ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދަރަނބޫދޫ ،ދިވެހިރާއްޖެ

 2011ވ

ަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގ
 2014ވަނަ އަހަރު ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް
 10ޖަނަވަރީ 2015

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

c
ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ 2014ވަނަ އަހަރު ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލްވުމަށް ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ހަރަކާތްތަކާއި،
ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން
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ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު
ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ،ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި ހުނަރުބޭނުންކޮށްގެން އަވަސްކޮށް ހަލުވިކަމާއެކު ދެމުންދާ ޒިންމާދާރު ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތިބި އޮފީހަކަށްވުން.

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ދަރަނބޫދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އަދި ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ފޯރުވައިދިނުމަށްޓަކައި ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުގެ ދައުރު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއެކު ،
މުވައްޒަފުންނަކީވެސް ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކަށް އަހުލުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށްހަދައި ދަރަނބޫދޫގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުން.
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ކައުންސިލު ރައީސްގެ ބަޔާން
ޙިކުމަތްވަންތަ ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ .ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ހަޤީޤީ ކުލައަކީ ކޮބައިކަން ޢަމަލީގޮތުން ދައްކަވައި ދެއްވައި ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބާ
ތަމައްދުންގެ ވެއްޓަކަށް މަގުދައްކަވައި ދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުއަށް ޞަލަވާތް ކިޔަވައި ސަލާމާއި ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ހިންގަން ފެށުމާއެކު ދަރަނބޫދޫގައިވެސް މިނިވަން ކައުންސިލެއް އުފެދި ހިނގަންފަށާފައިއެވެ .ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މިފުރިހަމަ މަސައްކަތަށް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ޚިދުމަތްތަކަކާއި ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދެކެވެ.
މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަރުދަނާ އުސޫލަކުން މިރަށުގެ އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި އިޖްތިމާޢީ އަދި އުމުރާނީ ތަރައްޤީއާއި އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚުލާޤު ބިނާކުރުމެވެ .އަދި،
މީގެ އިތުރުން ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާއި ތަޢުލީމާއި ޞިއްޙީދާއިރާވެސް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ .ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންގެ ފުރިހަމަ ހިއްޞާ ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުވުމަށް
ހޯދުމަށް މިކައުންސިލުން ސަމާލުކަންދީ އިތުރަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފެއްދުމުގެ
މަސައްކަތްވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަވެ ދަރަނބޫދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެޚިދުމަތްތައް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު
ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ .އަދި ތަރައްޤީ ޙާޞިލް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮވިސްނުމާއި ހިތްވަރު ދެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޞުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ.

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
(ކައުންސިލްގެ ރައީސް)
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ރަށުގެ ވަނަވަރު
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫއަކީ އަތޮޅުގެ ދެކުނު ދުނީގައި މަގޫދޫގެ ހުޅަނގުން ނިލަންދޫގެ އިރުން
ޢަރުޟުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ .ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ
ދަރަނބޫދޫއަކީ ފަސްގަނޑުވަރަށް އުސްރަށެކެވެ.

 1300މީޓަރ ފުޅާމިނަކީ

 400މީޓަރެވެ .ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ

 03ޑ  03މ  48ނ ޠޫލުގައި  72ޑ  55މ  40އ

 36.5ހެކްޓަރެވެ .މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ ރަށެވެ.

 1970ގެ ކުރިން މިރަށަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ވެލާކަހަނބު އަރާ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ .މީގެ އިތުރުން  1969ވަނަ

އަހަރު މިރަށު މީހުން މިއަތޮޅު މަގޫދޫއަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް  1977ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވައިގެން މިރަށުގެ ވަރަށްގިނަ ޢާއިލާތަކެއްގެ މީހުން މިރަށަށް
ބަދަލުވެ އަލުން މިރަށް އާބާދުކޮށް ދިރިއުޅެން ފަށާފައި ވެއެވެ.
މިރަށުގައި  31ޑިސެމްބަރ  2014އާއި ހަމައަށް  243އަންހެނުންނާއި  293ފިރިހެނުން ޖުމުލަ  536މީހުން ދިރި އުޅެއެވެ .މިރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހައަށްޓަކާ
ބަނދަރެއް ހެދިފައި ވުމުގެ އިތުރުން  24ގަޑިއިރު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދަރަނބޫދޫ ސްކޫލުގައި ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދެ

ވެއެވެ .މިރަށު ރައްޔިތުންނަކީ

އެއްބައިވަންތަ  ،ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ ވަރަށްބޮޑެތި ޤުރުބާނީތަކެއްވާ ބައެކެވެ .އަދި ރަށުގެ ކުރިމަގަށްޓަކާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެ އުއްމީދުގައި ތިބި ބައެކެވެ .އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މިރަށުގައި
މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.މިގޮތުން

މިރަށުގެ މީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިހާރު ކުރަމުންގެންދަނީ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމެވެ .މީގެ

އިތުރުން ރަށުގެ އަންހެނުން ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަންގި ވިދެގެން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ .މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ރަށުގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ސަރުކާރާގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ.

4

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު
2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހާސިލުވީ މިންވަރު
ނަމްބަރ ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު
Q1

01

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލަކަށް ހެދުމާއި އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޖަނަވަރީ

Q2
އެޕްރީލް

Q3

ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު

Q4
ރަށް އިތުރަށް ސާފުކޮށް ބޭއްވޭނެ ފިޔވަޅުތައް އެޅުން

އިތުރުކުރުން
02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފެބުރުވަރީ

މެއި

ކޮންމެ މަހަކު ރަށުގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

03

ގިރާ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސް އިންދާ ހެއްދުން

ފެބުރުވަރީ

ޖޫން

ރަށުގެ ދެސަރަޙައްދެއްގައި ރުއް އިންދުން

04

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފެބުރުވަރީ

މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދުން

05

ބަނދަރު ހުޅަނގު ބެލިބެޑް މަރާމާތު ކުރުން

ފެބުރުވަރީ

ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ނުކުރެވިފައި

06

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރާނެ މީހުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

މާރޗް

އެކަމަށް ސައުޤުވެރިކަން ހުރި މީހަކު ނުލިބުމުން ނުކުރެވޭ

07

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މެއި

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ހިންގުން

08

ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށް ފެއްޓުން

މެއި

ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ޢިމާރާތް ނުކުރެވި

09

އާ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުން

އޮކްޓޯބަރ ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ޢިމާރާތް ނުކުރެވި

5

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތްތައް
* ޙަރަކާތް 1
* ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ވެލިބެޑް މަރާމާތުކުރުން.
* ސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓަށް ހުށަހަޅައި ނުލިބުމުން ނުކުރެވިފައި
* ޙަރަކާތް 2
* ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށް ފެއްޓުން
* ސަބަބު/ދަތިތައް :ބަޖެޓް ހުށަހަޅައި ނުލިބުމުން ނުކުރެވިފައި
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ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު
2014ވަނަ

2014ވަނަ އަހަރު

2014ގެ ބަޖެޓްގައި

ބަޖެޓް ތަފްޞީލް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

3,245,181.20

3,055,192.00

292,788.92

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ

25,620.42

77,800.00

00.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމުލަ

3,270,801.62

3,132,992.00

292,788.92

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2014ވަނަ

2014ވަނަ އަހަރު

2014ގެ ބަޖެޓްގައި

ބަޖެޓް ތަފްޞީލް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1967649.60

2052115.00

119475.36

 213ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅި ކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

94633.36

99145.00

4511.64

 221ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

52539.36

47000.00

)(1160.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

114896.44

111000.00

50807.24

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

427734.16

291800.00

18885.09

 225ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

6462.72

120000.00

93968.39

 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީ ،އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް

478589.04

334132.00

6302.20

 281ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފައިސާ

103676.88

-

-

3,245,181.20

3,055,192.00

292,788.92
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ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ބަޖެޓް ތަފްޞީލް
 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުޜާ ޚަރަދު

2014ވަނަ

2014ވަނަ އަހަރު

2014ގެ ބަޖެޓްގައި

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

25620.42

778000.00

-

25,620.42

77,800.00

00.00

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
2014ވަނަ

2014ވަނަ އަހަރު

2014ގެ ބަޖެޓްގައި

ބަޖެޓް ތަފްޞީލް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

ބާކީ ހުރި ފައިސާ

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

1436412.93

1455939.00

49526.07

 212މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސް

531236.67

596176.00

69949.29

1967649.60

2052115.00

119475.36
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ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން
2014ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ޙަރަކާތްތައް ހިނގުމަށް ރޭވިފައިވާގޮތް
ނަމްބަރ

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް

Q1
01

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މަންޒިލަކަށް ހެދުމާއި އެކަމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޖަނަވަރީ

Q2
އެޕްރީލް

Q3

ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު މިންވަރު

Q4
ރަށް އިތުރަށް ސާފުކޮށް ބޭއްވޭނެ ފިޔވަޅުތައް އެޅުން

އިތުރުކުރުން
02

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

ފެބުރުވަރީ

މެއި

ކޮންމެ މަހަކު ރަށުގައި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

03

ގިރާ ސަރަހައްދު ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ގަސް އިންދާ ހެއްދުން

ފެބުރުވަރީ

ޖޫން

ރަށުގެ ދެސަރަޙައްދެއްގައި ރުއް އިންދުން

04

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން

ފެބުރުވަރީ

މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި ކުދިންނަށް ފުރުޞަތު ހޯދުން

05

ބަނދަރު ހުޅަނގު ބެލިބެޑް މަރާމާތު ކުރުން

ފެބުރުވަރީ

ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ނުކުރެވިފައި

06

ދިވެހި ބޭސްވެރިކަން ކުރާނެ މީހުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

މާރޗް

އެކަމަށް ސައުޤުވެރިކަން ހުރި މީހަކު ނުލިބުމުން ނުކުރެވޭ

07

ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

މެއި

ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ މަހަކުވެސް ހިންގުން

08

ޕްރީސްކޫލު ޢިމާރާތްކޮށް ފެއްޓުން

މެއި

ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ޢިމާރާތް ނުކުރެވި

09

އާ މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުން

އޮކްޓޯބަރ ބަޖެޓް ނުލިބުމުން ޢިމާރާތް ނުކުރެވި

______________
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ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 2014ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިނގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް

ނިންމުން
މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާ ނިންމުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވިﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާ ޝުކުރު ކުރަމެވެ .އެކަލާންގެއީ އިންސާނާއަށް ބުއްދި ދެއްވާ އެބުއްދީގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލެއްވި އިލާހެވެ .އެކަލާންގެ ފިޔަވައި އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވަމުން ކުރިޔަށް ރާވާފައިވާ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލްކުރުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤު ދެއްވައި ދަރަނބޫދޫގެ
ކުރިމަގަށްޓަކާ މަގުތަނަވަސްވާނެގޮތްތައް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ﷲގެ ހަޟްރަތަށް ދުޢާކުރަމުން މިރިޕޯޓް ނިންމާލަމެވެ.
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މުޙައްމަދު އިބުރާހީމް
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ
ފ .ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
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