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c
ރައީސްގެ ބަޔާން

އ
އކަލާނގެ މާތް ނަބިއްޔާ ކަ ު
ރކުރަމެވެެ .
ކީރިތިވަންތަ ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކު ު
އިތުރު ސާހިބާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ސައްލަ ﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ކީރިތިﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅާއެކު ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ
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ދތުގެ ތެރޭގައި މުއްދަތާއި އެކަށީގެންވާ ފަދަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގިނަ
މެއި  2017ގައެވެ .މި ވޭތުވެ ދިޔަ ކުރު މުއް ަ
ކރެވިފައެވެ .މި ކާމިޔާބީތަކުގައި އަޅުގަނޑާއެކު
ކމިޔާބީތަކެއް ވެސް ވަނީ ޙާޞިލް ު
ށ ފަޚުރުވެރި ާ
ކަންތައްތަކެއްކޮ ް
މަސައްކަތް ު
އވަމުން ގެންދަވާ ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެންބަރުންނާއި ރަށުގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ކުލަބްތަކާއި ރަށުގެ
ކރަ ް
ކއި އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލްކުރަމެވެ .މި ރިޕޯޓަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ކައުންސިލް
މުއައްސަސާތަ ާ
ތ މި ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ު
ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓްކަމަށްވާ ީ
ރގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން
ކ ީ
ކރު ދަންނަވަމެވެ.
ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝު ު
ގ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހިންގިފައިވާ
ވޭތުވެ ދިޔަ  6މަހުގެ ތެރޭގައި ރަށުގެ ދަރިވަރުން ެ
ވމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި  ،ރަށުގެ އޮޑި
ތކާއި ޤުރުއާން ކިޔެ ު
ޕްރޮގްރާމް ަ
ކކީ އެކަމަށް ޤާބިލް ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރެވިފައިވާ
ދޯނިފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތައް ތަމްރީންނުކޮށް އެފަރާތްތަ ަ
އދި
ކރަމެވެަ .
އޅުގަނޑު ފާހަގަ ު
ޕރޮގްރާމްތައް ަ
އ ޒުވާނުންނަށް ހިންގާފައިވާ އެކި ކަހަލަ ް
ކ ި
މަސައްކަތްތަ ާ

ރަށުގެ

ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ މަގު ބައްތިތައް ނުދިއްލުމުގެ މަސައްލަ ޙައްލުކުރުމަށް މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ
އ ހޭދަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކ ި
މަސައްކަތްތަ ާ
މި ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް
ކ
އންސިލަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަވުމެވެ .މި ކައުންސިލުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަ ީ
ކރުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކަ ު
އެކަންކަން ު
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ޢާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ
ލކަށް ހެދުމެވެ.
ކަންކަން ކޮށްދެވޭފަދަ ޤާބިލުކަން ހުރި ކައުންސި ަ
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ތަޢާރަފު

އންސިލްގެ
ޓކީ  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކަ ު
މި ރިޕޯ ަ
އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ .މި ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުން ހއ .ދިއްދޫ
ޒ
ދރީ ދާއިރާތައް ހިންގަންވާނީ ލާމަރުކަ ީ
ކވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
ރ ދިއްދުއަކީ އިދާރީ ދާއިރާއެ ެ
ނުވަތަ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބު ީ
ޢުޞޫލުން ކަމަށްބުނެ ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ  8ވަނަ ބާބުގައި މިކަމުގެ ދުސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ .އަދި
ރވޭ
ރތައް ހިންގަންވާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބްކު ެ
މިއަސާސްތައް ބުނާގޮތުން އިދާރީ ދާއި ާ
ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.
ގ އިދާރީ ދާއި ާ
ހރާއްޖޭ ެ
ރތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު:
މި ކައުންސިލަކީ ،ދިވެ ި
 17 7/2010މެއި  2010ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ

ކއުންސިލެކެވެ .ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ
ަ

މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  05އެވެ.
ގ
މިރިޕޯރޓުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޢުޞޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ެ
ކޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ
މަޖިލީހުން އެކަށައެޅުއްވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 :ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ަ
ޤާނޫނުގައި ރައްރިތުންނަށް

ޔ
ތތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވޭތުވެދި ަ
ހނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަ ް
ފޯރުކޮށް ދޭންޖެ ޭ

ށ
ކރިޔަ ް
ކށްފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި  2017ވަނައަހަރުގެ ު
 6މަސްދުވަހު ދިއްދޫ ކައުން ި
ސލުން ޮ
އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކައުންސިލުން ު
ކރަން ރޭވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތައްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގެ ތަޞައްވުރު
މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ދިއްދޫއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެ ތިބޭ ،ރާއްޖޭގެ
ރވެތި އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓާ ،ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ސިޔާސީގޮތުން
ކށްހިތާ ،އިޖްތިމާޢީ ި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރި ޮ
ކއުތެރިވެ ތިބޭ،
ނ ލިބިފައިވާ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައް ަ
ހޭލުންތެރި ،ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގަނެ ދުޅަހެޔޮކަ ް
އވާ ،ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަންމަތީ
ކން ކުރިއަރާފަ ި
ހ ަ
ތިމާވެށީގެ ރައްކައުތެރިކަމަށް ބަލާ ،ރަށްވެ ި

ޤާއިމްވެތިބެ ،އަމިއްލަ

މސައްކަތްތެރި ފުދުންތެރި އުފާފާގަތިކަންމަތީ އެއްބައެއްވަންތަ
ކރާަ ،
އިސްނެގުމާއިއެކު ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ު
ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވެ ތިބުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
އ ޤާނޫނާއި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްއަކީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަ ި
ކރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި
އކަތް ު
ރކަމާއި އެކު މަސަ ް
ތންނަށް ތެދުވެ ި
ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޯލަނބައިގެން ފަސްނުޖެހި ރައްޔި ު
ތަނަކަށްވުން.
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
ރށް މާލެއާއި  187މޭލުގެ ރާސްތާގައި ތިލަދުންމަތީ
ދ އަކީ ވެރި ަ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއް ޫ
ރތުން މެދުތެރެއިން ދެކުނަށް
ށކެވެ .ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަ ާ
އރު އުތުރުގައި އޮންނަ ރަ ެ
އުތުރުބުރީގެ އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި ި
ރން ޤުދުރަތީ
ގޮސްފައިވާ ފުންފަޅެއް އޮވެފައި ރަށްވަށައިގެން ދެން އޮންނަނީ ތިލަފަޅެވެ .އަދި ރަށުގެ އިރު އުތު ު
އ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިރަށުގެ ބިން  01އޯގަސްޓް 2010
ކަނޑިންމައެއް އޮވެއެވެ .އަތޮޅުގެ އިދާރީ މައި މަރުކަޒު ކަމުގަ ި
ހކްޓަރގެ ބިން ރަށުގެ
ހކްޓަރއެވެ 11 .އޯގަސްޓް  2010ގައި ެ 31
ގ ކުރިން ބޮޑުމިނަކީ ެ 54.28
ގައި ހިއްކުމު ެ
އުތުރުހުޅަނގު ސަރަޙައްދުން ހިއްކާ ނިންމާފައި ވުމުން މިރަށުގެ ހިކިފަސް ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  85.28ހެކްޓަރއެވެ .ދިއްދޫ
ބ ކުރެވެނީ އުތުރު އަޜްޟް ) ލެޓިޓިއުޑް (  6,54 Nއަދި އިރު ޠޫލް
އަށް ޖިއޮގްރަފީގޮތުން މިޞްރާ ު
(

) ލޮންޖިޓިޓިއުޑް

 73,55 Eގައެވެ .ދިއްދޫގެ އާބާދީ ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެންފަށާފައިވާ ދޮށީ ލިސްޓްގެ އާބާދީގެ

ބންޑާރައިންނާއި،
ގއެވެ .މިގޮތުން މަޝްހޫރު ދޮން ަ
ރަށްތަކުގެ ތެރޭ ަ

ޔ
ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޒަމާނުގައި ދޮނަކުޅީގައި ދިރިއުޅެމުންދި ަ

ރައްޔިތުން ދިއްދޫއަށް ބަދަލްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ދިއްދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލްކޮށްފައިވަނީ އެޒަމާނުގައި މަލާބާރީން
ޚ
ގރާބުތަކުގައި އައިސް ދޮނަކުޅީގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ފޭރުމުގެ ޢަމަލްތަކުގެ ސަބަބުންކަން ތާރީ ި
ު
ފޮތްތަކުންއެގެއެވެ .އެ ސަބަބާހުރެ އެހެން ރަށަކަށް ރައްޔިތުން ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވުމުން ދިއްދުއަށް ބަދަލްވުމުގައި
ދ
ރއި ނާލުބައްތެލި ފަހަރު ގެންގުޅުމަށް ފަޅުގެ ފަސޭހަކަމަށެވެ .އަ ި
އެޒަމާނުގައިވެސް ބަލާފައިވަނީ މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަ ާ
ދ
އ ި
ދލުވުމުގައި ބެލިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި މިރަށް އޮތުމާއި  ،ފަޅުގެ ފަސޭހަކަންއޮތް ަ
ދޮނަކުޅިން ބަ ަ
ރން މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގެ ރަށަކީ ހއ.
ބިމުގެ ގޮތުން ބޮޑުރަށަކަށް މިރަށްވުން ހިމެނެއެވެ .މިރަށާއި އެންމެ ކައި ި
ނ
ގއި އޮންނަ މިރަށަކީ ފުށޮޅުކަނޑަށާއި މަތިކަނޑަށް ފަސޭހައިން ނިކުމެވޭ އަދި ލަފާފުރަ ް
ވަށަފަރެވެ .އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭ ަ
ފަސޭހަ ރަށެކެވެ .މި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެންމެ މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ ދިގު  1300ފޫޓް ފުޅާ 250
ފޫޓްގެ ބަނދަރެއް އޮވެއެވެ.
ރާއްޖޭގައި ބިމުގެ ފަސްގަނޑު އުސް ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

މިރަށާއި ހދ .ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓާއި

ދެމެދު ލޯންޗެއްގައި  20މިނިޓްގެ ރާސްތާއެއް އޮވެއެވެ .ކުރީޒަމާނުގައި ދިއްދޫން ސީދާ ފުރައިގެން އިންޑިޔާއަށާއި ސިލޯނަށް
ރ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވެއެވެ.
ކުފުރާ ހަދައިގެންނާ ހިކި ކަނޑުމަސް ހިފައިގެން ނާލުބައްތެލި ފަހަރުގައި ވިޔަފާ ި
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ގ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫއަކީ މިއަތޮޅުގައި އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ  ،އާބާދީ ެ
ރށުގެ އާބާދީއަކީ  4260އެވެ .އެއީ 2076
ނިސްބަތުން އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް ރަށެވެ 2017 .ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މި ަ
ކ
ކރަމުންދާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަ ީ
ތން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ު
އަންހެނުންނާއި  2185ފިރިހެނުންނެވެ .މިރަށުގެ ރައްޔި ު
އ  ،ސިމެންތީގެ
ވނައަށް މަސްވެ ި
އ ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ .ދެ ަ
ރިސޯޓްތަކުގަ ި
ރކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަޑާން ކުރުމާ ި
ރކާ ު
ކރުމާ ،ސަ ު
އ މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާ ު
ކ ި
މަސައްކަތްތަ ާ
ވޒީފާތައް އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ .ރަށުގައި ތިބެގެން އެންމެ ގިނަ
ރގެ ަ
މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާއަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އެވެ.
މިރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ

ގ
ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ  1967ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއީ މިއަތޮޅު ެ

ރ
ރކަޒެވެ .މިހާ ު
ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިރަށުގައި ހުޅުވުނު ހެލްތް ސެންޓަރ އަދި ފަހުން ޞިއްޙީމަ ު
ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ  29މެއި  2004ގައެވެ .މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ
އ
ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންތިބެއެވެ .މިތަނުން މާބަނޑު އަންހެނުން ސްކޭންކުރުމާއި ،ސިޒޭރިއަންހެދުމާ ި
ދ
މތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ ،އަ ި
ސރޭގެ ޚިދު ަ
ވއެވެ .މި ހޮސްޕިޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކް ް
މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރެ ެ
ކރެއެވެ.
ކ މިހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ު
އ އެތެރެހަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަ ު
ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާ ި
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ކންކުރާ 9
ޅނދުއޮވެއެވެ .އެއީ މާލެ ދަތުރުކުރާ  02އުޅަނދާ މަސްވެރި ަ
މިރަށުގައި ފުރާދުއްވާ  20އު ަ
ރ ޑިންގީ ގިނަ ޢަދަދަކަށް
ކދި ބޮއްކުރާ އަދި ފައިބަ ު
އުޅަނދާއި  09ލޯންޗެވެ .އަދި މީގެ އިތުން ވަދުދޯނިފަހަރާއި ު
ގެންގުޅެއެވެ.
ހރެއެވެ .މިރަށުގައި ހުންނަ ހއ.
މި ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  5މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  4މިސްކިތް ު
ކ ަ
އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރު ަ
ރސްކޫލުހުރެވެ.
އދި ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ  1ޕް ީ
ލކެވެަ .
ޒކީ ޘާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫ ެ
ވމުން ގެންދެއެވެ.
ކޔަ ަ
ކލްގައި  156ދަރިވަރުން ި
ޕރީ ސް ޫ
 2017ވަނަ އަހަރު ް
ވފައިވެއެވެ.
މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށާއި ވިޔަފާރި އަދި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް  1188ބިން ދޫކުރެ ި
މިރަށުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެ ކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް ކަވަރޭޖާއި ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވާރކް ލިބެން

ހުރެއެވެ.
ޓ ލިބެން ހުރެއެވެ .ކުނި
ވއެވެ 24 .ގަޑިއިރު ކަރަން ް
ޤއިމްކުރެވިފަ ެ
ދމާ ނިޒާމް ާ
ރަށުގައި ނަރު ަ
ނ
ޕރޭޝަން މެދުވެރިވެގެ ް
ކ ކޯ ަ
އކާލައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ފެނަ ަ
ނައްތާލެވެމުން ދަނީ ރަށުގެ ގޭގެކުނި ކުޑައަގަކަށް ކުނި ު
ރވިފައި ވަނީވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި
ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ .އަދި ކަރަންޓާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޙަވާލުކު ެ
ޅ
މހުން ދިރިއު ޭ
ނތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަށުގެ ީ
ަ
ރބައެކެވެ.
އެވެ .މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޭލުންތެ ި
ވތި އާދަ ވަނީ
ކނިއުކައި ނުލާ އަމިއްލައަށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުނިކޮއްޓަށް ކުނި ގެންދިޔުމުގެ ރި ެ
ހިސާބުތަކަށް ު
ރައްޔިތުންގެ ކިބާގައި އަށަގެންފައެވެ .މިރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމުންނާއި ރަށުގެ މައިތޮށިން ގައުނެގުމުން
ރަށަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމުގެ ނާޒުކު ކަމަށްޓަކާ އަމިއްލައަށް އެކަންކަމުން މަނާވެގެންފަ އެވެ.
މިރަށުގައި ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ދުވަސްވީ ތަނަކަށްހުރީ ޢީދުމިސް ި
ކތެވެ .އަދި މަދަރުސަތުލް
ޖގައި ދުވަސްވީ މަދަރުސާތަކު ެ
ރސްކޫލަކީ ރާއް ޭ
އކެވެ.
ގ ތެރޭގައި  03ވަނާގައި ހިމެނޭ މަދަރުސާ ެ
ޕ ީ
ޣާޒީ މުޙައްމަދު ،މިހާރުގެ ް
ސ  ،އަލްމަދްރަސަތުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް ،
މދްރަސާ  ،އަތޮޅުމަދްރަ ާ
މަދްރަސަތުލްޣާޒީ މުހައްމަދުއަކީ ރަށު ަ
ލގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި
މަދްރަސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު އަދި މިހާރު މަދްރަސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީސްކޫ ް
ކ  18ޑިސެމްބަރ  1943އެވެ .މަދްރަސްތުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު
އކެވެ .މިމަދްރަސާގެ ާ
ޚ ީ
ތރީ ަ
ޘބިތު ހިފޭ ރަޖިސްޓަރީ ާ
މަދްރަސާ ެ
އކެވެ.
އަކީ ދިގުތާރީޚެއްގައި ހިންގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެތައް ދަރިންނެއް އެތަނުން އުފެއްދި މަދްރަސާ ެ
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މިރަށުގެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ،ޤައުމީ  ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ

ޙ
ލ ަ
ށކެވެ .ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެރިކަމާ  ،އެއްބައިވަންތަކަމާ  ،ޞު ް
އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަ ެ
މަސަލަސްކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.

9

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަހުގެ ރިޕޯޓް

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
ރ
ކތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ހާސިލުވީ މިންވަ ު
އކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަ ާ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސަ ް

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު

މުއްދަތު

މިންވަރު

Q1

Q2

1

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މުޅި ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ހިންގުން



2

ރަށުގެ މަގު ބައްތިތައް ދިއްލުމަށް ހިންގުނު ޕްރޮގޮރާމް



3

ނިޔަމިކަމުގެ ތަމްރީނު  2ކޯސް ހިންގުން



4

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުން



Q3

Q4
ބރާތް
ކ މު ާ
ރންނާއެ ު
 270ބައިވެ ި
ހިންގިފައިވޭ
ރަށުގެ  99%މަގުބައްތިތައް
ދިއްލިފައިވޭ
ވރިވެ ކޯސް
ރން ބައި ެ
 60ބައިވެ ި
ހިންގިފައިވޭ
ބރާތް
ރ މިމު ާ
ކ ި
 7އޮފީހަކުން ވާދަ ު
ކމާއެކު
މޔާބު ަ
ވަރަށް ކާ ި
ވ
ބޭއްވިފައި ޭ

5

 1ވަނަ ފިޠުރު ޢީދު ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރތް ބޭއްވުން



ކރި
ކން ވާދަ ު
ޒުވާނުންގެ  13ޓީމަ ު
މޔާބު ކަމާއެކު
ވރަށް ކާ ި
ބރާތް ަ
މިމު ާ
ވ
ބޭއްވިފައި ޭ
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް


މ
ޓރެއިނިން ޕްރޮގުރާ ް
ރކަން ދަސްކޮށްދޭ ް
ކތް  :1މަސައްކަތްތެ ި
ޙަރަ ާ
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައުކައުންސިލެއް އިންޚާބުކުރުމުގެ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



ކތް  :2މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ހަރަކާތް
ޙަރަ ާ
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައުކައުންސިލެއް އިންޚާބުކުރުމުގެ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



ކތް  :2އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ކަސްރަތު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން
ޙަރަ ާ
ކރުމުގެ
އންސިލެއް އިންޚާބު ު
ކ ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައު ަ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



އ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހރަތަކެ ް
ކތް  :2ބަނދަރުގެ ބިންތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފި ާ
ޙަރަ ާ
ކރުމުގެ
ކއުންސިލެއް އިންޚާބު ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައު ަ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



ކތް  :2އިމަރޖެންސީ ެ
ޙަރަ ާ
ރސްޕޯންސް ޓީމެއް އެކުލަވާލުމާއި ސޭފްޓީ އިކްއިޕްމަންޓްސް ފަތާ
ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓުމާއި އެސަރަޙައްދުގައި ސޭފްޓީ ބިލްބޯރޑް ބެހެއްޓުން
ކރުމުގެ
އންސިލެއް އިންޚާބު ު
ކ ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައު ަ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



މ
ގރާ ް
ކތް  :2ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮ ު
ޙަރަ ާ
ކރުމުގެ
ކއުންސިލެއް އިންޚާބު ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައު ަ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު



ކތް  :2މަސްކަނޑާތަން ގާއިމުކުރުން
ޙަރަ ާ
ކރުމުގެ
ކއުންސިލެއް އިންޚާބު ު
 oސަބަބު/ދަތިތައް :ކައުންސިލްގެ ހިނގަމުންދާ ދައުރުހަމަވެ އައު ަ
މގެ ސަބަބުން
މަރުހަލާގައި ވު ު
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ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
 2017ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ޚރަދުގެ ޖުމްލަ
ރންޓް ަ
ކ ަ
ރ ަ
ި
ދގެ ޖުމްލަ
ރ ު
ޚ ަ
ކެޕިޓަލް ަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ
ޚަރަދު

 2017ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

 2017ގެ
ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

1,290,662.87

3,314,940.00

2,024,277.13

42,851.00

96,851.00

54,000.00

1,333,513.87

3,411,791.00

2,078,277.13

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

931,757.19

1,908,282.00

976,524.81

46,008.67

98,658.00

52,649.33

0.00

20,000.00

20,000.00

ދ ތަކެތީގެ އަގު
 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

5,048.00

69,500.00

64,452.00

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

234,748.48

849,500.00

614,751.52

213

ކ
ދ ވަ ި
އ ި
އ ަ
ނށާ ި
އޒަފުން ަ
ވ ް
މ ަ
ސކުޅިކުރައްވާ ު
ނއި ،މު ް
ޕެންޝަ ާ
އސާ
ފ ި
ނ ދޭ ަ
ގތު ް
ނ ޮ
މތަކަށް ނޫ ް
ޚިދު ަ

ރމުގެ ޚަރަދު
 221ދަތުރުފަތުރު ކު ު

ދ
ރ ު
ށ ކުރެވޭ ޚަ ަ
 225ތަމްރީން ކުރުމަ ް
ދ
ކރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ު
 226މަރާމާތު ު

33,000.00

9,163.49

23,836.51

1226725.83

2978940.00

1752214.17

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

210

42,851.00

96,851.00

54,000.00

42,851.00

96,851.00

54,000.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

ރ
 211މުސާރައާއި އުޖޫ ަ

657,266.67

1,409,400.00

752,133.33

 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

20,946.28

49,470.00

28,523.72

678,212.95

1,458,870.00

780,657.05
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ކުރިއަށް ރޭވިފައިހުރި ކަންކަން
ކތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް
އކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަ ާ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ މަސަ ް

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

#

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް

މުއްދަތު

ލަފާކުރާ ބަޖެޓް

Q1
1

ސިނާޢީ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބިންދޫކުރުން

Q2

Q3

Q4



5000.00

2

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ބަނދަރުގެ ސަރަޙައްދުތައް ވަކިކުރުން



40،000.00

3

ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން އެކިއެކި ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމްތައް ދޫކުރުން



15000.00

4

ރަށްވެހިކަމުގެ ޤަވާޢިދުގެ އުޞޫލުތައް ހެދުން



5000.00

5

ކުލަބު ޖަމްޢިޔާތަކަށް ބިންދޫކުރުން



5000.00



6

މޫދު ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން



12000.00

7

އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތް



15000.00

8

ރަށުގެ ޗާރޓު ރިވައިސް ކުރުން



250000.00
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ނިންމުން

ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު
ޓކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ަ
މި ރިޕޯރ ަ
ބރީ ދިއްދޫ
ނަމްބަރު ( 7/2010:ގެ  21ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާފަދައިން އުފައްދާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރު ު
ލން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ނަމްބަރު ( 7/2010:ގެ
މރުކަޒީ އުޞޫ ު
ދރީ ދާއިރާތައް ލާ ަ
ކައުންސިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި ާ
 108ވަނަ މާއްދާގެ ) ށ ( ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދައިން  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހު މިކައުންސިލުން
ރޕޯރޓެވެ.
އިސްނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ި
ރއްޔިތުން އެދޭ
ރކޮށް އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލްކޮށް ަ
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަ ާ
ޚިދުމަތްތައް ބެލިފައިވީނަމަވެސް އެޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެވެން
ބަޖެޓާއި

އޮތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ

ކައުންސިލަށް ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ލިބިގެންނެވެ .ނަމަވެސް  2017ވަނަ

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކައުންސިލް ހިނގަމުންމިދަނީ ކައުންސިލްގައި ތިބެންޖެހޭ ޢަދަދަށް ސިވިލްސަރވި ް
ސގެ މުވައްޒަފުން
ކށީގެންވާ ބަޖެޓްލިބިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ
ރކާތްތަކަށް އެ ަ
އދި ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަ ަ
ތކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެަ .
ނެ ި
ކުރަމެވެ.
ސލްއަކީ މިހާރު 4260
ދިއްދޫ ކައުން ި

މީހުން ގެ އާބާދީ ތަމްސީލްކުރާ ކައުންސިލްއަކަށް

ވާއިރު ވޭތުވެ

ކއުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖާގައާއި ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި  ،މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުނުވެ އޮތްކަން
ދިޔަތަނުގައި ަ
ފާހަގަކުރަމެވެ .ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވިފަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ގިނަ
ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމާއި  ،ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށެވެ.
ރ
ދ ީ
ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި ،އި ާ
ކން ލިބިގެންނެވެ .އެހެންކަމާއި އެކު ދިއްދޫ
މުވައްޒަފުން އަދި ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރި ަ
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި  ،އިދާރާގެ އިދާރީ ވެރިންނާއި  ،އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގެ އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތައް
މިފުރުޞަތުގައި

އ
ގ ި
ފާހަގަކުރަމެވެ .ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަކީ ދިއްދޫގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ކައުންސިލުން ގޮވާލާ ކޮންމެ ވަގުތެއް ަ

އމީހުންގެ މަސައްކަތުން ދައްކައިދީފައިވާ ރައްޔިތެކެވެ .ދިއްދޫގެ
ރޔަށްދާނެ ބަޔަކު ކަމުގައި އެބަ ި
އެއްބާރުލުންދީ ފަސްނުޖެހި ކު ި
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ރައްޔިތުންގެ

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޖކްޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހުރިހާ
ކުރިމަގު އުޖާލާވުން އޮތީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ އެކިއެކި ޕްރޮ ެ

އކަތެއްގެ މައްޗަށްކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ރައްޔިތުން އެކީ އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ކުރެވޭ މަސަ ް
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ޤާނޫނީހަމަތަކުގެ މަތިން މަޤާމާއި ޙަވާލުވެލައްވާ ފައިވާ ދިއްދޫކައުންސިލްގެ

ކރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ނ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތް ު
ރށް ހީވާގިކަމާއި އެކު ގުޅިގެ ް
މެމްބަރުން ވަ ަ
އރުވަމެވެ.
އަދި މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް އެގޮތުގައި ތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ަ
ކކަށް އަބަދުވެސް އެދޭޙާލު މިރިޕޯރޓް ނިންމާލަމެވެ.
ގށް އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަ ަ
މ ަ
ދިއްދޫގެ ކުރި ަ
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