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c
ތަޢާރަފު

ނމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް
އހަރު ތިލަދު ް
މިރިޕޯޓަކީ  2016ވަނަ ަ
ތ
ގތުން ހއ .ދިއްދޫ ނުވަ ަ
ޔންވެފައިވާ ޮ
ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ .މި ރިޕޯޓްގައި ބަ ާ
ޒ
ނ ލާމަރުކަ ީ
ވ ީ
ގން ާ
އދާރީ ދާއިރާތައް ހިން ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ި
ދއިރާއެކެވެި .
ދއަކީ އިދާރީ ާ
އތުރުބުރީ ދިއް ު
ތިލަދުންމަތީ ު
ދސްތޫރީ އަސާސްތައްވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
ގ ު
އ މިކަމު ެ
ބގަ ި
ނ އަސާސީގެ  8ވަނަ ބާ ު
ނ ޫ
ކމަށްބުނެ ޤާ ޫ
ޢުޞޫލުން ަ
ރ ދާއިރާތައް ހިންގަން ާ
ނގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ވނީ ޤާނޫ ު
އަދި މިއަސާސްތައް ބުނާގޮތުން އިދާ ީ
ނބަރު  ،7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ
އންސިލަކީ  ،ޤާނޫނު ނަ ް
ވ .މިކަ ު
ވ ކައުންސިލްތަކުންނެ ެ
އިންތިޚާބްކުރެ ޭ
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ

ނ
ނ ބުނާގޮތު ް
ވ .ޤާނޫ ު
ކައުންސިލެކެ ެ

ދދަކީ  07އެވެ.
ބރުންގެ ޢަ ަ
ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ މެމް ަ
ށ
މ ް
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވު ަ
ތގެ މައުލޫމާތު
ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮ ު
ރ ް
ހިމަނާފައިވާނެ ެ
ވނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ
ނ ަ 2016
އވެ .މީގެއިތު ު
ރމުގައި ި
ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކު ު
ދމާވި ދަތިތަކަށް
ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫގެ ތަޞައްވުރު
ގ
ރއްކައުތެރިވެ ތިބޭ ރާއްޖޭ ެ
އކީ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އުޞޫލުތަކަށް ަ
ދ ަ
ވގިފުޅާއެކު ދިއް ޫ
މާތް ﷲ ގެ ާ
ނ
ތ ް
ކށްހިތާ އިޖްތިމާޢީ ރިވެތި އުޞޫލުތައް ދަމަހައްޓާ ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ،ސިޔާސީގޮ ު
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރި ޮ
ޔކަން ލިބިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކައުތެރިވެ ތިބޭ ތިމާވެށީގެ
ހޭލުންތެރި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގަނެ ދުޅަހެ ޮ
އރާފައިވާ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަންމަތީ
ށބަލާ ރަށްވެހިކަން ކުރި ަ
ރކަމަ ް
ރައްކައުތެ ި

ގ
ޤާއިމްވެތިބެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއިއެކު ރަށު ެ

ކރުމަށް މަސައްކަތް ު
ތަރައްޤީ ު
ވ
ށކަށް ެ
ޔތެއް ދިރިއުޅޭ ރަ ަ
ކރާ މަސައްކަތްތެރި ފުދުންތެރި އުފާފާގަތިކަންމަތީ އެއްބައެއްވަންތަ ރައް ި
ތިބުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
އ ޤާނޫނާއި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްއަކީ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަ ި
ކރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި
އކަތް ު
ރކަމާއި އެކު މަސަ ް
ޤަވާޢިދުތަކަށް ބޯލަނބައިގެން ފަސްނުޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ތެދުވެ ި
ތަނަކަށްވުން.
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
އ
ކ ު
ލންގެ މާތް ނަބިއްޔާ ަ
ކީރިތިވަންތަ ﷲ ޞުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އެކަ ާ
ވ.
ދ ދުޢާކުރަމެ ެ
އިތުރު ސާހިބާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެ ި
އކު ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ގޮސްފައިވަނީ 26
ކީރިތިﷲގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތްފުޅާ ެ
ފެބުރުއަރީ  2014ގައެވެ .މިވޭތުވެ ދިޔަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ދިއްދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ
އދޫ
ކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިގޮތުން  2016ވަނައަހަރު ދި ް
ކ ް
މަސައްކަތްތަ ެ
ރކަމާއެ ު
ވ ި
ޝކުރު ެ
ު
އ ކުރެވިފައިވާތި އެވާހަކަ
މރިޕޯރޓުގައި
ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތަށް ބަލާލާ ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ި

ކއުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި
ަ

ޔ
ފައިދާއަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ .ވުމާއެކު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް  2016ވަނަ އަހަރު ހިނގާދި ަ
މގެ އުފާ އަޅުގަނޑު ލިބިގަންނަމެވެ.
ގޮތުގެ މިރިޕޯޓް ހުށަހެޅު ު
ނ
ގއި ދަންނަވަމެވެ .މިގޮތު ް
ކ ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމު ަ
ރ ީ
 2016ވަނަ އަހަ ަ
ދިއްދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދްމަތްތަ ެ
ކއް ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ .އަދި
އ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންވެފައިވާ ކަންކަން ހޯދާބަލާ
ދިއްދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޚާޞިލްކުރުމުގަ ި
ކ
އ ު
މ ެ
ސބިތުކަމާ އިޚްލާސްތެރިކަ ާ
ާ
ދިއްދޫ ކައުންސިލާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގައި
ވ އާލާކުރުމަށް
އޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު ދިރު ާ
މން ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުގެ މަތިން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ރަ ް
ކރަ ު
މަސައްކަތް ު
ކރަން
މސައްކަތް ު
ަ
އޗަށް ބަލާ އެކަންކަމަށް
ކރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ މަ ް
ކރުމަށް ު
ސ ލިބޭ މަގުތައް ތަނަވަސް ު
ފައި ާ
ކރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
ރށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ު
ފެށިފައިވެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ ބިންތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ބަރާބަ ަ
ވފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރަށް
ކރެ ި
ހރި ބިންތައްވެސް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަސައްކަތް ު
އިތުރަށް ު
އ ޤަވާޢިދާހިލާށް
ރަށުގެ އާއްމު އިޖުތިމާޢި މިންގަނޑުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އެކިހިސާބުތަކުގައި އަދި މަގުތަކުގަ ި
ގބިނގާ އުޅޭމީހުންނަށާއި ދުއްވާ އެއްޗެއްސަށް އަމާންތަނަކަށް ހެދުމުގެ
ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތި ނަގާ ރަށުތެރެ ހިނ ާ
އވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ކ ް
މަސައްކަތްތަ ެ
ހއްޓުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް
މ ެ
ހަމަ އެހެންމެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންސާނީ ވަޞީލައްތައް ކުރިއަރުވާ ދެ ެ
ބޭނުންވާނެ ހުނަރު އިތު ު
ރކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސާބިތުކަމާއެކު ދެމިތިބީމުއެވެ .އެގޮތުން މާލެއިންނާއި ރަށުން އިދާރާގެ
މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމީގޮތުން ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރެވިފައިވާނެއެވެ .މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

4

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކރެވިފައިވެއެވެ .އަދި
މށް މަސައްކަތްތަކެއް ު
ބަރާބަރަށް ހޯދު ަ

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދީ އިޖްތިމާޢީ

ތއް ފާހަގަކޮށް ހަނދާނީލިޔުމާއި ،ހަނދާނީފިލާ
ޒިންމާ އަދާކު ު
ރމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިދްމަތް ަ
ދެވިފައިވެއެވެ.
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުނީއްސުރެ މިހާތަނަށްވެސް ވަރަށްގިނަ
ފަރާތްތަކެއްގެ މަދަދާއި  ،އެހީތެރިކަން ލިބެމުންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް،
ނސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި ،ލޯކަމް
ރކްޗަރ އާއި މި ި
އާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓް ަ
ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު އާއި،
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ

ކއުންސިލްގެ އިދާރާ
އަތޮޅު ަ

އާއި،

ޕރޭޝަން،
ފެނަކަ ކޯ ަ

ދިއްދޫ

އިންޖީނުގެ،

މޯލްޑިވްސް

ޝން ،ހއ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ،ހއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ،ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އާއި ދިއްދޫ
ރ ަ
ރޯޑްކޯރޕަ ޭ
މޓީއެވެ .މިފަރާތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޮ
ވ
ކށް ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އެހީތެރިވެ ދެއް ި
ކރާ ކޮ ި
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ު
ކރަމެވެ.
އދާ ު
ކރު ަ
މއެކު ޝު ު
ފަރާތްތައް ކަމަށްވާތީ އެފަރާތްތަކަށާއި އާއްމުކޮށް މުޅި ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށަށް އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ
ނ ލިބެމުންދިޔަ
ތކު ް
އޞަޞާ ަ
ކރުގެ އެކިއެކި މުވަ ް
ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ސަރު ާ
ޔތުންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ރައްޔިތުންނާ
މފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްއަކީ ރައް ި
އެހީތެރިކަން ި
ޔކަށްވެތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މިފުރުޞަތުގައި އަރުވަމެވެ.
ކރާ ބަ ަ
ކރުމުގެ ޢަޒުމުގައި މަސައްކަތް ު
ގުޅިގެން މަސައްކަތް ު

އިބްރާހީމް ސިނާން
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ަ
ކއުންސިލްގެ ރައީސް
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
ރށް މާލެއާއި  187މޭލްގެ ރާސްތާގައި ތިލަދުންމަތީ
ދ އަކީ ވެރި ަ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއް ޫ
ރގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ގާތްގަނޑަކަށް މެދުތެރެއިން
ގއި އިރު އުތު ު
ގ އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭ ަ
އުތުރުބުރީ ެ
ދެކުނަށްގޮސްފައިވާ ފުންފަޅެއް އޮވެފައި ރަށްވަށައިގެން ދެން އޮންނަނީ ތިލަފަޅެވެ .އަދި ރަށުގެ އިރު އުތުރުން ޤުދުރަތީ
ކަނޑިންމައެއް އޮވެއެވެ .އަތޮޅުގެ އިދާރީ މައިމަރުކަޒު ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މިރަށުގެ ބިން  01އޯގަސްޓް 2010
ހކްޓަރގެ ބިން ރަށުގެ
ހކްޓަރ އެވެ 11 .އޯގަސްޓް  2010ގައި ެ 31
ގައި ހިއްކުމުގެ ކުރިން ބޮޑުމިނަކީ ެ 54.28
އުތުރުހުޅަނގު ސަރަޙައްދުން ހިއްކާ ނިންމާފައި ވުމުން މިރަށުގެ ހިކިފަސް ތަނުގެ ބޮޑުމިނަކީ  85.28ހެކްޓަރ އެވެ .ދިއްދޫ
އަށް ޖިއޮގްރަފީގޮތުން މިޞްރާބު ކުރެވެނީ އުތުރު އަޜްޟް ) ލެޓިޓިއުޑް (  6,54 Nއަދި އިރު ޠޫލް
(

) ލޮންޖިޓިޓިއުޑް

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

ބންޑާރައިންނާއި،
ގއެވެ .މިގޮތުން މަޝްހޫރު ދޮން ަ
ރަށްތަކުގެ ތެރޭ ަ

ޔ
ރއުޅެމުންދި ަ
ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޒަމާނުގައި ދޮނަކުޅީގައި ދި ި

ރައްޔިތުން ދިއްދުއަށް ބަދަލްވެފައިވާކަން އެނގެއެވެ .ދިއްދުއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އެޒަމާނުގައި މަލާބާރީން
ނނަށް ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ފޭރުމުގެ ޢަމަލް ތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ .އެ
ގުރާބުތަކުގައި އައިސް ދޮނަކުޅީގައި ތިބި ރައްޔިތު ް
އޔިތުން ބަދަލްވުމަށް ބޭނުންވުމުން ދިއްދުއަށް ބަދަލްވުމުގައި އެޒަމާނުގައިވެސް ބަލާފައިވަނީ
ހންރަށަކަށް ރަ ް
ސަބަބާހުރެ އެ ެ
ރކަމުގެ މިރަށަށް
މަސްވެރި އުޅަނދުފަހަރާ ނާލުބައްތެލި ފަހަރު ގެންގުޅުމަށް ފަޅުގެ ފަސޭހަކަމަށެވެ .ޒަމާނުއްސުރެ މަސްވެ ި
ދ
އ ި
ދލުވުމުގައި ބެލިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި މިރަށް އޮތުމާއި  ،ފަޅުގެ ފަސޭހަކަންއޮތް ަ
ދޮނަކުޅިން ބަ ަ
ރށަކީ ވަށަފަރެވެ.
އރިން މީހުން ދިރިއުޅޭ އަތޮޅުގެ ަ
ބިމުގެ ގޮތުން ބޮޑުރަށަކަށް މިރަށްވުން ހިމެނެއެވެ .މިރަށާއި އެންމެ ކަ ި
ވ.
އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ މިރަށަކީ ފުށޮޅުކަނޑަށާއި މަތިކަނޑަށް ފަސޭހައިން ނިކުމެވޭ އަދި ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ރަށެކެ ެ
މި ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައި އެންމެ މިޒަމާނުގެ ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ ދިގު  1300ފޫޓް ފުޅާ  250ފޫޓްގެ ބަނދަރެއް
އޮވެއެވެ .ރަށުގެ ހުޅަނގުމަތީ ފަރާތުގައި ލަފާފުރަން ފަސޭހަ ފުންފަޅެއް އޮވެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ބިމުގެ ފަސްގަނޑު އުސް
ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

މިރަށާއި ހދ .ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯރޓާއި ދެމެދު ލޯންޗެއްގައި  20މިނިޓްގެ ރާސްތާއެއް އޮވެއެވެ.

ދިއްދޫން ސީދާފުރައިގެން އިންޑިޔާއަށާއި ސިލޯނަށް ކުފުރާ ހަދައިގެންނާ ހިކި ކަނޑުމަސް ހިފައިގެން ނާލުބައްތެލި ފަހަރުގައި
ވިޔަފާރި ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވެއެވެ.
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ގ
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫއަކީ މިއަތޮޅުގައި އާބާދީ ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ  ،އާބާދީ ެ
ނިސްބަތުން އެއްމެބޮޑު އާބާދީއެއްއޮތް ރަށެވެ.

މިރަށުގެ އާބާދީއަކީ 4210

އެވެ .އެއީ  2053އަންހެނުންނާއި 2157

ޓތަކުގައި ވަޒީފާ
އގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރިސޯ ް
ރއްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަ ި
ފިރިހެނުންނެވެ .މިރަށުގެ ަ
ވރިކަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަޑާން ކުރުމާއި  ،ސިމެންތީގެ މަސައްކަތްތަކާއި މާލޭގައި ވަޒީފާ
އަދާކުރުމެވެެ .
ދވަނައަށް މަސް ެ
ކ
ކރާވަޒީފާއަ ީ
އ ތިބެގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން އަދާ ު
ކރުގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ .ރަށުގަ ި
ރ ާ
އަދާކުރުމާ ،ސަ ު
ޒފާ އެވެ.
ރކާރުގެ ވަ ީ
ސަ ު
މިރަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ

ގ
ޚިދުމަތްދޭން ފެށިފައިވަނީ  1967ވަނަ އަހަރުއެވެ .އެއީ މިއަތޮޅު ެ

ރކަޒެވެ .މިހާރު
ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މިރަށުގައި ހުޅުވުނު ހެލްތް ސެންޓަރ އަދި ފަހުން ޞިއްޙީމަ ު
ޞިއްޙީމަރުކަޒު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރެވުނީ  29މެއި  2004ގައެވެ .މިހޮސްޕިޓަލުގައި ޚާއްޞަ ބަލިތަކުގެ
ނކުރުމާއި ،ސިޒޭރިއަންހެދުމާއި
ޑ އަންހެނުން ސްކޭ ް
ޑޮކްޓަރުންނާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ނަރުހުންތިބެއެވެ .މިތަނުން މާބަނ ު
ސރޭގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބެންހުރެއެވެ،
ޕޓަލުން ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތާއި އެކް ް
ވއެވެ .މި ހޮސް ި
މައިނަރ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރެ ެ

އަދި

ކރެއެވެ.
އ އެތެރެހަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަ ު
ކުޑަކަދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާ ި
މހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ު
ކ ި
ރކަންކުރާ 14
ރކުރާ  02އުޅަނދާ މަސްވެ ި
މިރަށުގައި ފުރާދުއްވާ  25އުޅަނދުއޮވެއެވެ .އެއީ މާލެ ދަތު ު
އ  09ލޯންޗެވެ.
އުޅަނދާ ި
ހރެއެވެ .މިރަށުގައި ހުންނަ ހއ.
މި ރަށުގައި ފިރިހެނުންގެ  5މިސްކިތާއި އަންހެނުންގެ  4މިސްކިތް ު
އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަ ަ
ތން
ޒކީ ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ޘާނަވީ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެކެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ ފަރާ ު
އ
ސކޫލުހުރެވެ .މި ސްކޫލްގަ ި
ބޭބީ ނާސަރީން ފެށިގެން ނާސަރީ ކުލާސްތަކާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭ  1ޕްރީ ް

 2016ވަނަ

ވމުން ގެންދެއެވެ.
ކޔަ ަ
އަހަރު  297ދަރިވަރުން ި
ކރެވިފައިވެއެވެ .މިހާތަނަށް ހުރިހައި ބޭނުމަކަށް ރަށުން
މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް  1135ގޯތި ދޫ ު
ކރެވިފައިވާ ބިމުގެ ޢަދަދަކީ  1175އެވެ .މިރަށުގައި
ދޫ ު

މވާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެކުންފުނީގެ ނެޓްވާރކް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ު

ކަވަރޭޖާއި ކޭބަލް ޓީވީ ނެޓްވާރކް ލިބެއެވެ.
ކރެވިފަ ެ
ޤއިމް ު
ޓ ލިބެން ހުރެއެވެ .ކުނި
ވއެވެ 24 .ގަޑިއިރު ކަރަން ް
ދމާ ނިޒާމް ާ
ރަށުގައި ނަރު ަ
މޖައްސައިގެން
ކށް ކުނި އުކާލައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހަ ަ
ގކުނި ކުޑައަގަ ަ
ނައްތާލެވެމުން ދަނީ ރަށުގެ ގޭ ެ
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މގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައި ވަނީވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެވެ .މިރަށުގެ
ނެވެ .އަދި ކަރަންޓާއި ނަރުދަ ާ
އ
ކ ި
ތކަށް ކުނިއު ަ
ރައްޔިތުންނަކީ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިބައެކެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބު ަ
ޓށް ކުނި ގެންދިޔުމުގެ ރިވެތި އާދަ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބާގައި
ލ ފަރާތްތަކުން ވެސް ކުނިކޮއް ަ
ނުލާ އަމިއްލައަށް ކުނި އުކާ ާ
އަށަގެންފައެވެ .މިރަށުގެ ރައްޔިތުންވަނީ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނެގުމުންނާއި ރަށުގެ މައިތޮށިން ގައުނެގުމުން ރަށަށް ލިބިދާނެ
ގެއްލުމުގެ ނާޒުކުކަމަށްޓަކާ އަމިއްލައަށް އެކަންކަމުން މަނާވެގެންފަ އެވެ.
ކތެވެ .އަދި މަދަރުސަތުލް
މިރަށުގައި ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންމެ ދުވަސްވީ ތަނަކަށްހުރީ ޢީދުމިސް ި
ވ.
ރގައި  03ވަނާގައި ހިމެނޭ މަދަރުސާއެކެ ެ
ސކޫލަކީ ރާއްޖޭގަ ި
ހރުގެ ޕްރީ ް
ޣާޒީ މުޙައްމަދު މި ާ
އ ދުވަސްވީ މަދަރުސާތަކުގެ ތެ ޭ
މަދްރަސަތުލްޣާޒީ މުހައްމަދު އަ ީ
ރސާ  ،އަލްމަދްރަސަތުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް
ކ ރަށުމަދްރަސާ  ،އަތޮޅުމަދް ަ
 ،މަދް ަ
ރސްކޫލްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި
ރ މަދްރަސަތުލް ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕް ީ
ލ ޣާޒީ މުޙައްމަދު އަދި މިހާ ު
ތ ް
ރސަ ު
ކ  18ޑިސެމްބަރ  1943އެވެ .މަދްރަސްތުލްޣާޒީ މުޙައްމަދު
ޚ ީ
ދރަސާގެ ޘާބިތު ހިފޭ ރަޖިސްޓަރީ ތާރީ ަ
އކެވެ .މިމަ ް
މަދްރަސާ ެ
އކެވެ.
މދްރަސާ ެ
އަކީ ދިގުތާރީޚެއްގައި ހިންގައި ތަޢުލީމީ ގޮތުން އަތޮޅުގެ އެތައް ދަރިންނެއް އެތަނުން އުފެއްދި ަ
މިރަށުގެ

ރައްޔިތުންނަކީ ދީނީ ،ޤައުމީ  ،އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ލޯބިކުރާ

ޙ
ލ ަ
ރކަމާ  ،އެއްބައިވަންތަކަމާ  ،ޞު ް
އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ .ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އެކުވެ ި
މަސަލަސްކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ސިފަތަކެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފިހުރިސްތު
ތަޢާރަފު

2

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

2

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

3

ރަށުގެ ވަނަވަރު

6

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

10

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

11

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް

12

މާލީ ޚުލާޞާ

12

ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް

13

ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން

15

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް

16

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

17

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް

18

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

20

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް

21

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް

22

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

23

ނިންމުން

25
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
o

ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
ރޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދ ކައުންސިލުން  2016ވަނަ އަހަރު ކު ި
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ދިއް ު

ރޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި މިވަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ކުރިޔަ ް
މއެކު ކު ި
ބކަ ާ
ރކާތްތައް ވަރަށް ކާމިޔާ ު
ހަ ަ
ށ
ކރެވުނު މިންވަރެވެ.
ތކާއި އެހަރަކާތްތައް ހާޞިލު ު
ގެންދިއުމަށް ރޭވި ހަރަކާތް ަ
#
1

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
ރަށުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކީރިތި ޤްރުއާން ކިޔަވަންދަސޮކޮށްދޭ

ނަތީޖާ ޙާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 169ދަރިވަރުންނަށް މިޕްރޮގުރާމް ހިންގުނު

ކުލާސްތަކެއް ހިންގުން
2

އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ދިއްދޫ ތަމްޞީލުކުރުން

3

ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މުޅި ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިގެން ބާއްވާ ޤުރްއާން

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ  2ގޮފިންވެސް  1ވަނަ ލިބި އަދި
މުޅި މުބާރާތުން  2ވަނަ ލިބިފައިވޭ
 389ބައިވެރިންނާއެކު މުބާރާތް ހިންގިފައިވޭ

މުބާރާތެއް ހިންގުން
ގިނަގޯތިތަކެއް ވަނީ ސާފުކުރެވިފައި

4

ރަށުގެ މަގުތަކާއި ފަޅުގޯތިތައް ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް

5

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަދާފައިވާ ހަޓުތައް ނެގުން

ހުރިހާ ހަޓްތަކެއްވަނި ނެގިފައި

6

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުގެ އެކިއެކި މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިފަތިތައްނަގާ މަގު

ޖޯލިފަތިތައް ނަގާ މަގުތަށް ވަނީ ސާފުކުރެވިފައި

ސާފުކުރުން
7

ސްޕޯރޓްސް އެރިނާގެ ބިން ވަކިކޮށް ކޯޓުތަކުގެ އިންތައް ފާހަގަކުރުން

ކޯޓް ތައްވަނީ އެތަންތަނުގެ އިން ފާހަގަކުރެވިފައި

8

ރަށުގެ އުތުރުގައިވާ ބޮޑުމަގު ކުރަހާ މަގު އިންތައް ވަކިކުރުން

މަގުކުރަހާ މަގުގައި ޕަންޕްސްޓޭޝަނުގެ ޕްރެޝަރ

9

ރަށުގެ ބަނދަރުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު އެކުލަވާލުން

އުޞޫލުވަނީ ނިމިފައި

10

ތަފާތު މައްސަލަތަކާހެދި ރަށުގެ އެކިއެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުން ނުކުރެވިވާ

ތެޔޮވިއްކާބިން ވަނީ އިޢުލާނުކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި

ހޮޅި ވަނީ ވަޅުލެވިފައި

ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ބަނދަރުގެ ތެޔޮވިއްކާ ބިމުގެ މައަސަލަ ހައްލުކުރުން
ޤަބުރުސްތާނުތައްވަނީ ސާފުކޮށް ނިމިފައި

11

ރަށުގެ  2ގަބުރުސްތާނުގެ ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކުރުން

12

އިމަރޖެންސީ ފަންޕް ހައުސްއެއް ގާއިމްކުރުން

ޕަންޕުހައުސްނިމި އެތަނަށް ޕަންޕް ތައްވަނީ ވެއްދިފައި

13

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފައިލްތައް ރައްކާކުރުމަށް ގުދަނެއް ތައްޔާރުކުރުން

ގުދަނުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައި

14

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނެޓްވަރކު އަޅާ ސަރވަރ އާއި ގުޅާލުން

ތއް ސަރވާރ
މިހާރުވަނީ ނެޓްވަރކު އެޅި ސިސްޓަމް ަ

15

ދިއްދޫ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް

އާ ގުޅާލެވިފައި
މިކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ހޯދިފައި

11

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

o

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
ދންނަވަމެވެ .މިގޮތުން
ކއުންސިލަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްކަމުގައި ަ
ރކީ ދިއްދޫ ަ
 2016ވަނަ އަހަ ަ

ހއ .އަތޮޅުގެ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ދިއްދޫ ޓީމް  1ވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު ނުބަލާ
ވމުގެ ގޮފިންވެސް ދިއްދޫ ޓީމް
ކިޔެ ު

ވނަ
 1ވަނަ ހޯދާފައިވެއެވެ .އަދި ހއ .އަތޮޅުގެ ގުރުއާން މުބާރާތުން ދިއްދޫ ޓީމް ަ 2

ހާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ .މިއީ މިހާތަނަށް ކައުންސިލުން ހޯދާފައިވާ އެންމެ ރަގަޅު ނަތީޖާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކއުންސިލުން ރާވާ
މީގެ އިތުރުން  2016ވަނައަހަރުގެ ގައުމީ ދިގުފެތުމުގެ މުބާރާތް ދިއްދޫ ަ
ހިންގާފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ސްވިމިން އެސޯސިއޭޝަނުން އެކަންފާހަގަކޮށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވާތީ އެކަންވެސް
ފާހަގަކުރަމެވެ.

o

މާލީ ޚުލާޞާ
ކ
ރން ހއ .ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހުނު ބަޖެޓަ ީ
ކ ު
ސރު ާ
ަ
 2016ވަނައަހަރު

7429000.00

) ހަތްމިލިއަން

ހަތަރުލައްކަ ނަވާވީސް ހާސް( އެވެ.

ކއުންސިލް ހިންގުމަށް
އަދި  2016ވަނައަހަރު ަ

 ) 4436464.81ހަތަރުމިލިޔަން ހަތަރުލައްކަ ތިރީސް ހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުރުފިޔާ އަށްޑިހަ އެއްލާރި(
ގ
ކ ެ
އގަޑު ގޮތެއްގައި މިސްކިތްތަ ު
ދކުރެވިފައި ވެއެވެ .މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީ ފައިސާ އަކީ މަ ި
ޚަރަ ު
ޓރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް ގެ
މުވައްޒަފުން އިސްލާމިކް މިނިސް ް
ފައިސާ އެވެ.
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ދެވަނަ ބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް
ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް
#

ހިންގުނު ޙަރަކާތްތައް

ރައްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތް

1

ރަށުތެރެ ސާފުކުރުން

ކޮންމެ ހަފްތާއަކު  2ދުވަހު ރަށުގެ މަގުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކުރެވިފައިވެއެވެ.

2

ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން

ބަނދަރުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބަހައްޓަފައިވާ ތަކެތި ނަގާ ސާފުކުރުން

3

މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން

މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޖޯލިފަތިތައް ނަގާ ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ.

4

މަގުތައް ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުން

ރަށުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއް ގަވާއިދުން ދިއްލާ ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

5

މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުން

މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވެއެވެ.

6

ގެދޮރުގެ މައްސަލަތައް

ގެދޮރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމާއި އިންވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިފައިވެއެވެ.

7

ތަޢުލީމު

ޕްރީސްކޫލުގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ.

8

ދީނީ ކަންތައްތައް

ޤުރްއާން މުބާރާތްބޭއްވުމާއި ހިފްޒުކޮށް ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި
އަދި ދަރުސް ދިނުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެއްސިފައި ވެއެވެ.

އ
ތ ް
ގރާމް ަ
ޕރޮ ް
ރއްޤީގެ ް
ތަ ަ

އަސާސީ އަމާޒުތައް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން:

ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް

ށހެޅިފައިވާ ފޯރމުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކުސްދީ ނިންމާލެވިފައިވެއެވެ.
ކރުމަށް ،ހު ަ
ދޫ ު
އިޖުތިމާއީ އިންސާފް
އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން :އިސްލާމްދީ ކުރިއެވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާންކިޔަވަން
މންނަށް
ޑ އެން ެ
ބރާތުގައި ބައިވެރި ު
ރއިނިންގއެއް ހިންގުމާއި އަތޮޅު ޤުރުއާން މު ާ
ދަސްކޮށްދޭ ޓު ެ
ވމާއި އަދި ރަށުގެ ކުދިބޮ ު
ހުޅުވާލެވިގެން ޤުރްއާން މުބާރާތެއް ހިންގިފައިވެއެވެ
އންސިލުގެ
ސކޫލު ކަ ު
ޣޒީ މުހައްމަދު ޕްރީ ް
މޤްޞަދުގައި ާ
ތަޢުލީމް :ދިއްދޫގެ ތަޢުލީމު ކުރިއެރުވުމުގެ ަ
ފަރާތުން ހިންގަމުން ގެންދެވެއެވެ.
ރ ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދިނުމަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި އަންހެނުންގެ
ކުޅިވަރު :ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަ ު
ވޮލީ މުބާރާތަކާއި އަދި އަޟްޙާ އީދު ކަޕްގެ ނަމުގައި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ކުރިޔަ ް
ށ ގެންދެވިފައިވެއެވެ.
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އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ
ދަނޑުވެރިކަން:

ދިއްދޫގެ

ދަނޑުވެރިކަން

ރމަށް
ތަރައްޤީކު ު

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒު

އެންޑް

އ ގުޅިގެން ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ގަހުގެ މުޑުވައް ) ޅަގަސް( ފޯރުކޮށްދިނުމު ެ
އެގްރިކަލްޗަރާ ި
ގ އިތުރުން ގަސްއިންދާ
ހައްދާނެގޮތުގެ ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ.
ޅ
ތތަކަށް ބިން ކަ ނޑައަ ާ
އކި މަސައްކަ ް
ބިން :ދިއްދޫގެ ބިން ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ،އެކި ެ
ބިންދޫކުރުމަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ .އަދި ދިއްދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށާއި އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް
ބިންދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެހެނިހެން ދާއިރާތައް
ތރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން
ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް :ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ރައްކާ ެ
ދިއްދޫގައި ޕަންޕް ހައުސްއެއް ގާއިމުކޮށް ޒަމާނީ ޕަންޕުތަކެއް ބެހެއްޓިފައިވެއެވެ.
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ތިންވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުންހިފުން
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ކ
ތ ީ
މިއީ  2000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  4ރޫމް ހިމެނޭ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާ ަ
ތެޅިގަލުން ރާނާ ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ކަރަންޓު ވަޔަ ު
އ
ރކޮށް ކުލަޔާ ި
ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  1،360،000.00ރުފިޔާއެވެ.
އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު )ވައިލެޓްމާލަން(
އޅިގަލުން
މިއީ  3އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  1ހޯލް ހިމެނޭ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތަކީ ެ
ރާނާ ދެފަ ާ
ކށް ކުލަޔާއި ދަވާދުލާފައިވާ
ރތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ކަރަންޓު ވަޔަރު ޮ
އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  960،000.00ރުފިޔާއެވެ.
ޣާޒީ މުޙައްމަދު ޕްރީ ސްކޫލު
މިއީ  4500އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  4ކުލާސްރޫމުގެ  1އިމާރާތާއި އަދި އޮފީސް ފާހާނާ ،
ގުދަން ހިމޭނޭ ގޮތަށް އަޅާފައިވާ އިމާރާތެއް ހިމެނޭ  1ބުރީގެ ސްކޫލެ ެ
ކ އެޅިގަލުން ރާނާ ދެފަރާތުގައި
ކވެ .މިއިމާރާތްތަކަ ީ
ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ކަރަންޓު ވަޔަރިންކޮށް ކުލަޔާއި ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތްތަކެކެވެ.
މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  460،000.00،2ރުފިޔާއެވެ.
އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ
މިއީ  5000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  6ކުލާސްރޫމާއި ފާހާނާ ހިމެނޭ  1އިމާރާތާއި އަދި އޮފީސް
ފާހާނާ  ،ގުދަން ހިމޭނޭ ގޮތަށް އަޅާފައިވާ އިމާރާތެއް ހިމެނޭ  1ބުރީގެ ސެންޓަރެކެވެ .މިއިމާރާތަކީ އެޅިގަލުން ރާނާ
ތކެވެ.
ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށްފައިވާ އިމާރާ ެ

މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ

2,700,000.00ރުފިޔާއެވެ.
ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ކުޑަގެ
ކ
ތ ީ
މިއީ  2000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  2ރޫމް ހިމެނޭ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާ ަ
ތެޅިގަލުން ރާނާ ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ކަރަންޓު ވަޔަރިންކޮށް ކުލަޔާއި
ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  470،000.00ރުފިޔާއެވެ.

15

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިނަވާގެ
މިއީ  1500އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  2ރޫމްހިމެނޭ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތަކީ
އެޅިގަލުން ރާނާ ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ކަރަންޓު ވަޔަރިންކޮށް ކުލަޔާއި
ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  300،000.00ރުފިޔާއެވެ.
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ގުދަން
މިއީ  1000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  2ރޫމްހިމެނޭ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތަކީ
ކރަންޓު ވަޔަރިންކޮށް ކުލަޔާއި
އެޅިގަލުންނރާނާ ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ސީލީންގކޮށް ަ
ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  200،000.00ރުފިޔާއެވެ.
ދިއްދު ރައްޔިތުންގެ ދެ ސްޓޭޖް
މިއީ  4000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  1ބުރީގެ  2އިމާރާތެވެ .މިއިމާރާތްތަކަކީ އެޅިގަލުން ރާނާ
ވ.
ކ ެ
ކރަންޓު ވަޔަރިންކޮށް ކުލަޔާއި ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތްތަކެ ެ
ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ަ
މިއިމާރާތްތަކުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  300،000.00ރުފިޔާއެވެ.
ދިއްދޫ ރައްޔިތުންގެ ފިނިއަށި
މިއީ  2000އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގައި އަޅާފައިވާ  1ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ .މިއިމާރާތަކީ އެޅިގަލުން ރާނާ
ރންކޮށް ކުލަޔާއި ދަވާދުލާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.
ވޔަ ި
ދެފަރާތުގައި ސިމެންތިޖާހާ ،ލައިސާޓު ޓިނުން ހިޔާކޮށް ކަރަންޓު ަ
މިއިމާރާތުގެ އަގެއްކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  400،000.00ރުފިޔާއެވެ.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
ދިއްދޫ

ކައުންސިލުގެ

ބެލުމުގެދަށުގައި

ހުރި

ރައްޔިތުންގެ

މުދަލާއި

އެހެނިހެން

ވަޞީލަތްތައް

އ
ކޒީ އުޞޫލުން ހިންންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ހިދުމަތްތަ ް
ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ދިވެ ި
ހރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރު ަ
ރމަށެވެ.
ކން ފުރިހަމަކު ު
ކރާ ކަން ަ
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އެގާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމު ު
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ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް
ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑު
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ  .ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް
ލާޒިމުކުރާ ޚިދުމަތްތަކާއި ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ކައުންސިލުން އަދާކު ަ
ރންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ފަހިވާގޮތަށެވެ .ސިޔާސަތު
ސކުރުމާއި ،އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރާނީ ކައުނސިލުންނެވެ.
ސއްކަތްތައް ވިލަރެ ް
ރޭވުމާއި މަ ަ
ރންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް
ސދާގޮތުގައި ކު ަ
ީ
ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ،ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި
ކުރުމާއި

ދރީ
އި ާ

މަސައްކަތްތައް

ބަލަހައްޓާނީ

އެކަމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ކައުންސިލަރެއްގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުން

ސިވިލްސާވަންޓުންނެވެ.
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ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ގ ހއ .ދިއްދޫ
 .1ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ސިނާން ކިނާރީ ެ
 .2ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު ދަރުމަ ހއ .ދިއްދޫ
 .3ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަހީދު އުތީމުގެ ހއ .ދިއްދޫ
ވލާ ހއ .ދިއްދޫ
 .4ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަހުދީ ޕެރިސް ި
 .5ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޙީދު އިރުމަތީގެ ހއ .ދިއްދޫ
 .6ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޖިބްރީލް މުޖްތަބާ ޞަނާޢީގެ ހއ .ދިއްދޫ

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
#

ނަން

މަސްޢޫލިއްޔަތު

މަޤާމް

1

ނ
އިބްރާހީމް ސިނާ ް

ސ
ރައީ ް

އ
އކަތްތަކެ ް
ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ހުރިހާ މަސަ ް

2

އިސްމާޢީލް

ސ
ނައިބުރައީ ް

ވސަސް ޔުނިޓުގެ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސާރ ި
މަސައްކަތްތައް

ރ
ނަޞީ ު
3

ދ
އިބްރާހީމް ވަޙީ ު

ކައުންސިލަރ

ޕރޭޓް އެފެއާޒު ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް
ކޯ ަ

4

މުޙައްމަދު ނަހުދީ

ކައުންސިލަރ

މުނިސިޕަލް ސަރވިސަސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް

5

ޢަލީ ވަޙީދު

ކައުންސިލަރ

ޕރޭޓް އެފެއާޒު ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް
ކޯ ަ

6

ޖިބްރީލް މުޖްތަބާ

ކައުންސިލަރ

ވސަސް ޔުނިޓުގެ
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސާރ ި
މަސައްކަތްތައް

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ
ށ
ސކޮ ް
ސއްކަތްތަކަށް ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ދިރާ ާ
އންސިލުން އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން ކުރާ މަ ަ
މިކޮމެޓީއަކީ ކަ ު
އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއެވެ .މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކައުންސިލްގެ ރަޢީސާއި އިތުރު
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ޔއާއި ކައުންސިލްގެ  3ޔުނިޓުން ކޮންމެ ޔުނިޓަކުން އިސް އެ
ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރި ާ
މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށެވެ.

ހައުސިންގ ކޮމެޓީ
ކށް ގެޔާއި
ރމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ޮ
ކ ު
ވރި ު
މިކޮމެޓީއަކީ ދިއްދޫގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ގެދޮރު ެ
ފުލެޓްތައް ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީއެވެ .މިކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އިތުރު

2

މެމްބަރުންނާއި އޮފީހުގެ ސިވިލް ސާރވިސްގެ އިސް ދެމުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށެވެ.

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
ަމ ާޤ ްމ

ރ ް
ެއ ްޑ ެ
ސ

ނ ް
ަ
ނ

ޑިރެކްޓަރ

މުޖްތަބާ ސަޢީދު

ޒަމާނީގެ ،ހއ .ދިއްދޫ

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ދ
ސނޯޑްރޮޕް ،ހއ .ދިއް ޫ
ް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނ
ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަ ް

ކަށިމާވިލާ ،ހއ .ދިއްދޫ

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޝދު
ޢަބްދުﷲ ރަ ީ

ފުނަމާގެ ،ހއ .ދިއްދޫ

ޖކްޓް އޮފިސަރ
ޕްރޮ ެ

ޢަބްދުﷲ މަތީން

އާލިއާ ،ހއ .ދިއްދޫ

މުނިސިޕަލް ސާރވިސް އޮފިސަރ

ދ
މަރްޔަމް ވަޙީ ާ

ބޮޑުގެ ،ހއ .ވަށަފަރު

ޖކްޓް އޮފިސަރ
ޕްރޮ ެ

ހާޖަރާ ޢަބްދުލްކަރީމް

ހަޒާރުމާގެ ،ހއ .ދިއްދޫ

އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

ޝީރީން އަޙްމަދު

ނ
އެސިސްޓެންޓް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އިހުސާ ް

ޝަބްނަމްވާދީ،

ހއ .ދިއްދޫ

ޕުލާޒާ ،ހއ .ދިއްދޫ

ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ނ
މަރްޔަމް އަމީ ާ

ކާށިދޫގެ ،ހއ .ދިއްދޫ

އެސިސްޓެންޓް ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ރަޝީދާ

ވޮޝިންގޓަންހައުސް ހއ .ދިއްދޫ

އެސިސްޓެންޓް ޢެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ރަޝީދާ

އަންޑާޕޫލްގެ ،ހއ .ދިއްދޫ

މަސައްކަތު

ނ
ސ ް
އިބްރާހީމް ޙަ ަ

މާތިލަ ،ހއ .ދިއްދޫ

މަސައްކަތު

ޝދު
އިބްރާހީމް ރަ ީ

ޝެހެނާވިލާ ،ހއ .ދިއްދޫ
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ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
އންސިލްގެ
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިނގަމުންދަނީ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކަ ު
ރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .ރައީސް ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ނައިބުރައީސްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .އަދި
ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އުމުރުގެ ގޮތުން އެންމެ
ނ
އ މަސައްކަތްތަކުގެ އަސާސް ބިނާވެފައިވާ ީ
ދޮށީ ކައުންސިލަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ .ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާ ި
ޤާނޫނު ނަމްބަރ  ، 7/2010ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ތިލަދުންމަތީ
އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ މައްޗަށެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
ނ ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހި
ހއ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެންމެހާ ކަންކަ ް
އޗަށެވެ.
ސގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އަދި އުޞޫލްތަކުގެ މަ ް
ސިވިލްސާރވި ް

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ކައުންސިލް

މެމްބަރުންނާއި

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންގެ

މަޞްލަޙަތު

ފުށުއަރާ

ކަންކަމުގައި

އެކައުންސިލަރުންނާއި އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރި ެ
ވ ވޯޓުދިނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވެއެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ދިއްދޫ ކައުންސިލްގައި

ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ  7ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  1ކައުންސިލަރަކު ވަނީ

ކައުންސިލަރުކަ ު
މން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައެވެ .ދެންތިއްބެވި  6ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން  5ކައުންސިލަރުންނަކީ އޮފީހަށް
ހާޟިރުވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅުންނެވެ .ކައުންސިލަރ ޖިބްރީލް މުޖްތަބާއަކީ ޤަވާޢިދުން އޮފީހަށް ހާޟިރުވެ ނުލައްވާ
އންސިލަރުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯރ ު
ޓން ހާމަވެއެވެ.
ބޭފުޅެއްކަމް ކަ ު
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަކީ ސިވިލް ސާރވިސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ސ
ރއްވާ މުވައްޒަފުންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެ ް
އުޞޫލުތަކަށް އިޚްތިރާމް ކު ަ
ވމުން ގެންދަވައެވެ.
އކަތްތަކަށް ހާޟިރު ަ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސަ ް
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ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ،ނިންމަވަމުން ގެންދަވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް
ކރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭ ވޯޓަކު ް
އެކަންކަން އެޖެންޑާކޮށް އެކަންކަމާ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ު
ނނެވެ.
ނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއިއަދި އެނޫވެސް ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ
ސލްގެ އިދާރާއި ް
މެންބަރުން ފޮނުއްވާ މައްސަލަތަކާއި ،ކައުން ި
މައްސަލަތައް ކޭސް ު
ކރެވި ތަރުތީބުން އެޖެންޑާ ކުރެވެމުން ދެއެވެ .ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޢާއްމު ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް
ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާފައި ާ
ވ ދުވަހަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހެވެ .ބުދަދުވަހު ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭފަދަ ޙާލަތެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެންމެ އަވަހަށް ޖަލްސާ ބޭއްވެންއޮތް ދުވަހެއްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވެމުން ދެއެވެ.
ށ
 2016ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  49ޖަލްސާއެއްބޭއްވި  69މައްސަލައެއް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ބަހުސްކޮ ް
ގޮތްނިންމިފައި ވެއެވެ.

އޯޑިޓް
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް
 2016ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް
 2016ވަނަ އަހަރު މާލީ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް
 2016ވަނަ އަހަރު އިދާރީ އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
ކސްޓަރނަލް އޮޑިޓެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު އެ ް

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
އ
ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުންތަކުގަ ި
ށ
އޔިތަކަ ް
ރމަށް އެދޭ ކޮންމެ ރަ ް
 ،ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތުދެވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލްކު ު
ގ ބޭނުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް
ވއެވެ .އަދި މފަދަ ފުރުޞަތު ެ
ގ ފުރުޞަތު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެ ެ
ބައްދަލްކުރުމު ެ
ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ކވެސް ބާއްވާ މަސައްކަތްތައް
ކ އިދާރީ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ކޮންމެ ދުވަހަ ު
 .1ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާއެ ު
ރވެއެވެ.
ކ ެ
ގެންދާނެގޮތާ މެދު މަސްވަރާ ު
ނސިލަށް ހުށަހަޅާ ކުރު ތަމްރީނުތަކާއި ސެމިނަރތައް ކައުންސިލަރުންނަށާއި އިދާރީ
 .2އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ކައު ް
ސކޮށްދެވިފައިފެއެވެ.
މުވައްޒަފުންނަށް ތަނަވަ ް
 .3ކައުންސިލް

ރޫމް ެ
ގ

މޭޒާއި

ގޮނޑިތައް

މިޒަމާނާގުޅޭ

ފަރުނީޗަރަށް

ވ
ބަދަލުކުރެ ި

މަސައްކަތުގެ

މާހައުލު

ތަނަވަސްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
އ ޕްރިންޓް
ކރުމާ ި
 .4ކައުންސިލްގައި ފައިލް ސަރވާއެއް ގާއިމުކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކްސެސް ދެވި ސްކޭން ު
ކން ފަހިކޮށްދެވުނެވެ.
ކުރުމުގެ ކަން ަ
 .5ކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާދެވިފައިވެއެވެ.
 .6ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ތޮށްޖެހި ފުރިފައިވާ ފައިލްތައް ނަގާ

އ
ފައިލްކުރާ ރޫމެއް ހަދައިދީ ފައިލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެ ް

ގާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
އކު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް ދެވިފައިވެއެވެ.
ރކަމާ ެ
މނު ރައްކާތެ ި
 .7ސްޓޮކްގެ ސާ ާ
ޕރިންޓަރާއި
ސކުރީން ،ކުލަ ް
ް
 .8ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ކަމުގައިވާ މަލްޓިމީޑިއާ ޕްރްޖެކްޓަރާއި
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ފަދަތަކެތި ހޯދައިދީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތަށް ހަލުވިކަމާއި އަވަސްކަން ގެ ެ
ނސްދެވިފައިވެއެވެ.
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ށ
ކރުންދޭ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  2016ވަނައަހަރަ ް
ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރަ ހިންގުމަށް ސަރު ާ
ކައުންސިލަރުންނާއި

އިދާރި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރާޢާއި އެނޫން ޙަރަދުތަކަށް  ) 7,429,000.00ހަތްމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ

ސ ( ރުފިޔާ ދެއްވާފައިވެއެވެ.މި ފައިސާގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ޙަރަދުތަކަށް ) 4,646,681.00
ހ ް
އޮނަތިރީސް ާ
ހަތަރުމިލައަން ހަލައްކަ ސާޅީސްހަހާސް ހަ ަ
ސތޭކަ އަށްޑިހައެކެއް ( ރުފިޔާ ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެގޮތުގައި ) 90،000ނުވަދިހަ
ހ
ނޓަ ޚަރަދަށް  ) 2692319.00ދެމިލިޔަން ހަލައްކަ ނުވަދި ަ
ހާސް( ރުފިޔާ އާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު ފިޔަވާ ރިކަރެ ް
ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ

( ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ .އަދި  2016ވަނައަހަރު މުޅި ޖުމުލަ

 4,436,464.81ރުފިޔާ )

ވފައިވެއެވެ.
ޔ އަށްޑިހައެއްލާރި ( ޚަރަދުކުރެ ި
ރސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުރުފި ާ
ތ ު
ސހަހާސް ހަ ަ
ހަތަރުމިލައަން ހަތަރުލައްކަ ތިރީ ް

އިބްރާހީމް ސިނާން

ދ
އަޙްމަދު ރަޝީ ު

ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޔ
ވރި ާ
ފަބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސް ެ

ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ އިދާރީ މުވައްޒަފު
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 2016
އރިޔާ1289 :
ބިޒްނަސް ޭ
ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު
ލ
ޚރަދުގެ ޖުމް ަ
ރންޓް ަ
ކ ަ
ރ ަ
ި
ދގެ ޖުމްލަ
ރ ު
ޚ ަ
ކެޕިޓަލް ަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 2016ގެ ލިބުނު
ބަޖެޓް

 2016ގެ
 2016ގެ ޚަރަދު

ބަޖެޓްގައި ބާކީ
ހުރި ފައިސާ

7,339,000.00

4,392,817.81

3,245,960.10

90,000.00

43,647.00

72,331.50

7,429,000.00

3,318,291.60 4,436,464.81

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

4,646,681.00

2,339,903.14

2,306,777.86

223,125.00

112,153.86

110,971.14

221

ރމުގެ ޚަރަދު
ދަތުރުފަތުރު ކު ު

40,000.00

92,932.00

)(52,032.00

222

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

281,000.00

118,476.82

162,523.18

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

1,638,000.00

1,191,213.11

604,645.04

226

ދ
ކރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ު
މަރާމާތު ު

174,194.00

129,308.00

44,886.00

228

ކއި ސަބްސިޑީޒް
ރ ާ
އހީ ،އިސްތި ާ
ރކާރުންދޭ ެ
ސަ ު

336000.00

408830.88

68188.88

210
213

ޕެންޝަ ާ
ދ ވަކި
އ ި
އ ަ
ނށާ ި
އޒަފުން ަ
ވ ް
މ ަ
ވ ު
ސކުޅިކުރައް ާ
ނއި ،މު ް
އސާ
ފ ި
ނ ދޭ ަ
ގތު ް
ނ ޮ
މތަކަށް ނޫ ް
ޚިދު ަ

7,339,000.00

3,245,960.10 4,392,817.81

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
421

ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

90,000.00

43,647.00

72,331.50

90,000.00

43,647.00

72,331.50

211

ރ
މުސާރައާއި އުޖޫ ަ

3,426,450.00

1,436,581.57

1,989,868.43

212

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1,220,231.00

523,052.61

697,178.39

4,646,681.00

2,687,046.82 1,959,634.18
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 2016ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

ނިންމުން
ތއް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު
ޓކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާ ަ
މި ރިޕޯރ ަ
ކއުންސިލްގެ އިދާރާއިން،
ނަމްބަރު ( 7/2010:ގެ  21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ަ
ގ  108ވަނަ
ރެ ( 7/2010:
އ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ) ޤާނޫނު ނަމްބަ ު
އދާރީ ދާއިރާތަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ި
އދާގެ ) ށ ( ގައި ބަޔާން ކުރާ ފަދައިން  2016ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ހިންގާފައިވާ
މާ ް
ޔރުކުރެވިފައިވާ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
ކތްތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ތައް ަ
ޙަރަ ާ
ނ އެރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލާ ހިއްޞާ
ރކުރުމު ް
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަ ާ
ކުރިނަމަވެސް ،އެޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެވެން

އޮތީ ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓާއި

ކައުންސިލަށް ސިވިލް ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މުވައްޒަފުން ލިބިގެންނެވެ.
ސލްއަކީ މިހާރު 4210
ދިއްދޫ ކައުން ި

މީހުން ގެ އާބާދީ ތަމްސީލްކުރާ ކައުންސިލްއަކަށް

ވާއިރު ވޭތުވެ

ދިޔަތަނުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖާގައާއި ފައިސާގެ ދަތިކަމާއި  ،މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ޙައްލުނުވެ އޮތްކަން
ގކުރަމެވެ.
ފާހަ ަ
ވ
ވޭތުވެދިޔަތަނުގައި ކައުންސިލުން ކުރެވުނު ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ާ
ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ރަށުގައި ޤާއިމްކުރުމާއި  ،ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށެވެ.

ރމަށް ބޭނުންވާ،
ކ ު
މިދެންނެވި ކަންކަން ު

މންދަނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި  ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ
ވ ު
ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް ތަންފީޒު ކުރެ ެ
އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިގެންނެވެ .މިގޮތުން ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި  ،އިދާރާގެ އިދާރީ ވެރިންނާއި ،
އިދާރީ މުވައްޒަފުން ގެ އިޚްލާޞްތެރި ކަން

ގކުރަމެވެ .އަދި ދިއްދޫގައި ހުރި އަތޮޅުކައުންސިލުންނާއި ސަރުކާރުގެ ހެން
ފާހަ ަ

ސލަށް ލިބެމުންދިޔަ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަ މިކުރަނީ ނުހަނު އުފަލާއި އެކުގައެވެ.
މުވައްސަސާތަ ު
ކން ދިއްދޫ ކައުން ި
ރޔަށްދާނެ
ސލުން ގޮވާލާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އެއްބާރުލުންދީ ފަސްނުޖެހި ކު ި
ދިއްދޫރައްޔިތުންނަކީ ކައުން ި
އކަތުން ދައްކައިދީފައިވާ ރައްޔިތެކެވެ .ދިއްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ
ބަޔަކު ކަމުގައި އެބައިމީހުންގެ މަސަ ް
ފަސްމަގުގެ ކަންކަން ހިނގާފައިވާގޮތްތައް

ކުރިމަގު އުޖާލާވުން އޮތީ

ރ
މށް އުއްމީދާއިއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކު ާ
ދެނެތިބެ ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނައު ަ

އގެ މައްޗަށްކަން މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކ ް
މަސައްކަތްތަ ެ
ގ
މއި އެކު ގުޅިގެން ރަށު ެ
ރޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ދިއްދޫކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ވަރަށް ހީވާގިކަ ާ
ކު ި
ގ
ދ ެ
ޤންކަން މިފުރުޞަތުގައި އަރުވަމެވެ .ދިއް ޫ
ކއް ކު ަ
ތަރައްޤީއަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަ ެ
ރއްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަ ީ
ކކަށް އަބަދުވެސް އެދޭޙާލު ރިޕޯރޓް ނިންމާލަމެވެ.
ކުރިމަގަށް އުފާ ފާގަތި ދުވަސްތަ ަ
 31ޑިސެމްބަރ 2016
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