދުން
ދނުމާއެކު ބިނާކުރަނިވި މުޖުތަމަ ަ
ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތް ި

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ގތުން ހޭލުންތެރި،
ދންތެރި  ،އުމްރާނީގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ  ،ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ދީނީ ޮ
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފު ު
ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ އަމާން އަތޮޅެއްކަމުގައި ހެދުން.
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އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

މިއަތޮޅަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާރަށް މާލެއާއި  02މޭލު ދުރުގައި އަރިއަތޮޅުގެ ދެކުނުން ރާއްޖޭގެ
ތރުން ދެކުނަށް ގާތްގަނޑަކަށް ¾ 26މޭލު ،އަދި އިރުން
އތޮޅެކެވެ .މިއަތޮޅުގެ ބޮޑުމިނަކީ އު ު
ދެކުނުދުނީގައި އޮންނަ ަ
ހުޅަނގަށް ގާތްގަނޑަކަށް ½ 21މޭލެވެ .އަތޮޅުއޮތީ އުތުރު ޢަރުޟުން  20'-20°އާއި  02'-20°ދެމެދުއެވެ.
މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅެނީ  5ރަށުގައެވެ .އެރަށްތަކަކީ ފީއަލީ ،ބިލެއްދ ،މަގދ ،ދަރަބދ އަދި
ނިލަންދއެވެ .މިއަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި،
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ .އެއީ ފިލިތެޔޮ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ .މިއަތޮޅު
ށކެވެ .މިއަތޮޅުގައި ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މިހާރު
މާފުއްޓަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ރަ ެ
ނވާ ރަށެކެވެ.
ފަޅުރަށެއް ކަމުގައިވާ ހިމިއްޗަކީ ރިސޯޓެއްހެދުމަށް ވަރަށްއެކަށީގެ ް
އއްގަމާއި
އކަތްތަކަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ެ
ގތަށް ކުރެވޭ މަސަ ް
އމްދަނީ ލިބޭ ޮ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިވަޤުތު ާ
ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކުލީ ދަތުރުތައްކުރުމާއި އަތޮޅުގޭ ކޮޓަރިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި އަތޮޅުއިސްޓޯރުގެ ވިޔަފާރިއެވެ.
ޔ
މިއަތޮޅުގައިހުރި ތާރީޚީ ރަށްރަށަކީ ނިލަންދއާއި ހިމިއްޗެވެ .ނިލަންދގައި "ފޯއްމަތި" ނަމަކަށް ކި ާ
ކ
ނޓިފި ް
ނގެ ތަނެއްކަން ސައި ް
ވނަ ޤަރު ު
މލާދީ ސަނަތުގެ ަ 60
އާޘާރީ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ .ނިލަންދގައިވާ އާޘާރީ ތަނަކީ ީ
ގފައިވެއެވެ.
ހޯދުންތަކުން އެނ ި

މ
މީލާދީ ސަނަތުން  5511ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެ އިސްލާމް ވުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަ ަ

އހުރި އާޘާރީ މިސްކިތަކީ
މިސްކިތްތައް ބިނާކުރި ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައިވެސް މިއަތޮޅު ނިލަންދ ހިމެނެއެވެ .ނިލަންދގަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރަސްކަލުން ކަމުގައިވާ ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުން ބިނާކުރެއްވި މިސްކިތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.
ޔ
ހިމިއްޗަކީ  51މެއި  5796އާ ހަމައަށް މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ރަށެކެވެ .އެރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދި ަ
މީހުން އެކި ރަށްރަށަށް ހިޖުރަކޮށް އެރަށުގައި އެންމެފަހުން ތިބި  31މީހުން އެރަށުން ފައިބާ އެރަށް ފަޅުވެފައިވަނީ
މިދެންނެވި ތާރީޚުގައެވެ.
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ތ
ހިސާބު ޢިލްމާއި ނިޔަމިކަމުގެ ޢިލްމަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މަޝްހރު ޢަބުދުﷲ އިސްމާޢީލް ނުވަ ަ
އިސްމާޢީލްކަލޭފާނު ތުއްތަކީވެސް ހިމިތީ ބޭފުޅެކެވެ .ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލްގެ ހަނދާނުގައި ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުގައި
ނ ދަނީ ސަރުކާރުންނެވެ .މިއަތޮޅު މަގދގައި އަތޮޅުވެރިކަން
ފއި ވެއެވެ .އެތަންބަލަހައްޓަވަމު ް
ލައިބުރަރީއެއް ބިނާކޮށް ދެއްވާ ަ
ވނީ  69ޖން  3666ގައެވެ.
ކުރިއިރު ލައިބްރަރީ ހުރީ މަގދގައެވެ .ލައިބުރަރީ މަގދން ނިލަންދއަށް ބަދަލުކޮށްފައި ަ
ޅއަތޮޅަށް
ގން މު ި
ނ ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން  5791ވަނަ އަހަރުން ފެށި ެ
ދ ް
ޢަބްދުﷲ އިސްމާޢީލްގެ ހަނ ާ
އެވޯޑް އިމްތިޙާނެއް ބާއްވައި އިމްތިޙާނުން އެއްވަނަ ހޯދާ ކުއްޖަކަށް ގްރޭޑް  53ނިމެންދެން ސަރުކާރު ޚަރަދުގައި ކިޔަވައި
ދެމުން ދެއެވެ .ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ފޮތް ފަންސުރުފަދަ ތަކެތީގެ އިތުރުން ޔުނީފޯމާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދުވެސް ސަރުކާރުން
ނ
ނއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިދެމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ އަހަރަކު އެއްކުއްޖަކަށެވެ 5770 .ވަ ަ
ދެއްވައެވެ .މިގޮތުން  5771ވަ ަ
އަހަރުން ފެށިގެން އަހަރަކު  63ކުދިންނަށްކިޔަވައިދެމުންގެންދެއެވެ .ނަމަވެސް މިއެވޯޑް މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.
އ
ލންދގަ ި
މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެމުން ދެއެވެ .ބިލެތްދއާއި ނި ަ
މަތީސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދެއެވެ .ޔުނިސެފުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހައި އަތޮޅެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޓީޗަރސް ރިސޯސް
މ
އތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ .މިރިސޯސް ސެންޓަރުގައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ޤާއި ު
ސެންޓަރު ހުންނަނީ މިއަތޮޅު ަ
ކޮށްފައިވާ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ ބަޔަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ލެބެއް ހުރެއެވެ.
ނ
ޤއިމްކުރެވި ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބެމު ް
މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ާ
ނލަންދގައެވެ.
ދެއެވެ .މިއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަނީ ި
މިއަތޮޅުގެ ދަރަނބދ ފިޔަވައި

މގައެވެ.
ގ ޚިދުމަތް ދެނީ ރައްޔިތުންގެ ނަ ު
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަރަންޓް ެ

ނމުގައި ދެމުންދިޔަ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ވަނީ ޔުޓިލިޓީ އާއި
ދަރަނބދގައި ރައްޔިތުންގެ ަ
ނވެ .އެއީ  3736އަންހެނުންނާއި  1611ފިރިހެނުންނެވެ.
ޙަވާލުކޮށްފައެވެ .މިއަތޮޅުގެ އާބާދީއަކީ  1701މީހުންނާއި ކުދިން ެ
ޅ
ނ  35އޭޕްރިލް  3661ގައި މިއަތޮ ު
 65ސެޕްޓެމްބަރ  3661ގައި ފުލުހުން އުފެއްދެވުމާ ގުޅިގެ ް
ގ
ނިލަންދގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ އެން.އެސް.އެސް ނިލަންދ މަރުކަޒުގެނަން އެތާރީޚުން ފެށިގެން މިއަތޮޅު ޕޮލިސްޓޭޝަނު ެ
ނަމަށް ބަދަލު ކުރިއެވެ.
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ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
އ ް
އތޮޅު ކަ ު
ރބުރީ ަ
އތު ު
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
ގ ނިޔަލަށް ހާސިލުވީ މިންވަރު
 2016ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖން މަހު ެ

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް
ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q1

5

ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ކަންކަމުގެ
ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުން.

3

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުން.

1

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

1

ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަހާސިންތާއެއް

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު

Q2

Q3

Q4

 3650ޖަނަވަރީ  0އިން  55އަށް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތަށް އާމްދަނީ ލިބެންހުރި ކަންކަމުގެ
ދަފުތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އ
ރށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ެ
ޅގެ ަ
ވރީ  55އިން  31އަށް މިއަތޮ ު
ޖނަ ަ
ޅގެން ަ
ލއި ގު ި
ތޅު ހޮސްޕިޓަ ާ
ރއާއި ފ .އަ ޮ
އދާ ާ
މި ި
އވެ.
ދވިފައި ވެ ެ
ދމަތް ެ
ރގެ ޚި ު
ޚއްޞަ ޑޮކްޓަ ު
ނގެ ާ
އންހެނު ް
ޓރާއި ަ
ޚއްޞަ ޑޮކް ަ
ނގެ ާ
ގއި ކުޑަކުދި ް
ށ ަ
ރަށްރަ ު

މިއިދާރާ އާއި މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ޖަނަވަރީ  53ގައި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ކުނީގެ

ސަބަބުން

އަތޮޅަށާއި،

އަތޮޅުގައި

ދިރިއުޅޭ

ރައްޔިތުންނަށް

އެކިގޮތްގޮތުން

ދިމާވަމުންދާ

މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއްހޯދައި ،ފ .އަތޮޅު އެތެރެވަރީގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނަކީ ،އެންމެސާފު އަދި
އެންމެރީތި ،ޤުދުރަތީ ސިފަ ފެންނަންއޮތް އަތޮޅެއްކަމުގައި ހެދުމަށް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު
ބޭއްވުން.

ކައުސިލްތަކާއި ،ސިއްޙީ ދާއިރާއާއި ،ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ
ކޮމެޓީތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވިޔަފާރި ވެރިންނާއި އަދި ޢާންމު ފަރުދުންގެ ތެރެއިންވެސް ބޭފުޅުން
ބައިވެރިކޮށްގެން  3650ޖަނަވަރީ  30ން  39އަށް މިއަތޮޅު ނިލަންދގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާބެހޭ
މަހާސިންތާއެއް

ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

މިމަހާސިންތާގައި

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަންޓުންނާއި،

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއާއި ،ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިތުރުން އިކޯ
ކެއަރ މޯލްޑިވްސްގެ މިކަމާއިގުޅޭ ފަންނީ ބޭފުޅުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
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1

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

މިއަތޮޅު އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ މަތީޑެގު ހެދިފައިވާގޮތުން ދަތިވާތީ ޑެގު
ތިރިކޮށް ސްޓޯރުގެ އެތެރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.

މިއަތޮޅު އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ މަތީޑެގު ހެދިފައިވާގޮތުން ދަތިވާތީ މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީއާއެކު 0226
ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ޑެގް ތިރިކޮށް ސްޓޯރުގެ އެތެރެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައި ވެއެވެ.
މި އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ،ދެމެހެއްޓެނެވި
ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވުމާއި ،ކުނީގެ ސަބަބުން އަތޮޅަށާއި،
އަތޮޅުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއްހޯދައި ،ފ .އަތޮޅު

0

ކުނިމެނޭޖްކުރުމާބެހޭ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން.

9

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ހޯދުމަށް ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމާއި "ފާފު އެންމެ

އެތެރެވަރީގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަންތަނަކީ ،އެންމެސާފު އަދި އެންމެރީތި ،ޤުދުރަތީ ސިފަ ފެންނަންއޮތް
ހެދުމަށްޓަކައި

އަތޮޅެއްކަމުގައި

ކުނިމެނޭޖުކުރުމާބެހޭ

ޕްލޭނެއް

3650

ފެބުރުވަރީމަހުގެތެރޭގައި

އެކުލަވާލެވިފައި ވެއެވެ.
 3650ފެބުރުވަރީ މަހާއި މާރިޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ،އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނާއި މިއިދާރާގެ ހުރިހާ
މުވައްޒަފުންނާއި ޞީއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުން މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށް ،ރަށްރަށުގެ
ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރަށްރަށުގައި މަދިރިއުފެދޭގޮތަށް ހުރި ތަންތަން ނައްތާލައި ރަށްރަށުގެ
ސާފު"

ޕްރޮގްރާމްގެ

ދަށުން

އަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގައި

ސާފުކުރުމުގެ

ހޭޅިފަށުންފެށިގެން އަތިރިއަށް ގޮނޑު ދޮށާއި ހަމައަށް ސާފުކޮށް އެތަންތަނަށް އުކާލާފައި ނުވަތަ
ލައްވެފައިހުރި ފުޅި ،ދަޅު ،ޕްލާސްޓިކް ފަދަ ތަކެތި ނަގައި ނައްތާލެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މި ދަތުރުގައި
ޞީއްޙީ ދާއިރާގެ ފަންނީ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބަލިތަކާއި އެބަލިތަކުން

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

ސަލާމަތްވާނެ

ގޮތްތަކުގެ

މަޢުލމާތު

ރަށްރަށުގެ

އިސްކލުތަކުގެ

ދަރިވަރުންނާއި

ބެލެނިވެރިންނާއި

ރައްޔިތުންނަށް ދެވިފައި ވެއެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން އެއްއުޞލަކުން ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާތީ

9

ރަށުކައުންސިލްގެ

އިދާރާތަކުގެ

ގެންދިއުމަށް އުޞލެއް އެކުލަވާލުން.

އިދާރީ

ހިންގުން

އެއްއުޞލަކުން

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ޒިންމާދާރުވެރިން މިއިދާރާއަށް ގެނެސްގެން  3650ފެބުރުވަރީ މަހުގެ
ތެރޭގައި އިދާރީ އުޞލެއް އެކުލަވާލައި ރަށްރަށަށް ފޮނުވިފައި ވެއެވެ .އަދި އެ އުޞލާއެކު މިއިދާރާއިން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ،ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްވެސް ރަށްރަށަށް ފޮނުވިފައި ވެއެވެ .އަދި
މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައި އެ އުޞލާއި ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ބެހޭ އެސް.އޯ.ޕީ ތަކާ އެއްގޮތަށް ދަނީ
ޢަމަލުކުރަމުންނެވެ.

9

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

7

އަތޮޅު

ސްޓޯރު

ހިންގުމާބެހޭ

ޤަވާޢިދު

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

އިޞްލާޙްކޮށް

ކައުންސިލަށް

ހުށަހެޅުން.

56

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

55

މަގދގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

53

އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބުކުރުން.

އަތޮޅު ސްޓޯރު ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙްކޮށް  0226ފެބުރުވަރީ މަހުގެތެރޭގައި ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ .އަދި އެ ގަވައިދު މިހާރުވަނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ރަށްރަށުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  3650ފެބުރުވަރީ 51
އިން

59

އަށް

މިއަތޮޅުގެ

ރަށްރަށުގެ

އިސްކލުތަކުގެ

ދަރިވަރުންނާއި

ދީނީ

ރައްޔިތުންނަށް

ނަޞީޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.
ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެގޮތުން މިއިދާރާ އާއި މިއަތޮޅު

51

51

އިން  37އަށް މިއަތޮޅު މަގދގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.
މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު  3650ފެބުރުވަރީ  35އިން  39އަށް ،މިއަތޮޅު އަތޮޅު
އިސްޓޯރުގެ އަހަރީ ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލމާތުތައް ނެގިފައި ވެއެވެ.

އަތޮޅުގައިތިބި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަންބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ

އަތޮޅުގައިތިބި

އެފަރާތްތަކަށް ޤަޥާޢިދުން އެހީލިބެމުންދޭތޯބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި

އެހީލިބެމުންދޭތޯބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް ރަށްރަށުން

އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ބޭނުންވާ މަޢުލތު ހޯދުމަށް  3650މާރިޗް މަހުގެތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުން އެހީދެއްވާ ޢުމުރުން  01އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި
އެކަނިވެރި މައިންނާއި ނިކަމެތިންނަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ޤަވާޢިދުން
ލިބެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ހޯދައި
ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

51

ޕޮލިސްސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން  3650ފެބުރުވަރީ 35

އިޖްތިމާއީ

ރައްކާތެރިކަންބޭނުންވާ

ފަރާތްތައް

ދެނެގަނެ

އެފަރާތްތަކަށް

ޤަޥާޢިދުން

ސަރުކާރުން އެހީދެއްވާ ޢުމުރުން  01އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި އެކަނިވެރި މައިންނާއި ނިކަމެތިންނަށް
ލިބެންވާ ފައިސާ ޤަޥާޢިދުން ލިބެމުންދޭތޯބަލައި އެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އެހީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ
ހޯދައި

ދިނުމަށް

ރަށްރަށުން

ބޭނުންވާ

މަޢުލތު

ހޯދުމަށް

3650

މާރިޗް

މަހުގެތެރޭގައި

މަސައްކަތްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކުނިނައްތާލުމާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމަށް

ކުނިނައްތާލުމާއި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އަންގައިދިނުމަށް އިސްކލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް

އިސްކލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

އަމާޒުކޮށް  3650މާރިޗް  35އިން  31އަށް ރަށްރަށުގައި ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.

10

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

ފީއަލީ

ކައުންސިލް

މޮނިޓަރކުރުން،

އިދާރާގެ
ތަރައްޤީގެ

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ވަނަ

0225
ޕްލޭންގައި

އަންހެނުންގެ

އަހަރުގެ
ހިމެނޭ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތް
މަޝްރޢުތައް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި

50

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމާއި ފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން
އ
ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކުރުމާ ި
ފީއަލީގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން.

މި އިދާރާގެ ޓީމެއް  0226މާރިޗް  00އިން  02އަށް ،ފީއައްޔަށްގޮސް ފީއަލީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ
0225

ވަނަ

އަހަރުގެ

މަސައްކަތް

މޮނިޓަރކޮށް

ތަރައްޤީގެ

ޕްލޭންގައި

ހިމެނޭ

މަޝްރޢުތައް

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ
ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރީމެވެ .އަދި ފީއަލީ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ
ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކޮށް ،ފީއަލީގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު
ވެސް ޗެކްކުރީމެވެ.
މިއިދާރާ އާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފާ ގުޅިގެން  0226އެޕްރީލް  0އިން  9އަށް މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި،
ދީނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޞިއްޙީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން ރަށްރަށުގައި ދީނީ ދަރުސް

59

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ،އިޖްތިމާޢީ ،ޞިއްޙީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

59

ފ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޑެންޓް ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް  9އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގީމެވެ.

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަންނީ  36ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މަޢުލމާތު ދެއްވި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ތަޢުލީމީ

ދިނުމާއި ހިތުގެ ބައްޔާއި އެތެރެހަށްޓާއި ކަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރުވާ ދިނުމާއި ކަށުކަމާކެމި،
ޤުރުއާން ،މަވައްދަ ،ނަމާދު ،އަޤީދާ ،އެއަރކަންޑިޝަން ،އައި.ޓީ އާއިބެހޭ މަޢުލމާތު ދިނުމުގެ
ވޯކްޝޮޕްތައް ރަށްރަށުގައި ބޭއްވީމެވެ.
މިއިދާރާއާއި އެމް.އެން.ޑީ އެފާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅު އިސްކލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގަން
ހަމަޖައްސާފައިވާ،
އެމް.އެން.ޑީއެފާއި

ސްޓޑެންޓް

ލީޑަރޝިޕް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން

މިއިދާރާއާއި

މ
މިއަތޮޅު އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  3650އެޕްރީލް  9އިން  7އަށް ި

މަރުކަޒުގެ  97ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވެއެވެ .މިޕްރޮގްރާމްގައި
މަޢުލމާތު ދެއްވި ބައިތަކުގެތެރޭގައި ،ދީނާއި ޢަޤީދާ ،އިސްނަގައިގެން ކަންކަންކުރަން ދަސްކޮށްދިނުން،
ހުނަރުތައް އިތުރުކުރުން ،ޒިންމާދާރު މީހަކަށް ވުން ،ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން ،ޖިސްމާނީ ތަރައްޤީ،
ޤަބލުކުރާ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞލުތައް ހިމެނެއެވެ.
މި އިދާރާއާއި މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާތަކާއި އިސްކލުތަކާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގެ

57

ދިވެހިބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

ފީއަލީ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި  51އެޕްރީލް  3650ގައި ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަކުރުމުގެގޮތުން
ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.

11

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

36

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ފ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

35

ތަރައްޤީގެ

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

ޕްލޭންގައި

އަންހެނުންގެ

ހިމެނޭ

ތަރައްޤީއަށް

މަޝްރޢުތައް
މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި
ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.
 .2ދަރަނބދ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި،

33

ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން  3650އެޕްރީލް 50އިން  16އަށް ފ .އަތޮޅު
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަންދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ.

ދަރަނބދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް
މޮނިޓަރކުރުން،

މިއިދާރާއާއި މިއަތޮޅު ޕޮލިސްސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅު އިސްކލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް

ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކުރުން.

 3650އެޕްރީލް  59އިން  31އަށް ،މިއިދާރާގެ ޓީމެއް ދަރަނބދ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދަރަނބދ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ  0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް،
މަޝްރޢުތައް

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީއާއި

ކްލަބް

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 3650އެޕްރީލް  59އިން  31އަށް ،މިއިދާރާގެ ޓީމެއް ދަރަނބދ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ދަރަނބދގެ
ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކޮށް،
އަދި ދަރަނބދގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

 .0ދަރަނބދގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން.

މިއިދާރާ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި ގުޅިގެން  3650އެޕްރީލް  30އިން  39އަށް ،މިއަތޮޅު

31

ނިލަންދގައި "ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މިނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވީމެވެ .މި

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން.

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަސްމީ މުވައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޖުމްލަ
 11މީހުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

މަގދ

31

31

ކައުންސިލް

މޮނިޓަރކުރުން،

އިދާރާގެ
ތަރައްޤީގެ

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

މަސައްކަތް

 3650މެއި  3އިން  9އަށް ،މިއިދާރާގެ ޓީމެއް މަގދ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަގދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ

ވަނަ

ހިމެނޭ

މަޝްރޢުތައް

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މަޝްރޢުތައް

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

0225
ޕްލޭންގައި

އަންހެނުންގެ

އަހަރުގެ

 0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް،

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ

ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި

ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން.
 .2މަގދ ރައްޔިތުންގެ

 3650މެއި  3އިން  9އަށް ،މިއިދާރާގެ ޓީމެއް މަގދ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަގދގެ ރައްޔިތުންގެ

މާލިއްޔާގެ

ކަންކަން

ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކުރުން.
 .0މަގދގެ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން.

ހިނގަމުންދާގޮތާއި،

މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކޮށް ،އަދި މަގދ
ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

12

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

މިއިދާރާ އާއި ފ.އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން  3650މެއި 51
އިން 51އަށް މިއަތޮޅު ނިލަންދގައި ކުޑަކުދިންގެދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތުގިނަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގީމެވެ.

30

ނިލަންދގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.

39

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

39

ދަރަނބދ ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

ރަށްރަށުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން  3650މެއި  30އިން
 39އަށް މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އިސްކލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ނަޞީޙަތްދިނުމުގެ
ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.
ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން މިއިދާރާ އާއި މިއަތޮޅު
ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ސިލްސިލާކޮށް ހިންގަމުން ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން  3650މެއި 30
އިން ޖން  1އަށް މިއަތޮޅު ދަރަނބދގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.

ބިލެތްދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 3651 ،ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް
މޮނިޓަރކުރުން،

37

ތަރައްޤީގެ

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

ޕްލޭންގައި

އަންހެނުންގެ

ހިމެނޭ

ތަރައްޤީއަށް

މަޝްރޢުތައް

 3650މެއި  37އިން ޖން  1އަށް ،މިއިދާރާގެ ޓީމެއް މިއަތޮޅު ބިލެތްދއަށް އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ބިލެތްދ

މަސައްކަތްކުރާ

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ  0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް،

ކޮމެޓީއާއި ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި

މަޝްރޢުތައް

ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމާއި ބިލެތްދ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނާއި ތަޖުރިބާހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި

ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކުރުމާއި

ބިލެތްދ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަލަހައްޓަމުންދާގޮތް ބަލައި

ބިލެތްދ ބިމުގެ ދަފްތަރު ޗެކްކުރުން.

ޗެކްކޮށް ،ބިމުގެ ދަފްތަރުވެސް ޗެކްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އެކުލަވާލުމާގުޅޭގޮތުން

އަންހެނުންގެ

ތަރައްޤީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ކޮމެޓީއާއި

ކްލަބް

މިއިދާރާއާއި މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި

16

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިޔާދޭ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 0226ޖން  1ވަނަ ދުވަހު ،ހިޔާދޭ ގަސް އިންދުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގީމެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމުގައި މިއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.
ރަށްރަށުގައި ކުށްކުރުން މަދުކުރުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގެދަށުން

15

ނިލަންދގައި ދީނީ ނަޞީޙަތް ދިނުން.

މިއިދާރާއާއި ފ .ނިލަންދ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  3650ޖން  31އިން  31އަށް
މިއަތޮޅުނިލަންދގައި ދީނީ ނަޞީޙަތްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި ވެއެވެ.

13

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

13

މިއިދާރާ އާއި މިއަތޮޅު ނިލަންދ ކައުންސިލާއި މި އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލައިފް
ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

 3650ޖން  31ވަނަ ދުވަހު މިއިދާރާ އާއި މިއަތޮޅު ނިލަންދ ކައުންސިލާއި މި އަތޮޅު ފެމެލީ އެންޑް
ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލައިފް ސްކިލްސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގިފައި
ވެއެވެ.

14

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1022ވަނަ އަހަ ު

ރ
އދާ ާ
ނސިލްގެ ި
އ ް
އތޮޅު ކަ ު
ރބުރީ ަ
އތު ު
ދއަތޮޅު ު
ނިލަން ެ

 3650ވަނަ އަހަރުގެ ޖން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ޙަރަކާތްތައް:
 .5ހުރަވީދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ސަބަބު :އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ.
 .3ނިލަންދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ނިލަންދ ރައްޔިތުންގެ
ބމުގެ ދަފްތަރު
ޓމުންދާގޮތް ބަލައި ނިލަންދގެ ި
ލހައް ަ
މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާގޮތާއި ،ވަޞީލަތްތައް ބަ ަ
ޗެކްކުރުން.
އގަސްޓްމަހުގައި
ސަބަބު :ތަފާތު ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން މަސައްކަތް ފަސްކުރަންޖެހުނީ .ނަމަވެސް ޮ 3650
މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި.
 .1އަތޮޅުގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިއުމަންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް
ހިންގުން.
ބފުޅާއަށް ވަގުތު ނުވެގެން .ނަމަވެސް  3650އޮގަސްޓް
ސަބަބު :މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގަވަން އެއްބަސްވި ޭ
ނުވަތަ ސެޕްޓެންބަރު މަހު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ.
ޗންގ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.
 .1އަތޮޅުގެ ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވޮލީ ކޯ ި
ސަބަބު :ކޭމްޕް ހިންގޭވަރަށް ބައިވެރިން ނުލިބުން.
 .1ބިލެތްދ ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން.
ށ
ސަބަބު :އިންސްޓްރަކްޓަރ ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަ ް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
 3650 .0ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.
ނ .ނަމަވެސް  3650އޮގަސްޓް  31އިން 39
މ ް
ސަބަބު :ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަވައިދާއި އުޞލަށް ބަދަލުގެނައު ު
ޖއްސާފައި.
ތށް ހަމަ ަ
އަށް މުބާރާތް ބާއްވާގޮ ަ
ނގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
 .9ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރި ް
ސަބަބު :އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ.
 .9ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ސަބަބު :އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ އެކަމަށް ވަގުތު ނުދެވުނީ.
 3651 .7ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އެވޯޑްދިނުން.
ބން ލަސްވެގެން .ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފަހުގެ
ލ ު
ސަބަބު :ތަޢުލީމީ ވަނަ ތައް ހިވަން ބޭނުންވާ މަޢުލމާތު ި
މޖެހިފައެވެ.
ތާރީޚެއްގައި ބާއްވާގޮތަށްވަނީ ހަ ަ
15

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

 .56ފީއަލީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ށ
ސަބަބު :އިންސްޓްރަކްޓަރ ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަ ް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
 .55އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންހެދުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތުން
ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.
ސަބަބު :ތަފާތު އެކި ސަބަބު މެދުވެރިވެގެން ފަސްކޮށްލަންޖެހުނީ.
 .53އަތޮޅުގެ ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުޓްސަލް ކޯޗިންގކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.
ސަބަބު :ކޯޗެއް ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ.
ށ
ޓވުމުގެ ޤާނނަ ް
ށ އަނިޔާ ހުއް ު
ގ ޤާނނާއި ގެވެ ި
އޓުވުމު ެ
ކއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހު ް
 .51ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަ ާ
ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
ސަބަބު :ފަންނީ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަށް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
ކރިއެރުވުމަށްހުރި
ނ ސިނާއަތްތައް ު
 .51ފ .އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެ ް
މށް ސާރވޭއެއް ހެދުން.
ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތު ަ
ސަބަބު :ފަންނީ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަށް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
ށ އަމާޒުކޮށް ،އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯކޭޑް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް
 .51ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަ ް
ހިންގުން.
ސަބަބު :ފަންނީ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަށް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
 .50ގްރޭޑް  56ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސާއި ލައިފް ސްކިލްއާއި ބެހޭ މަޢުލމާތު ދިނުމުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
ސަބަބު :ފަންނީ ބޭފުޅަކު ހަމަނުޖެހިގެން .ނަމަވެސް އަހަރު ހުސްވުމުގެކުރިން ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނެކަމަށް
އުއްމީދުކުރެވޭ.
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އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 1086ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ޚަރަދު

 1086ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

 3650ގެ ބަޖެޓްގައި
ބާކީ ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3,354,153.21

6,499,660.00

3,145,506.79

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

96,180.00

106,457.00

10,277.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

3,450,333.21

6,606,117.00

3.155,783.79

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

2,563,416.19

4,951,060.00

2,387,643.81

112,661.29

257,452.00

144,790.71

221

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

69,690.00

80,000.00

10,310.00

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

137,372.50

164,638.00

27,265.50

223

ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

431,786.23

936,742.00

504,955.77

225

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

38,977.00

42,977.00

4,000.00

226

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

250.00

51,791.00

51,541.00

-

15,000.00

15,000.00

210
213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބުސިޑީޒް

3,354,153.21

6,499,660.00

3,145,506.79

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

96,180.00

106,457.00

10,277.00

96,180.00

106,457.00

10,277.00

211

މުސާރައާއި އުޖރަ

1,966,275.94

3,924,468.00

1,958,192.06

212

ސ
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

597.140.25

1,026,592.00

429,451.75

2,563,416.19

4,951,060.00

2,387,643.81
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1022ވަނަ އަހަ ު

ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ލށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
 3650ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖންމަހުގެ ނިޔަ ަ
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1

1

ނިލަންދ ކައުންސިލް އިދާރާގެ  0225ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކުރުމާއި ނިލަންދ ރައްޔިތުންގެ
ބމުގެ ދަފްތަރު
ޓމުންދާގޮތް ބަލައި ނިލަންދގެ ި
އ ަ
ތތައް ބަލަހަ ް
ދގޮތާއި ،ވަޞީލަ ް
މާލިއްޔާގެ ކަންކަން ހިނގަމުން ާ

Q2

Q3

Q4

 5,400/-ރުފިޔާ.

ޗެކްކުރުން.
2

ރން ޕްރޮގްރާމެއް
މންރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ތަމް ީ
އަތޮޅުގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިއު ަ
ހިންގުން.

40,455/-ރުފިޔާ.

1

ބިލެތްދ ގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމު ހިންގުން.

 6,900/-ރުފިޔާ.

1

 3650ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން.

 120,000/-ރުފިޔާ.

1

 3651ވަނަ އަހަރުގެ ތަޢުލީމީ އެވޯޑްދިނުން.

 50,000/-ރުފިޔާ.

0

ފީއަލީގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.

 6,900/-ރުފިޔާ.

9
9

ނ
އަތޮޅާއި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންހެދުމާއި ބެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ގުޅޭގޮތު ް
ރަށުކައުންސިލްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން.
ކރިއެރުވުމަށްހުރި
ފ .އަތޮޅުގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް ު
މށް ސާރވޭއެއް ހެދުން.
ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަތު ަ

 24,000/ރުފިޔާ. 24,000/-ރުފިޔާ.
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ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

7
56
55
53

އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ޢާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނނާއި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނނަށް
ރައްޔިތުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް ރަށްރަށުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.
އަތޮޅުގެ ކްލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުޓްސަލް ކޯޗިންގކޭމްޕެއް ބޭއްވުން.
ރނު ޕްރޮގްރާމެއް
ސިވިލްސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ،އާކިޓެކްޗަރަލް ޑްރޯވިންގ ވިތު އޮޓޯކޭޑް ތަމް ީ
ހިންގުން.
ގްރޭޑް  56ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ކެރިއަރ ގައިޑެންސާއި ލައިފް ސްކިލްއާއި ބެހޭ މަޢުލމާތު ދިނުމުގެ
ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.

 24,000/ރުފިޔާ 35,000/ރުފިޔާ. 36,000/ރުފިޔާ. 24,000/-ރުފިޔާ.
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އދާރާ
ލގެ ި
ކއުންސި ް
ބރީ އަތޮޅު ަ
ރ ު
އތު ު
ނިލަންދެއަތޮޅު ު

ތމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް
ރގެ ފުރަ ަ
 1026ވަނަ އަހަ ު

ނިންމުން
ގ
ށ ޙަމްދާ ޝުކުރުކުރަމެވެ .އަދި އެކަލާނ ެ
ދއްވި ﷲ ސުބުޙާނަހ ވަތަޢާލާއަ ް
މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ ތަޥްފީޤު ެ
ވތާއި ސަލާމް ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
އޞްޙާބުންނަށް ޞަލަ ާ
ނބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު ަ
ލޮބުވެތި ަ
ތއް އިޞްލާޙްކޮށް ރަގަޅު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ޤައުމުގެ އިސްވެރިން އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު
އ ަ
އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ ކަންތަ ް
އ
ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް ހެޔޮގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދެއްވުންއެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަތޮޅުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގަ ި
ނތަކާއެކު
ތންނަށް ހެޔޮއެދު ް
މވައްޒަފުންނާއި އެންމެހާ ރައްޔި ު
ނށާއި ު
އންސިލަރުންނާއި ވެރިން ަ
އެހީތެރިވެދެއްވި ރަށްރަށުގެ ކަ ު
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޤއުމަށްހުރިހާގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެ .އާމީން!
ﷲ ސުބުޙާނަހވަތަޢާލާ ދިވެހި ަ

_______________
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ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙައްމަދު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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