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c 

 

 

 ތަޢާރަފު 

މިސާލު:( -ޓްގެ ތަޢާރަފް  )މިބައިަގއި ރިޕޯ  

އިދާރާ  ަކއުންސިލުގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަަހރު 2012ރިޕޯޓަކީ މި
 ދިޔަ ޮގތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.ހިނަގއި މަސައްކަތްތައް

ނޑުަދނޑިތަކަްށ ވާ ،މި ރިޕޯޓުގައި  ނޑިަތާކއި ލަ ނޑުދަ ޞިުލވުމަށް ަކއުންސިުލގެ ތަޞައްވުާރއި ލަ
 ލޫމާތު އުމަ ކައުްނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮުތގެ، ހަރަކާތްތަކާއި  ޭރވިަފއިހުރި، ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި

ކުެރވުުނ  ކައުންސިލުންއަހަރުެގ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ވަނަ  2012ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީެގއިތުރުން 
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަާކިއ  ަކުއންސިލު ސީލު އަދިމާލީ ތަފް ލާއި އްކަތްތަުކގެ ތަފްސީމަސަ

 ފަިއވާެނއެވެ.ބަލައިލެވިަދތިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުުމގައި ދިމާވި
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

 )ތަޞައްވުރު ލިޔުއްވާ( 

ނޑު ތަޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 

 )މިޝަން ލިޔުއްވާ(

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

  ުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅ
 ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

  ،ިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައ
 މަދަނިއްޔަތުކުރިއެރުވުން. 

  ަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްތ
 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން 

 

، އިސްލާމްދީނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ  2016"
ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި 

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"
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 ވަނަވަރު  ރަށުގެ 

ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮުތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުެލވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ވ. އަތޮޅުގެ މައި 
 5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19އަތޮޅުގައި އޮންނަނީ އަތޮޅާއި ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ. މި 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ. 2ރިސޯޓާއި  ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށުގައެވެ. އަދި  

 
 
 
 

  ރިޕޯރޓް އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ހުލާސާ 

ވަނަ ައތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޭޖގެ އިރުމަތީ ބިތުގައެވެ. މި  10 ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން
ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުަރތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް ފާހަަގކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ.  ވ. އަތޮޅު

ން ވ. ައތޮޅުގައި އެބަހުއްެޓވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުްނގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްޫބލް ަތންތަ
   އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.

 

 ފިހުރިސްތު ލިޔުއްވުމަށް 

 

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 6 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 9 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 10 ލިބުނު ކާމިޔަބުގެ ހުލާސާ 
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 11 މާލީ ޚުލާޞާ

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  14 ލަ

 17 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

 20 ނޑު( ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 22 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 23 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން 

 43 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 45 ނިންމުން 

 
 
 
 
 

 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

 .ގޭ ޗާޓް ހިމަނާށެވެނހައްދު އެމި ބައިގައި ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަ

  ކައުންސިލްގެ ދު ގާ ސަރަހައް އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 
            އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  

 .އެވަނީއެވެ ޗާޓެއް ތިރީގައި  ގެ އަތޮޅު 
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

o  ްކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާނ 

o  ުރެވުނު ނަތީޖާ ހާސިލުކ 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރެވެ. ނޑުދަ  މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ލަ

o  ުތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 

މި ބައިގައި ލިޔާނީ ކައުންސިލަށް ކުރެވުނު ރަނގަޅު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެހެން 
ފަދަ ކާމިޔާބުތަކުގެ ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ އެވޯޑު، އިނާމް، ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަނދާީނ ލިޔުން 

 ތަފްޞީލެވެ 
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o  ާމާލީ ޚުލާޞ 

ނޑިތައް މި ބައިގަ ނޑުދަ އި ހިމަނާނީ ފައިސާގެ ވަޞީލަތްތައް ކައުންސިލުގެ ލަ
ހާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭުނންކުރެވުނު ގޮތާއި ކައުންސިލަށް ލިބުނު އާމުދަނީއާއި ކުރެވުނު 

                                      ޚަރަދުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެވެ. 

 

 

ނޑުަދނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ދެވަނަ ބައި: ލަ

 ރަށުގެ ތަޞައްވުރު 

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ކައުންސިްލގެ ތަޞައްވުރަށް ވާޞިލުވުމަށް އެކަށައެޅި 
ނޑައެޅި )ދާއިރާ(  ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށް މަުގފަހިވާގޮތަށް ކަ ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ ނޑު ލަ މައިގަ

 ކު އެކުލަވާލިގޮތުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ.ކާތްތަކާއި ފުރޭމްވޯހަރަ

 ޕްރޮގްރާމްތައް)ދާއިރާ(:

 ރަށްވެހި ކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް 
އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކައުްނސިލުތަކުން  ލާމަރުކަޒީ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ

 ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަްތތަކެވެ.
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

ނޑު ބައިތަކަށެވެގައި ހިމަނާފައިވާ  SAPމި ބައިގައި "ޕްރޮގްރާމް" މާނަކުރެވިފައި އެވަނީ  . ދާއިރާތަކުގެ މައިގަ
ނޑު ދާއިރާތަކުގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވާ ތިރީގައި އެވަނީ ޤައުމީތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ  ތަކާއި (ޕްރޮގްރާމްބަިއ)މައިގަ

ހިމަނާނީ މި މި ބައިގައި ކައުންސިލުން ރިޕޯޓް ލިޔާއިރު  ވައިގެން ރަށް/ސިޓީ/އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކެވެ.ގުޅު
 ގެ ކުރު ޚުލާޞާއެކެވެ.ތަކު (ޕްރޮގްރާމްބައި)ތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ (ޕްރޮގްރާމްބައި)

 

 

    ގްރާމް ކޯޑުޕްރޮ ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ

 1 އަސާސީ އަމާޒުތައް   

   1.01 ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ުލއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 
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   1.02 ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން 

   1.03 ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން

   1.04 ސަލާމަތްކުރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުަތމަޢު

   1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން 

 2 ހެޔޮވެރިކަން   

   2.01 އަދުލް އިންސާފް

   2.02 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

   2.03  ހިންގުން ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

   2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

   2.05  ރިޖީ ސިޔާސަތުޚާ

 3 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް   

   3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

   3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު

   3.03 ތަޢުލީމް 

   3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

   3.05  ކުޅިވަރު

   3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން 

   3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

 4 ތަރައްޤީ އިޤުތިޞާދީ   

   4.01  ފަތުރުވެރިކަން

   4.02  މަސްވެރިކަން

ނޑުވެރިކަން    4.03 ދަ

   4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

   4.05  ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

   4.06  ތިމާވެށި

   4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

   4.08  ހަކަތަ

   4.09 ބިން 

   4.10  ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ

 5 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް   

   5.01 ޖެންޑަރ
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  ެމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކައުންސިލުގ 

 (ނަތީޖާއެވެ ންސިލުްނ ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ކައު މި ބައިގައި ބަލާނީ

  ުގެ ޚިދުމަތް ރަށްވެހިކަމ 

މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ރައްޔިތުްނނަށް ކައުންސިލުންދޭ ރަށްވެހިކަުމގެ ޚިދުމަތްތައް )
އަދި ކުރެވުނު  މިންވަރާއި ފެންވަރެވެ.ފޯރުކޮށްދެިވފައިާވ ގޮތުގެ  ދުވަހުންދުވަހަށް

 (މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

  ްލަނޑުދަނޑިތައ 

ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންިސލުން  ބައިގައި ހިމަނާނީ މި)
ސިލުގެ ކައުން  ން ހޭދަތަކާއި ވަޞީަލތްަތއް ބޭނުންކުރެވިފައި ވަނީއެހެނިހެ

ނޑިއެއް  ނޑުދަ ނޑިތަކުންކުރެ ލަ ނޑުދަ  (ހާޞިލުކުރެވޭ ގޮތަށްތޯެއވެ.ލަ

 

  ެޚުލާޞާ ޚަރަދުގ 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ) ނޑުދަ ކައުންިސލުން ލަ
ދުގެ ކުރު ހިނގި ޚަރަ ކަންކަމަށްއިދާރީ ކައުންސިލުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި އަދި 

 (ޚުލާޞާއެކެވެ. ކުރު ޚުލާޞާ ބުނެދިނުމުގައި ތާވަލު، ގްރާފުން ދަްއކައިދެވިދާނެއެވެ.

   5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

   5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

   5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް

 6 އޮފީސް ހިންގުން   

   6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

   6.02 އްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދުމުވަ

 

 



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 10 

 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާން 

 ޚިދުމަތްތައް  ރަށްވެހި ކަމުގެ 
 (.މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ކުރިން ިލޔުނު ޚުލާޞާގެ ތަފްޞީލެވެ)

 
 ޚިދުމަތް: )ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލު( 

 ަށް ހިނގި ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

 
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

 (.މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ކުރިން ިލޔުނު ޚުލާޞާގެ ތަފްޞީލެވެ)
 

 އިޖްތިމާޢީ އިންސާފުގެ ދާއިރާ  .1
 

 : )ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް( 1ލަނޑުދަނޑި 
 

  ުޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

 (.ޔާއިރު ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގި ހުރިހާ ަހރަކާތެއް ހިމަނާށެވެމި ބައި ލި)
 
 : )ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް( 2ލަނޑުދަނޑި 

 
  ުޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

ނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތަކަށް ކޮންމެ ޕްރޮ) ނޑުދަ ގްރާމެއްގެ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރަށް ާވޞިލުވުމަށް އެކަށައެޅި ލަ
ނޑިއަކަްށ ހިންގި ހަރަކާތްތައް މަތީގައިވާ މިސާލާއި އެއްގޮތަށް އިތުރުކުރާށެވެ ނޑުދަ  (.ދަށުން ކޮންމެ ލަ

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 
  ް1ޙަރަކާތ 

o  ްސަބަބު/ދަތިތައ 
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  ް2ޙަރަކާތ  
o  ްސަބަބު/ދަތިތައ 

 



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 12 

 ބޭނުންހިފުން  މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ކައުންސިލުގެތިންވަނަ ބައި: 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ 

 ރ3000000/-އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން  -1

 ރ500000/-ފަރުނީޗަރު  -2

 ރ150000/-އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު  -3

 ރ 10000/-ފަރުނީޗަރުގެ އަގު  -4

 ރ1500000/-ނި ފުށިފަރުދޯ -5

 ރ1100000/-ކަށަވަރު ދޯނި  -6

  ރ25000/-ވޭލަރު  -7

 ހިފުނުގޮތް  ބޭނުން  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހުރި  ކައުންސިލުގައި 

 ތަންަތން ގުޅިފައިވާ ޢިމާރާތާއި އެ،ޢިމާރާތާއި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 1

 .ހިންގުމަށެވެ ކައުންސިލް ބޭނުންކުރެެވނީ ތްތައްޢިމާރާ ހުރިހާއި  އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އިމާރަތާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ފުށިފަރުދޯނި - 

ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގަިއ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސިުލން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުުކރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ 
 އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެަދތުރު ކުރުމަށެވެ. 

 ކަށަވަރު ދޯނި  -3

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ  ކަށަވަރު  ދޯނި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަ
 ދެމެދު މީހުންނާއި، މުދަލާއެކު ަދތުރު ކުރުމަށެވެ.   

 ވޭލަރު   -4

 ޖެއެވެ.  ވަރަކަށް އަހަރު ވެއ10ްވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 
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 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

 އާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދަށުން އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެތުރިފައިވާ ގޮތްޒިންމާދާރުވެރިޔާކައުންސިލަރުންނާިއ މި ބައިގައި )
ނޑު އެކުލެވޭ ގޮތް އެނގޭ ޗާޓެއް ހިމަނާށެވެކައުންސިލުގެ  ހިމެނޭ ގޮތުން  (.އޮިނގަ

(ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް )އޮނިގަނޑު 



 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ްލގެ ަރއީސް ކައުންސި  

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ1 
 . އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ2

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1
 . އ. އެކައުންޓެންޓް 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ2
 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -3
 . ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 4
 . އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 5
 ރ. މެއިންޓެނަސް އޮފިސ6ަ
   ފަޅުވެރި  -8. ޑްރައިވަރ / ނެވި  .7
 ފަޅުވެރި 10         . ފަޅުވެރ9ި

 . މަސައްކަތ12ު. މަސައްކަތު      11
 . މަސައްކަތ14ު. މަސައްކަތު      13
 
 
 

 

 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ.1
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ2
 އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ. 3
 . އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ4

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 ކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ރަކްަޗރ އެްނޑް އިންފްާރސްޓްއި
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 އިނޭްނސް އޮފިަސރފަ

 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް އިންފޮޭމޝަން 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 

 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 މި ބައިގައި )

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް 
 މްމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަްއބާސް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޝްރަފް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 ޟިލް އިބްރާހީމް ނަޢީމް އަލްފާ

 (.ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ ތަފްީޞލު ހިމަނާށެވެ
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 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ 

 (.ލިއްޔަތު ހިމަނާށެވެޒިންމާތަކާއި މަސްއޫމި ބައިގައި ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ )

 ހާލެވިފައިވާ ގޮތް:ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަ 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އައްޝައިޚް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް 

 ރަށްރަށުގެ ބިން ސާރވޭކުރުން. -1

 ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށިޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. -2

 އްޓުން.ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެ -3

 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަރައްޤީއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. -4

 

 -ނައިބްރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު 

 ބީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. -1

  ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށްފޮނުވުން.އަހަރުން އަހަރަށް ލަފާކުރާ -2

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި، އުޖޫރަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް  -3
 ބެލެހެއްޓުން.

 ބަޖެޓް ބާކީކުރުން. -4

 ބެޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވުން. -5

 އްޓުމާއި ރިޕޯޓްހެދުން.ޕެޓީކޭޝްބާކީ ބެލެހެ -6

 އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހެދުން. -7

 އެޑްވާންސްއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ހެދުން. -8
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 ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުން. -9

 އިބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން.މާލޭގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުމާ -10

 

 -މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަޢީމް 

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން. -1

 އޮފީހުގެ އޮޓޮމޭޝަނާއިބެހޭ މަސައްކަތްކުރުން. -2

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގައިވާ މެޝިނަރީޒްއާއި  -3
 ޕްމަންޓްސް  ފަދަތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.އިކްވި

 ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހުންނަ ފަދަތަންތަނުގެ މަސައްކަތްކުރުން. -4

ނޑުގެ ލައިސަންސްހެދުމުގެ  -5 ނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހެދުމާއި، އެއްގަމާއި ކަ ކަ
 މަސައްކަތްކުރުން.

 

 ދު އަޝްރަފް މެމްބަރު މުހައްމަ 

 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -1

 ޑީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން. -2

އަތޮޅަށާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް  -3
 ނުވުން.ފޮ

 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތަކާއި ނެޓްވާރކްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. -4

 އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުން. -5

 އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން. -6
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ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން  އަތޮޅުގެ އެކިއެކި -8
 މި ލޯންގެ އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.

 

 -މެމްބަރު ޢަބްދުއް ރަޝީދު އައްބާސް 

 މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްމަތް ޙަވާލުކުރުން. -1

 ބެލެހެއްޓުން.މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލް  -2

 މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން. -3

 ކައުންސިލް އިދާރާ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން. -4

 ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލައްވާތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -5

 

 މެމްބަރު މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް 

 ންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން.ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ލިޔެކިޔު -1

 ކައުންޓަރ ފޯނަށް އަންނަ ފޯނުތަކަށް ޖަވާބުދިނުން. -2

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްލިބޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަކަށް  -3
 ޙަވާލުކުރުން.

 ވުން.އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ފޮނު -4

 އޭ.ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން. -5

 ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. -6
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 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 

މުރާނީގޮތުންނާއި، ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި، އުލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްޤީ އަތޮޅުކައުންސި 
އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުގެ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް 
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީއެއް އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ބޭނުމަކީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދަށް ލޯނަށް އެދި ފޯމް 

 ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބަލާ ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުމެވެ.  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް

 ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު  އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުލްަޣނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޖަވާޒު  އިސްމާއީލް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

 4 ޢަބުދުއްސަމީޢު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 5 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 6 އިބްރާހީމް މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 7 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 8 އަޒްލީފު މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 9  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  ރއޮފިސަ ފްރޮޖެކްޓް 

 10  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 11 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 12 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 
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 13 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 14 ލް އަޒީޒުއަބުދު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 15 ނަދީމް އަހުމަދު  ރިސާރޗް އޮފިސަރ 

 16 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 17 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް

 18 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 19 އަބުދުއްރަޝީދު މަސައްކަތު

 20 ސިޔާމް  އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 21 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 22 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 23 މޫސާނިޒާރު ފަޅުވެރި

 24  އިސްމާޢީލް މޫސާ ފަޅުވެރި

 25 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 26 އިސްމާޢީލް ޚަލީލް  މަސައްކަތު

 

 

 

 



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 21 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

 

   މުން ގެންދާނީ އިދާރީ ދާއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ތަކާއި، މުވައްޒަފުންނާެބހޭ  2010/7ނަމްބަރު:  ގައި ކަ

މަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ގާތުން ފޯރުކޮށް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދު
 ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.  

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ނޑު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތަކާ ) މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ
 އެއްގޮތަށެވެ. 

 

 ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް  މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި 

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަްށ ވަނީ 
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

ޟިރީއަށް ބަރާބަރަްށ މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާ
ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސަލާންނުބުނެ 

 ޗުއްޓީ ނުނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުުނވެ ނުހުންނަވައެއްވެ.

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

ން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުންނާއި އަދި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަމު
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.
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 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 މާލީ އޯޑިޓް 

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

ފައެއް ކުރެވިއަހަރުންފެށިގެން މިާހތަނަށް އަދި ވަނަ  2011މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެއްވެސް އޯޑިޓެއް ވޭތުވެދިޔަ 
 ނުވެއެވެ. 

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ކުރެވުނު )
 ތަފްޞީލު ލިޔުމަްށ(ކަންތައްތަކުގެ 

  2011އަތޮޅުވޮލީލީގު

ޖެނުއަރީ  8އިން  2011ޑިސެމްބަރ  29ހުޅުވާލައިގެން  ކަށްހުރިހާރަށަ ތުން ވ. އަތޮޅުގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާ
މީހުންއުޅޭ ކޮންމެ މިައތޮޅުގެ ވޮލީމުބާރާތެއް ޭބއްވުނެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަށް  2012

ރަށަކުން އަންހެްނ ޓީމަކާއި ިފރިހެން ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.  ިމ 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި މުބާރާތރުގައި  ރަށަކުން ހުރިހާ ގައި ރަކީދޫފިޔަވާއި އެހެންމުބަރާތު

ިމ މުބާރާތް ބާއްާވނެރަށެއް ޓީމެވެ.  3ޓީމާއި އަންހެން  3ފިރިހެްނ ވާދަކޮށްފައިވަނީ 
ނޑައެޅުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ހުޅުވާލުމުން އެންމެރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް  ކަ

ފައިވަނީ ކެޔޮދޫން ކަމަށްވާތީ މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހުށަހަޅައި
ެގ މުބާރާތް ކޮމިޓީއާއި، މީޑިއާ ޮކމިޓީއާއި، އިންތިޒާމު ކޮމިޓީއާއި،  2011އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް އަތޮޅުކައުންސިލުން ނިންމާފައިވެެއވެ. 

ނޑިޔާރުންގެ ކޮމިޓީއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީއާއި، މުބާރާތު ގައި ބައިވެރި ވެފައިވާ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި، އަތޮޅު ފަ
ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ވަނަދުވަހު  2011ޑީސެމްބަރ  29ކައުންސިލާ، ރެފްރީޒް ކޮމިޓީއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ކެޔޮދޫގައި 

އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށުން ބައްދަލުކޮށް  އްތްތަފެުށމުގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ އެންެމހާ ކަންކަމާމެދު މިފަރާ 2011އަތޮޅު ވޮލީ ލިގް 
އެކިފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި، ވިސްނުން އެއްގޮތްކޮށް ހުރިހާ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 
މުބާރާތުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށާއި، ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާއެއްގޮތަށް 

މުގެ މަޤްޞަުދ ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަްށ ހުރިހާ ފަރާތަކުންވެސް ޢަމަލުކޮްށ މުބާރާތް ބޭއްވު
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. 
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ގައި ފުރަތަމަ ކުޅުމަްށ އަތޮޅު ވޮލީ ލީގުފަރާތުންވެސް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. ފެލިޫދ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ މިބައްދަލުވުމުގައި 
 1ސެޓް  3މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ފެލިދޫ ޓީމާއި، ފުލިދޫ ޓީމެވެ. މިމެޗް ނިމުނީ  ތަެކވެ. ފުރަތަމަހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންހެންޓީމް 

ޖެނުއަރީ  2ގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ފައިނެލް މެޗް  2011އަތޮޅު ވޮލީ ީލގު ސެޓުން ފުލިދޫޓީމް މެޗްކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. 
ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ  3ފުލިދޫ ޓީމާއި، ކެޔޮދޫ ޓީމެވެ. ފައިނަލް މެޗް ސީދާ ކުޅެވުނެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ  ދުވަހު 2012

އާމިނަތު ޤާސިމެވެ. މިއަދުގެ  5ފުލިދޫ ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ފުލިދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންނަބރ 
އިގެ ތަށި ޙަވާލުކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ކުއިން އޮފްދަ މެޗަށާއި، އެއްވަނައަށްދިޔަ ޓީމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ވާދަ

 3ގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަނުގެ މެޗުތައް  2011އަތޮޅު ވޮލީ ލީގު  ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޢައްބާސެވެ.
އި، ވ. ފެލިދޫ ޓީމެވެ. މިމެޗް ކެޔޮދޫ ވޮލީ ކޯޓްގައި ފެށުނެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ވ. ތިނަދޫ ޓީމާ  ދުވަހު 2012ޖެނުއަރީ 
 15ސެޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ތިނަދޫ ޓީމެވެ. މިމެޗްގެ ެއންެމމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ިތނަދޫ ޓީމުގެ ޖާޒީ ަނންބަރ  3ސީދާ 

ޚް މޫސާ އަޝްފާޤް އާދަމެވެ. މިއަދުގެ ެމޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް އިނާމުދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިްލގެ ރައީސް އައްޝައި
 ަގއި 2012ޖެނުއަރީ  6ގެ ފައިނަލް މެޗް ކެޔޮދޫ ވޮލީ ޯކޓްގައި  2011އަތޮޅު ވޮލީ ލީގް   މިއަދު ނިޒާރު އިބުރާހީމެވެ. 

 1ސެޓް  3ކުޅެވުނެވެ. މިމެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ދިނަދޫ ވޮލީ ޓީމާއި، ެފލިދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ނިމުނީ 
  ވޮލީ ޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިގެންނެވެ.ސެޓުން ތިނަދޫ 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގެންނަ ސަފާރީގެ މަސައްކަތް 

މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސަފާރީގެ  ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް އަޙްމަދު ސާހިދުއާއިގުޅިގެން ގެންނަންކައުންސިލުން ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު
މެއް ބައްދަލުވު ދުއާއެކު މަޝްވަރާދު ޝާހިހ. ރަބީއީމަންޒިްލ އަލްފާޟިލް އަޙުމަ މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާ ބެހޭގޮތުން

 ންވީވަުގތު އެކަމާކުރިންެގންނަން ަމސައްކަތްކުރި ލެގޫން ކަޓަމަރާީނ ސަފާރީގެ އެގްރިމެންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމަ ބޭއްވުނެވެ. 
ހުށަހަޅާފައިވާ އޮފައަށްވުރެ ޮބޑު އޮފައެއް އެހެންފަރާތަކުން  އަދި އަހަރުމެން ނޫޅެވުނުކަމަށް އަހްމަދު ޝާހިުދ ވިދާޅުވިއެވެ.

 މިއީ  މިހާރު އެހެން ސަފާރީއެއް ބަލާފާ ވާނޭކަމަށާއި، ިވދާޅުވިއެވެ.  ވިއްކާލުމުން އެނުލިބުނީކަަމށްހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަށް ކަޓަމަާރނީ 
އެހެންކަމުން ކުރީ އެއްޗަށްވުރެ  ޓަރި ހުންނަކަމަށެވެ. ކޮ 8ނުވަތަ  ކޮޓަރި، 6މިސަފާރީގައި  ގޫލަޓް ކިޔާ ސަފާރީއެއްކަމަށެވެ.

މިދެސަފާރީގެ ތަފާތަކީ ލެގޫނާ  އަޙުމަދު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަގަޅުެވފައި އަދި އަގުވެސް ހެޔޮކަމުގައި މިހާރު ބަލާފައިވާ ޔޮޓް 
މިހާރު މިގެންނަން ޚިޔާލުކުރާ ގޫލަޓް  މަށެވެ.ކޮޓަރި ހުންނަ ސަފާރީއެއްކަމަށާއި، މިބަނދެފައިވަނީ ފައިބަރުންކަ 2އަކީ ޓަމަރާނީތަކަ

 ވަގުތެއް  މިވަގުތަކީ ސަފާރީ ގެންނަން އެހާރަގަޅު ފާރީއެއް ބަނދެފައިވަނީ ލަކުޑިންކަމަށެވެ. ކޮޓަރީގެ ސަ  6،8ސަފާރީއަކީ 
ތައްނިންމާ ޤާނޫނީގޮުތން އެއިރަށްވާއިރަށް އެގްރިމެންޓްގެ ކަން ޅުވާނީ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ގެންނައުންކަމަށެވެ.ރަގަ ކަމަށާއި،ނޫން

ކުރުމަށް ޖުލައިމަހުގެތެރޭ އޮސްޓްރޭލިޔާއަށް ދަތުރެއްމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. ކުރަންޖެހޭކަންތައް އަވަހަށް ނިްނމު
ދަލުވުމުގައި އަހްމަދު  ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިެގންދާނެަކމަށް އެބައްޒިބިލިޓީހަދާ ބޭނުންވާ މިަދުތރުގައި ފީ މިހާރުވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ޔޮޓްގެނައުމްއުމުގެ އެގުރީމެންޓްމިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ގެންނަށްބޭނުންވާ ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޔޫގެ ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އޭޑީ 10000/- ދިއުމަށްބޭނުންވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން ގެންނަން ބޭނުންވާ ޔޮޓް ބަލެމަށް ުތރުކީއަށް
ޔޮޓްބަލާ ޗެކްކުރުމަށްޓަކާއި  ފައިސާއެކެވެ. މިފައިސާއަކީ އަނބުރާ ޖަމާކުރުމަށް ނެގުނު ންޓުން ނެގިފައިވެއެވެ.  އެކައު

އި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ވަޑައިގެންނެވިއިރު ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދުއާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ތުރުކީއަށް
ތަކަށް ވިއްކާލައިފައިވާކަން އެގުނީ މި ޔޮޓް އެހެންފަރާހަކަދެކެވުނު ޔޮޓްވަނީ އެހެންފަރާތަކަށް ވިއްާކލައިފައެވެ. ށް ވާދެމެދު ގަތުމަ

 ތުރުކީއަށް ދިއުމުންނެވެ. 



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 24 

 

 ލެޕްޓޮޕްދޫކުރުން 

ޅުގެ ރައްޔިތުން ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަުޢލީީމ ހާލަތުރަނގަޅުކުރުމުގެ ގޮތުްނނާއި، އަތޮ
ރ ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަްށ ދިގުމުއްދަތެއްގައި ފައިސާދައްކާ ހަލާސްކުރާ ގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަ 

ޕްރޮގުރާމްގެ ދޫކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މި 
ހެން ހުރިހާރަށަކަށް ލެޕްޓޮޕް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މިބުރުގައި މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ފިޔަވާއި އެ 40ފުރަތަމަބުރުގައި މިއަހަރުގެ 

ގެ ފަރާތުން ކުރެވިވަނީ ފުލީދޫގެ ބައެއްފަރާތްތަކުްނ އަތޮޅުކައުންސިލް ރައްޔިތުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދޫކުނުކުރެވިފައިވެއެވެ. ފުލިދޫގެދޫ
 އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރަށްޤީައށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެފައިސާ ދެއްުކމަށް އެއްބަސްވެފައިވާއުސޫލުގެމަީތން ފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް 

 10ށް ލެޕްޓޮޕް، ފެލިދޫއިްނ އެދިލައްވަފައިވާ ފަރާތްތަކަ 8ދައްކަމުންނުދާތީއެވެ. މިބުރުގަިއ ތިނަދޫއިން އެދިފައިވާ ފަރާތްަތކަށް 
ލެޕްޓޮޕް މި ޕްރޮގުރާމްގެ  4ފައިވާ ފަރާްތތަަކށް ލެޕްޓޮޕް، ަރކީދޫން އެދިލައްވާ 18ކަްށ ލެޕްޓޮޕް، ކެޔޮދޫން އެދިލައްވަފަިއވާ ފަރާތްތަ

 ދަށުން ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.   

 2012 އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް ބަލާޗެކުކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު 

 ބޮޑުމޮހޮރާ 

ތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަުތން އެކަށީގެންާވ ބޮޑު ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަީނ ވ.ކެޔޮދޫގެ ދެކުނުގައެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަ
ނޑަކަށް  ޑިގްރީގައެވެ.  ބޮޑުމޮހޮރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ މައި  59.89ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ.  3.30އަދި ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން ގާތްގަ

 ނުގައި އޮންނަ ފަޅުގެ ސަރަޙައްދު ވަރަށްބޮޑު ރަށެކެވެ. ފަޅުކަމުގައިވާ ފޮއްތެޔޮފަޅުގެ ދެކު 

ގައި ކުރި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ  މިހާރުގެ ޙާލަތު ބަާލ  2011ޑިސެމްބަރ  31އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޮޑުމޮހޮާރއަށް 
 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ.

 މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއަތކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ނޑަކަށް މިން: ރަށުގެ ބޮޑު  ފުޅާ މިނުގައި  ،ފޫޓް 1800ރަށަކީ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަ
ނޑަކަށް  ފޫޓް ުހްނނަ ރަށެކެވެ. ރަށަކީ އެއްދިމާުލން ހަނި ދިގު ރަށަަކށްވީނަމަވެސް  250ގާތްގަ

ނޑަކަށް ފުޅާމިނުގައި   ފޫޓް ހުރެއެވެ.   750ރަށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގައިވާ ސަރަހައްދުގައި ގާތްގަ

 

ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި: ރަށުގައި  ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަނީ ދިވެހި ރުކާއި،  މައިގަ ރަށުގައި މައިގަ
ބޯިށގަސް އަދި ފުނަގަހެވެ. އަދި މިނޫނަސް އާއްމުކޮށް ފަޅުރަށްރަށުގައި ހެދޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ގަސް ، ކުރެއްޖާއި، ދިއްގާގަހާއި 

 . ގިނައަދަދަކަށް ހެދިފައިވެއެވެ
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ށުގެ ފަޅަކީ ތިލަ ވަރަށް ބޮޑު ފަޅެކެވެ. ފަޅުތެރޭގެ މުޅި ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން ރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން: ރަ 
 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

ފަޅުގައި އޮތް ށަކީ ޖިއޮގްރަފީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަޙައްދެއްގައިވާ ރަށެކެވެ. އަތޮޅުގެ މައިރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޚާލަތު: ރަ
މިރަށަކީވެސް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ރަށެކެވެ. ރަށުގެ އިރު ދެކުނު ފަރާތާއި، 
އިރުމަތީ ފަރާތަކީ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ދެސަރަޙައްދެވެ. އިރު ދެކުނު 

ސްފައިވާ މަންޒަރު ފަރާތު ހޭޅިފަށުގެ ބައެއް ގަސްތައް ވެއްޓި ބައެއް ގަސްތައް ނެތިގެންގޮ
ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ަރށުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަްށ ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ 

އަތިރިމަތީގައިވާ ފުނަގަސްތަކާއި، ބައެއް ރުއްގަސް ވެއްޓިފައިވެއެވެ. އަދި އެސަރަހައްދުގެ ބިމުން ބަޔަކާއި، ބައެއް ގަސްތައް 
މަންަޒރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަށަށް އަރާ ބައެއް މޫދުތެރޭގައި ނެތެމުންާދ 

ފަރާތްތަކުން ރަށަށް ދީފައިވާ ތަފާތު ގެއްލުމުގެ އަސަރުވެސް ރަށުގެ ހޭޅިފަށުންނާއި، 
 ފަޅުތެރެއިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

 

ރީގެ އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓް 2009މިރަށަކީ ރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ގޮތް: 
ބެލުމުގެ ދަށުން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި 

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ ރަށެކެވެ. ނަމަވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަށް 
ނީ ރަށުގެ ބެލެހެއްޓޭނޭ އިްނތިޒާމެއް ނުކޮށް ދޫކޮއްލުމުން އެރަށަށް އަރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަ

އިމަރާތްތަކަށާއި، މުޅި ރަށަށް ަވރަށްބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީ ރަުށގައި ހުރި އަގުބޮޑެތި ތަކެތި 
ވަގަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ބައެއް ތަކެތި ރޯކޮށް އަންދާފައިވާކަްނ ފެންނަން ހުއްޓެވެ.  މިހާރު 

ނޑައެޅިގެން ސާފުނުވާ ގެއްލުން ިލބިފައިވާ ށް ބޮޑަށްވަރަ  މިރަށަކީ ރަށްބަލަހައްޓާ ވަކިފަރާެތއް ކަ
 ރަށެކެވެ. 

 

 

ރަށް ބަލަހައްޓާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތުމުން މިރަށަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެ އާއްމު ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން: 
 ސާފުތާހިރުކަން ނެތް ރަށެކޭ ދެްނނެވިދާނެއެވެ. 
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އާއި ހަމައަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ  2009މިރަށަކީ   :އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް 
ދަށުން މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުން މަސްވެރިކަމާއިބެހޭ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދިޔަ 

 ރަށަކަށްވުމުން މި މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންާވނޭ އެންމެ ޒަމާނީ ެފންވަރުގެ އަގުބޮޑެތި
އިމާރާތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެތެރެއިން އޮފީސް ހިންގުމަށާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން 

ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ހާްއޞަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ތިްނބުރީެގ ވަރަށް ބޮޑު އެކަމަޑޭޝަން 
އިމާރާތާއި، އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ  3ބުލޮކާއި، މުވައްޒަފުން ިތބެން ަހދާފައިވާ 

ންޖީނުގެއާއި، ތަކެތި ރަށްކާކުުރމަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކާއި، މުވައްޒަފުން ނަމާދުކުރުމަށް ހަދާަފއިވާ މިސްކިތާއި، ރަށުގެ އި
 ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހަދާފައިވާ ާފލަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.   

 

 

ށުގައި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން ރަ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް:
 މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 

 

 

ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްވެސް އިންތިޒާމެއް މިރަށުގައި ހަމަޖެހިފައި  ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  

 

 

 

ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަތާއި ގަސްގަހުގެ ބައިތަކާއި އެފަދަ އެހެނިހެން ކުނިބުންޏާއި،  ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް:
ށް ގެނެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ބިތްލޫރިފަދަ ތަކެއްޗާއި، ށަރަށަށް އަރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ރަ

ށީގެ ބޮނބި އަދި ފަންތައް ރަށުގެތެރޭގައި އެހެނިހެން ކުނިުބންޏާއި، ރަށުގެ ރުއްރުކުގެ ކާ
ނައްތާ ނުލެވި ހުރިކަްނ ފާހަަގކުރެވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ އިމާރާތްތަކަށާއި، ރަަށށް ދީފައިވާ 
ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިުބނިވެސް ރަށުތެރޭގެ އެކި ތަންަތނުގައި ފެންނަން ހުްއޓެވެ. 

  ރަށުތެރެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަޑިވެފައެވެ.
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އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުިނބުނީގެ ބާވަތްަތކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާއި، ކާީށގެ  އާއްމުކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް:
ބޮނިބ ، ރުއްރުކުގެ ަފނާއި، ަރށަށް އަރާ ފަރާްތތަކުން ބޭނުންުކރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަފާތު ބާވަތްަތކާއި، ބިއްލޫރި އާއި ، ރަށުެގ 

ރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުުމގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިބުންޏާއި، ރަށަށް ލައްގާ ތަފާތު އެކި އިމާ
 ބާވަތްތަކުގެ ކުިނބުނި ހިމެނެއެވެ.  

 

 

 

 ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނަކީ: ރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަން: 

ބުރީެގ އެކަމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި މުވައްޒަފުން ތިބެން ހަދާފައިވާ  3އް ) މީގެތެރޭގައި * ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތަ
ރޫމްތަކާއި، މިސްކިތާއި، އިންޖީނުގެ، އަދި އެންމެ 
މިޒަމާނުގެ ރިސާރޗް ސެންޓަރާއި، ފާލަން ފަދަ 

 އިމާރާތްތައް ހިމެނޭ (    

* ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ހެދިފައިވާ 
 ތައް.ކުރެދި ގަސް

ނޑި.    * ރަށުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތާއި، ދެކުނުކޮޅުގައި އޮންނަ ރީތި ބޮޑު ދޮންވެލި ދެތު

 

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން އެރަށް ބެލެހެްއޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ނުކޮްށ  ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަ ގޮތް:
 35އާއި  25ވާ ގެއްލުންތަކުގައި ރަށުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ދޫކޮއްލުމުން އެރަށަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަރާ ދީފައި

 ކިލޯވޮޓްގެ ތިން ަޖނަރޭޓަރާއި ޕެނަލްބޯޑު ހަލާކުކޮްށލައި އޭގައި ިހމެނޭ އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ވަަގށް ގެންގޮސްފައިވުމާއި، މަގުމަތިގައި
ްށ އަގުބޮޑެތި ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވުމުން ރަށުގެ އަޅާފައިވާ ކޭބަލްތަކާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތައް ހަލާކުކޮ

 ކަރަންޓުގެ ޚާލަތު އޮތްގޮތް ވަރަްށ ބޮޑަށް ދެނެގަނެވުނެވެ. 
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ރަށުގެ އިރުމަތީފަރާތު އަތިރިމަތީން  ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް:
ންނަން ހުއްޓެވެ. އެސަރަހައްދުން ބޮޑުބައެއް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ފެ

 ގިރައިގެން ގޮސްފައެވެ. 

 

 

ރަށަކީ ވަކި ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ރަށަށް މީހުން ދަތުރުކޮށް އުޅޭ ނިސްބަތް:
ރަށަކަށް ނުވުމުން ރަށަށް މީުހން އަރާފައިބާ އުޅޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތެއް 

 .  ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ

 

ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ރަަށށް ނުވަތަ ރަށުގެ ވެއްޓަްށ :  ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން
، ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ރަށަށް ދަތުރު އަންނަ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި

 ޅުފަދަ ތަކެތި ރަށުގެ ަތންތަަންށ އުކާފައިހުރުމާއި، ރަށް ބެލެހެްއޓޭނޭ އިންތިޒާމެއް ެނތުމުން ރަަށށް އަރާ އެކި ފަރާތްތަކުން ރަށުގެދަ
އިމާރާތްތަކަށާއި، މުޅި ރަށަށް ދީފައިވާ ބޮޑު ގެއްލުމުގައި އުފެދިފައިވާ ތަފާތު ކުނިުބންޏާއި، އިމާރާތްތަކުގެ ފަރުނީޗަރތަކާއި 

އި، ދޮރުފަތްތަކުެގ ބަިއތަށް ރަށުތެރެއާއި ދޮރުތަކާ
މޫދުތެރެއަށް އުކާފައި ހުއްޓެެވ. މިއީ ރަށަށް 

 ލިބިފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެެކވެ. 

  

 

 

މެރިންރިސާރޗް ސެންޓަރުން ވ. ބޮޑުމޮހޮރާގައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ  ރަށަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތައް ކުރުގޮތަކަށް:
ކުގެ ބިއްޫލރިތައް ތަޅާލާފައިވުމާއި، ދޮރުތަްއ ނައްޓާ ހަލާކުކޮށްފައިވުމާއި، ޮދރުތަކާއި ދޮރުފަތްތަކުގެ ބައިތައް އިމާރާތްތަކެއްގެ ދޮރުތަ

ރަށުތެރެއަށާއި ރަށުގެ ފަޅުތެރެައށް އަޅާފައިވުމާއި، އިމާރާތްތަކުެގ ފާރުތަކާއި، ސީލިންގ އާއި، ހުރިހާ ފާހާާނތަކާއި، އެހެިނހެން 
ަހލާކުކޮްށފައިވުމާއި،  މީގެ އިތުރުން އިާމރާތްތަކުގައި ހުރި ހުރިހާ ފަރުީނޗަރުތައް ހަލާކުކޮށް އިމާރާތްތަކުގެ ތަންތަަނށް ގެއްލުންދީ 

ގަށް ތަޅުމުގައި ޖަހާފައިހުރި މުށިތައް ތަޅާ، އަގުބޮޑެތި ތަކެތި ރޯކޮށް އަންދާފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަގުބޮޑު ސާމާނުތައް ވަ
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން 

ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ ބޮޑުމޮހޮރާ އިންޖީނުގޭގައި 
) ތިނެއް (  3ބޭނުންކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާ 

ކިލޯވޮޓާއި  25ޖަނަރޭޓަރާއި ) ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި 
އެންމެ   ޖަނަރޭޓަރާއި ( 3ކިލޯވޮޓާއި ދެމެދުގެ  35

ލާކުކޮށްލައި، މިޒަމާނުގެ އަގުބޮޑު ޕެނަލްޯބޑް ހަ
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ތަށް އެތަކެތީގައިހުރި އަގުބޮޑެތި ސާމާނު ނައްޓައިގެން ގެންގޮސްފައިހުރިކަމެވެ.  މިތަކެއްޗާއިއެކު ރަށުގެ ތަންތަަނށް އަޅާފައިވާ ކޭބަލް
ޝަްނ ފޮށިތަކުގެ ސާމާނުތައް ނަަގއި ފޮށިތައް ހަލާކުޮކށް މޫދަށް ހަލާކުކޮށް އޭގެ ނަރުތައް ނަަގއި މަގުމަތީ ޑިސްޓްރިބިއު

އުކާލާފައިވެއެވެ.  އަދި ރަށުގެ ބައެއް ރުއްގަހަށްވެސް ގެއްލުންދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ރަށުތެރެ 
 ވަރަށްބޮޑަށް ހަޑިކޮށްފައިވާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 

            

 ބުރީގެ މައި އިމާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުން. 3 ހުރި ރަށުގައި

ރަށުގައި މުވައްޒަފުން ތިބުމަށް ަހދާފައިވާ 
 އިމާރާތްތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްލުން.

 

 

 

 

 އިންޖީނުގެއަށާއި،ޕެނަލްބޯޑަށާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކަށް ދީފައިވާ ގެއްުލން
 

 

 

 

 ރަށުތެރެއާއި، އަތިރިމަތީގެ ޚާލަތު 
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 ވ. އަންބަރާ 

އަންބަރާއަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތަކުގެ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ރަށެކެވެ. މިރަށް އޮންނަނީ ވ.ރަކީދޫގެ ހުޅަނގު   
ޑިގްރީގައެވެ. އަންބަރާ އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ  331.09ނޯޓިކަލް މޭލުގައެވެ.  3.80ދެކުނުން 

އެވެ. މިއީވެސް އެކަށީގެންވާ ފަޅުގެ ދެކުނު ދުނީގެ ަތންކޮޅެއް އެތެރޭގައި ވަކި ފަޅެއްގަ
 ސަރަޙައްދެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ.

ގައި ކުރި ދަތުރުގައި  2012ފެބުރުއަރީ  18އަތޮޅު ކައުންސިލުން އަންބަރާއަށް 
 އެރަށުގެ މިހާރުގެ ޙާލަތު ބަލާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ.

 މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތަްއަތއް ހިމަނާލަމެވެ.

ނޑަކަށް  ބޮޑުމިން: ރަށުގެ ޫފޓް ފުޅާ މިނުގައި  580ރަށަކީ ދިގުމިނުގައި ގާތްގަ
ނޑަކަށް   ފޫޓް ހުންަނ ރަށެކެވެ.  190ގާތްގަ

 

ނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވަީނ ކުރެއްޖާއި، ދިއްގާގަހާއި ރަށުގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި:  ރަށުގައި މައިގަ
ހެވެ. އަދި ގިނައަދަދަކަށް ރަށުގެ ކުޅިއާ ވީ ސަރަޙައްދުގައި ބޯށިގަސް އަދި ހިރުނދުގަ

ނޑޫހެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ވަރަށް މަދު އަދަދަކަށް ފުނަގަހާއި، ދިވެހިރުއް  ކަ
ރުކެވެ. މި ރުއްތަކުގެ  4ހެދިފައިވެއެވެ. ބޮޑެތި ދިވެހި ރުކުގެގޮތުގައި ރަށުގައި ހުރީ 

ސް ރަށުތެރޭގައި ކުދި ރުއް އެކަށީގެންވާވަރަކަށް މަތިވަރު ވަރަށް ދެރައެވެ. ނަމަވެ
 ހެދެންފަށަފައިވާކަން ާފހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 

ށުގެ ފަޅަކީ މާ ފުންނޫން އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ރަރަށުގެ ފަޅުތެރޭގެ ސާފުކަން: 
މެދުމިނުގެ ފަޅެކެވެ. ފަޅުތެރޭގެ މުޅި ސަރަޙައްދުވެސް ވަރަށް ސާފުކަން 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ މިރަށަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. ރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޚާލަތު: 
ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތުްނ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރައްގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެ ހުޅަނގު 
ފަރާތު އަތިރިމަތީގައި ކޮށްފައިާވ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ފާުރތަކުގައި ރެނދުއަޅާ، ބައެްއ 

ރާތްތަކުގެ ބައެއް ބައިަތްށ މޫދަށް ވެއްޓިފައިވެއެވެ. އަިދ އެސަރަހައްދުގެ ބިމުން އިމާ
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 ބަޔަކާއި، ބައެއް ގަސްތައް މޫދަށް ވެއްޓިފައިވާ މަންޒަރު ފެނުނެވެ.

 

ށެކެވެ. މިރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަރަށުގެ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ ގޮތް: 
އެހެންކަމުން މިރަށުގެ ޭބނުން މިހާރުވެސް ކުރެވެމުންދަނީ ޕިކްނިކް ދާން ޭބނުންވާ ފަރާްތތަަކށް އެފުރުޞަތު ިލބޭ ރަށެއްގެ 

 ގޮތުގައެވެ. 

 

 

 

 

ޭބ ރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން ރަނގަޅުކަމުގައި ދެންނެވިދާނެއެވެ. ރަށް ބެލެހެއްޓުަމށް ތިރަށުގެ އާއްމު ސާފުތާހިރުކަން: 
 މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ެގންދެއެވެ. 2

 

 

 

 

 

ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ރަށަކަށްވާތީ   އުމުރާނީ ގޮތުން ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތް:
އިމާރާތް  6ވިފައެވެ. ކޮޓަރިތަކާއިއެކު ފާޚާނާ އެކުލެވޭ ރަށުގައި ވަނީ ޢިމާރާތްތަކެއް ކުރެ

އިމާރާްތ  4ހުރެއެވެ. އަދި ވަކިވަކި ފާޚާނާގެ ގޮތުގައި ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީގައި 
ހުރެއެވެ. ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަން ރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހޯދާދިނުމުެގ 

ށުގައި ނަމާދުކުރާނޭ ކުޑަ މިސްކިތަކާއި، ބޭނުމުގައި ފާލަމެއް ވަނީ އަޅާފައެވެ. މިރަ
ބަދިގެއަކާއިއެކު ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުރެއެވެ. އަދި އިންޖީނުގެއަކާއި، ބޯފެން ރައްކާކުރާޭނ 

    ކަޅުހަން ބަަހއްޓާފައިވެއެވެ. 2ލިޓަރުގެ  5000
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އި އުމުރާނީ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ން ދެންނެވި ފަދައިން ރަށުގަރީކު  ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް:
 މަސައްކަތްތަކަކީ ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

 

 

 

ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ރަށަކަށްވާތީ ރަށް  ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް:
މުވައްޒަފުން  2ގެން އުޅުއްވާ ފަރާތުން ބެލެހެއްޓުމަށް ރަށް ލިޔުއްވައި

 ބައިތިއްބާފައިވެއެވެ. 

 

 

 

ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެތެރެއިން ގަސްގަހުގެ ފަތް ފަދަ ކުިނ  ކުނި ނައްތާލެވޭގޮތް:
ނައްތާލަނީ އަންދައިގެްނނެވެ. ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކާއި ިބތްލޫިރފަދަ ތަކެތި ގެންދެވެނީ 

 ތިލަފުއްޓަށެވެ.

 

 

 

އާއްމުގޮތެއްގައި ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނީގެ ބާވަތްަތކަކީ ގަސްގަހުގެ ފަތާއި،  ކޮށް ރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް:އާއްމު 
ރަށަށް ދަތުރުއަންނަ ފަރާްތތަކުްނ ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތަފާުތ ބާވަތްތަކާއި،ކަރުދާހުގެ 

 ކުނިބުންޏެވެ.  ބާވަތްތަކާއި، ރަަށށް ލައްގާ ތަފާުތ އެކި ބާވަތްތަކުގެ
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 ރަށުގައި ޚާއްޞަ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަންތަނަކީ: ރަށުގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ ތަންތަން: 

* ރަށުގައި ކުރެވިފައިވާ އިމާރާތްތައް ) މީގެތެރޭގައި ރޫމްތަކާއި، މިސްކިތާއި، އިންޖީނުގެ، އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ 
 ތަންތަން ހިެމނޭ ( 

 

 

     
             
   

ނޑޫފާ )ކުޅި(   * ރަށުގެ އުތުރުފަރާތުގައި ހެދިފައިވާ ކަ

 

 

ނޑި.    * ރަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުކޮޅުގައި އޮންނަ ރީތި ދޮންވެލި ތު

 

 

  

    * ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި އަތިރިމައްޗާއިވީ ސަރަޙައްދުގައި ވަށައިގެން ހެދިފައިވާ ކުރެދިފާ.
    

އަންބަރާއަށް ދަތުރުކުރެވުނު ދުވަހު ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  ޚިދުމަތް ލިބެން ހުންނަ ގޮތް:ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ 
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ނޑިފައެވެ. ކަރަންޓުދިނުމަށް ޭބނުންކުރާ  ޖަނަރޭޓަރެއް ރަށުގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި އިންޖީނުގެއިން  2ލިބުންވަނީ މެދުކެ
 ތަކަށް ކަރަންޓު ކޭބަލް އަޅާފައިވެއެވެ. ރަށުގެ ހުރިހާ އިމާރާތް

 

 

 

ރަށުގެ ހުޅަނގުފަރާތު އަތިރިމަތީން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަށްގިރުމުގެ  ރަށް ގިރުމުގެ ސަބަބުން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް:
 މައްސަލަ ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ެއސަރަހައްދުން ބޮޑުބައެއް ވަނީ ގިރައިގެން ގޮސްފައެވެ. 

 

 

 

 

ރަށަކީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި  މީހުން ދަތުރުކޮށް އުޅޭ ނިސްބަތް: ރަށަށް 
ބަލަހައްޓަމުްނދާ ރަށަކަށްވުމުްނ ރަށަށް ޓްވަރިސްޓުންނާިއ، ބައެއް ދިވެހިން ަދތުރުކޮށް 

ނޑަކަށް  ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށް  މީހުން  40އާއި  20އުޅެއެވެ. މިގޮތުން ހަފްތާއަކު ގާތްގަ
 ށް ރަށުގައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. ޒިޔާރަތްކުރާކަމަ

 

ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ރަަށށް ނުވަތަ ރަށުގެ ވެއްޓަްށ :  ރަށަށް އަރާ މީހުންގެ ފަރާތުން ރަށަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން
ގައި ހަމައެކަނި ފާަހގަކުރެވެނީ ރަށަށް ަދތުރު އަންނަ ގެއްލުމެއް ލިބެމުންދާކަަމށް އެްއކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާއި، ދިރާސާގެ އަލީ

 ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި، ދަޅުފަދަ ތަކެތި ރަށުގެ ތަންތަނުގައި ބަހައްާޓފައި ހުރުމެވެ. ނަމަވެސް މިތަކެއްޗަކީ ރަށް 
 ބެލެހެއްޓުމަށް ތިބޭ ފަރާްތތަކުން ނަގާ ސާފުކުރާ ތަކެއްޗެވެ. 

 ގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް:ރަށަށް ލަފާފުރުމު 

ނޑަކަށް  ރަށަށް އަރާފޭބުމަށް، މޫދަށް ތަނބުޖަހާ މަތީގައި ލަކުޑި ފިލާއަޅާފައިވާ )ލަކުޑި ބެރި ފިލާ އަޅާފައިވާ (  ގާތްގަ
ފޫޓުގެ ދިގު ފާލަމެއް ހަދާފައިވެއެވެ. މި ފާލަން އޮންނަނީ ރަށުގެ އިރުމަީތ  150

ނު ދަތުރުގައި މި ފާލަން ވަރަްށބޮޑަށް ހަލާކުވަމުންދާކަްނ ފަރާތުގައެވެ. އަންބަރާއަށް ކުރެވު 
ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި އިުތރަށް ފާލަން މަރާމާތު ުކރަމުން ނުދާކަންވެސް 
ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފާލަމުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ފިލާތައް ަހލާކުވެފައިވުމުން ފާލަމުްނ 



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 35 

 އެވެ. ވެފޭބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތި

 ށް ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެއަށްކުރި ދަތުރުގެ ރިޕޯޓް  2012އޭޕްރީލް  11ން  2012އޭޕްރީލް  07

 ތަޢާރަފް   

އަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ  2012އޭޕްރީލް  11ން  2012އޭޕްރީލް  07މިއީ     
ވިޔާފާރި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެރިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި  މިނިސްޓްރީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް

ހުރި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި  ބައްދަލުކޮށް ، ައތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްޭލންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށްޓަކަިއ އެ ފަރާތްތަކަްށ ވެދެއްވެން 
 އެހީތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރެކެވެ.

މި ދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެވުނު އޮފީސް، ކުންފުނިތަާކއި މިނިސްޓްރީތަކާއެކު ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި މަޝްވަރާތަކުގެ      
 ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 އައިލެންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް   -1

ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  8އައިލަންޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ        
 ގައެވެ. 14:30

ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި އައިލެންޑް ލައިފްސް         މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ
ގުން މި އުޅަނދު މޯލްޑިވްސްއާއިގުޅިގެން ގެނުއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަފާރީ ބޯޓް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެތޮ

ގެނައުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ހަަރކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިލެްނޑް ލައިފްސް މޯލްޑިވްސްގެ އަޙްމަދު ޝާހިދު މި އުޅަނދު 
އި ގެނައުމަށްޓަކައި މިހާތަަނށް ކޮްށފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ކުރިއަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި ބައްދަލުވުމުގަ

 ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ހަމައެއާއެކު ސަފާރީ އުޅަނދެއް ދުއްވުމަށްޓަކައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އައިލެންޑް ލައިފްސް 
 ސް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ވެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވާކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން ފުޅާދާއިރާެއއްގައި މަޝްވަރާކުރެވި އެއްބަ

 ވުމަށް ގެންނަންވާ ަބދަލުތައް ދެަފރާތުންވެސް ހުށަހެޅިއެވެ.

 

 ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް  -2

ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  9ވަތަނިއްޔާ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ         
 މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިހާރު މާލެއަށް ގައެވެ. ވަތަނިއްޔާގެ  އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވުނު 10:00

ކުރަމުންގެންދާ ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު ވަތަނިއްޔާގެ އިސްވެރިންނަށް ދެއްވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު  ކައުންސިލް ހިނގަމުންދާގޮތާއި 
އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންގައި ހުރި މުހިންމު  05 ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބާރުަތކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

 ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްާސކުރެވުނެވެ.
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އަތޮޅު ކައުންސިލްފަދަ މުއައްސަސާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަތަނިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދެއްވިދާނެ         
އެވެ. ޖަވާބުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ  ތަޢުލީމީ ، ސިއްހީ، ދާއިރާތަކާގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ސުވާލުކުރެއްވި

ން ކުޅިވަރު އަދި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާފަދަ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިެއވެ. ވަތަނިއްޔާއާއިން އެހީތެރިކަ
އިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވަތަނިއްޔާގެ ވެރިންނަށް އެރުވުނެވެ. ފޯރުކޮށްދެއްވާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގަ

އެގޮތުން  މަތީތަޢުލީމްގެ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމާއި ލެޓްސް ގްރީން ޕްރޮގުރާމާއި އަތޮޅު ވޮލީ ލީގާއި  ތެލާއި ގޭސް ވިއްކުމުގެ 
 މަޝްރޫއުފަދަ  މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

ލުވުމުގައި ވަތަނިއްޔާގެ ފަރާތުން ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އުސޫލޫން އަތޮޅުކައުންސިލާއިގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް މި ބައްދަ      
 އެވެ.ކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއކު ފެލިދޫގައި އިންޓަނެޓްެގ ޚިދުމަތްލިބޭނެ ސަރަހައްދެއް ޤާއިމްކުރެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވި

      

 

 އުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަ  -3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރުމަްނޓްގެ މިނިސްޓަރ ޑޮކްޓަރ ުމޙައްމަދު މުއިއްޒުއާއެކު ބޭއްވި       
 ގައެވެ.  11:30ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  9ބައްދަލުވުން ފެިށފައިވަނީ 

ގުޅޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް  މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.ބޮޑުމޮހޮރައާއި       
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އަދި  ބޮޑުމޮހޮރާގެ ހާތަތާމެދު އަތޮޅުކައުްނސިލުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމަާށއި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތެއް 

ވާލުކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރގެ އަރިހުން ބޮޑުމޮހޮރާގައި ފެށެންދެން އެރަށް ބެލެހެއްޓުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ޙަ
 އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންަތއްތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުގެ ރަށްަރށުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުން ހިންގާ        
ދެއްވުމުގެގޮތުން ކަރަްންޓ ސަބްސިޑީޒް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން އިންޖީނުގެތަކަށް ދިމާެވފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ެއހީތެރިވެ

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ކަމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީޒް ދިނުމާގުޅޭގޮތުން އަދި ވަކިގޮތެއް 
 ނިމިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ލާންކޮށްފައިވާ ަހއުސިންގ ޔުނިޓްތަކާގުޅޭގޮތުން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވ.އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އަޅާނެކަމަށް އިޢު      
 ސުވާލުކުރެއްވުމުން ، އެކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތެްއތޯ ފުރަަތމަ ބައްލަވަން ޖެހޭކަމަށެވެ. 

ވަނައަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ވ.ައތޮޅުގެ ފެލިދޫ ބަނދަރާއި ކެޔޮދޫ  2012     
ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިމަނުއްވާފައިވާތީ އެ މަސައްކަތްގޮސްފައިވާ ހިސާބަކާގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެއްވުމުން ފެލިދޫ ބަނދަރު 
ސާވޭކޮށްނިމި މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަގުމަތީގައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަނދަރުތަކުގެ މަޢުލޫމާުތ 

 ވުމަށް ރަސްމީ ލިޔުމެއް ފޮނުއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެިވއެވެ.ސާފްކުރެއް



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012
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ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތިނަދޫަގއި ލަގްޒަރީވިޅާއެޅުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާގޮތަކީ      
ގެ ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އެރައްޔިތުން ތިނަދޫގެ ކައުންސިލާއި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކަމަށްނުވާތީ އެކުމުގައި ތިނަދޫ

 އެދޭގޮތަށް އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

      

 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން  -4

އޭޕްރީލް  9ވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންެގ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައި          
ނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ އައި.ޑީ ކާޑް ލިބުމުގައި ހުރި  12:40ވަނަ ދުވަހުގެ  2012 ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

ކަމަްށ މަސްދުވަސްތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުން ފޮނުވި އެއްވެސް ކާޑެއް ހެއްދުމަށްފަހު ނުލިބޭ 3ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮުތން ވޭތުވެދިޔަ 
 ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށްބޮޑެތި ަދތިތަކާ ކުރިމަރިލާން ޖެހޭކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ.

ކުރިއެކޭ އެއް އުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަހު އަންުބރާ އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް        
މަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށްހުރި އެންމޮ ބޮޑު ދައްޗަކީ ކާޑުހަދާ ސާމާނު ހުސްވުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާކަ

 ކުއްލިއަކަށް އާސަންދަ ފެށުމާއެުކ ވަރަށްގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިުތން އެއްފަހަރާ ކާޑު ހައްދަން އަުއމުގެ ސަބަބުން  ކާޑުހަދާ ސާމާނު
ވަނަ ދުވަހު އެ ސާމާނު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއެކޭވެސް  2012އޭޕްރީލް  8ޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ހުސްވެގެން ދިޔައީކަމަށް ވިދާ

 އެއްއުޞޫލުން ކާޑްހެއްދުމަށްފަހު އަތޮޅުތެރެއަށް ފޮނުއްވޭނެކަމަށް ިވދާޅުވިއެވެ.

ވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކާޑުހެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމެރާ  ޙަލާކުވެފައި        
ސުވާލުކުރެއްވުމުން ބަޖެޓްގެ ަދތިކަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަރަްށބޮޑަށް ފޯރާފައިވާކަމަށާއި ޑިޕާޓްމަންޓްގައިވެސް އިތުރަށް ކެމެރާއެއް 

 ގަނެވޭނެފަދަވެސް ބަޖެޓްގައި ެންތކަމަށެވެ.

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒމް  -5

 9އަލްފާޟިްލ އަޙްމަދު އަދީބް އާއެކު ބެއްވި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިަވނީ  މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އޮނަރަބަލް         
 ގައެވެ. 13:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް 

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުގައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވުމުން އެފަދަ ތަންތަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ          
ވާހަކަދެެކވުނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ަފުތރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުވިފައިވާ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްަތއް  މުހިންމުކަމާގުޅޭގޮތުން

މޮނިޓަރކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުފުުޅ ނުކުރެއްވޭކަމަށާއި އެހެން ކަމުން މިނިސްޓަރީން ވަކިގޮތެއް 
 އުސްތައް މޮނިޓަރކުރުން އަޮތޅުކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ހަމަޖައްސަވަންދެން އެފަދަ ގެސްޓްހަ

ރިޒޯޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެފުރަތަމަ ހުޅުވުުނ ރިޒޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެރިސޯްޓ  2ވ.އަތޮޅުގައި މިހާރު ހުރި          
ހެދިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިހާރު ހުރި ދެ ރިސޯޓަކީ އެއް  ކަމާއި އެއަށްފަހުން ވ.އަތޮޅުގައި އެއްވެސް ރިސޯޓެއް

 ފަރާތަކުން ހިންގާ ދެ ރިސޯޓްކަމަށްވުމުން ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން
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ވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ އިނާޔަތެއް ދެވިގެން ނުދިއުމާއި ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މު
 ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސަރވިސް ޗާޖް ލިބެމުން ނުދާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑުމޮހޮރާގެ ހަމައެއާއެކު ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަަރއްޤީކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކޮށްފައި އޮތް           
ހާލަތު މިނިސްޓަރ އަށް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ. ވ.އަތޮޅުގައި އޮތް އެފަދަ މުހިންމު ރަށެއް ބެލެހެއްޓެުމން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން އެރަށް 

 ލިބިފައިވާ އަދި ލިބެމުްނދާ ގެއްލުންތަކާމެދު އަތޮޅުކައުނިލުން ކަްނބޮޑުވެވަޑައިގަންވަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަހަރުދުވަހުގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިްނ  05 ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މި           
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ިމނިސްޓަރ އާއި ޙިއްސާކުރެވުނެވެ. ހަމައެއާއެކު ވ.އަތޮޅުގައި ހުރި ރަށްރަށް 

ލުކުރެއްވިކަމުގައިވިޔަސް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އަރިހުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ޙަވާ
 އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ވަނަ މާސްޓަރ  4މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިހާރު އެކަށައެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ޓޫރިޒަމްގެ         
އް ހިމަނުންވާނެކަމަށާއި އަދި އެކަން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ޕްލޭންގައި ވ.އަތޮޅުގެ ރަށެ

 ވިދާޅުވިއެވެ.

       

 ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  -6

އްދަލުުވން ފެިށފައިވަނީ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ރިޔާޒާއެކު ބޭއްވި ބަ        
 ގައެވެ.  11:00ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  10

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުގެ ވޮލީގެ ޙާލަތު އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެރިންނާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.  އެއަށްފަހު ފާއިތުވި         
ދެއްވި ެއއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ގެ ބޭއްވުމަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުްނ ވެ 2011އަހަރ ބޭއްވި ވ.ވޮލީ ލީްގ 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވޮލީ ލީގް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވިދާނެ ކަންތަްއތަކާ ގު       
އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުންތެރިންނަށް ތަމްރީްނ ދިނުމާއި ތަކެތީގެ އެހީއާއި ރެްފރީންނާއި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން 

 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށެވެ.

ސާކުރައްވަމުން މި އަހަރުވެސް ކުރީ އަހަރެކޭ ކައުންސިލުން ވޮލީކުރިއެރުވުމަށް ރާވާފައިހުރި ކަންތައްތަުކގެ މައުލޫމާތު ހިއް      
 އެއްފަދައިން އަތޮޅު ވޮލީލީގް ބޭްއވުމާއި ރެފްރީ ޓްރެއިނިންގ ކޯހެއް ބޭއްވުމާއި ވޮލީ ޕޫލެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ހިމެނެވެ.

ން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަަމށް މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ރާވާފައިވާ ޚަރާކާތްތަކަށްވެސް އެސޯސިއޭޝަނުން އެހީތެރިކަ      
ކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ވޮލީ ޕޫލެއް ހިންގާނަމަ ޕޫލް ހިންގުމުގައި  50ވިދާޅުވިއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް 

ސް ޚަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަށް އެލަވަްނސްއެއް ދީގެންވެސް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝަޢުގުވެިރކަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީ
 ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012

 39 

      

 

 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  -7

ވަނަ  2012އޭޕްރީލް  10ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ެފށިފައިަވނީ     
 ގައެވެ.  12:00ދުވަހުގެ 

 2011ސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓާިއ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަ ދެކެވުނީ ކައުން      
ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓަކީ އަތޮޅުކައުންސިލް  2012ވަނައަހަރަށް މަޖްލީހުން ފާސްކުރެއްވި ބަޖެޓް ލިބިފައިނުވާ ކަމާއި 

ޏާ ކައުންސިލުން ިއންތިޙާބުކޮށްފައި ބެއިތިއްބުމުގެ ހިންގޭވަރުގެ ބަޖެޓެްއނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަޖެޓް ބަެޖްޓ ނުދެއްވަން
ވަނަ އަހަރު ލިބުން ަބޖެޓްގައި ބައެއް އައިޓަމްތަކުގައިުހރި ފައިސާގެ ޢަދަދު މަދުކަމުން  2012ބޭނުމެއްނެތްކަަމށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

، އެގޮތުެގމަތިން ބަޖެޓެއް އެކުލަވާލުމަށްަފހު  އަލުން ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށްަފހު ހުށަހެޅުމަށް ޤައުމީ އިދާރާއިން އަންގަވާފައިވާތީ
 އަލުން ފޮނުއްވާފައިވާނެކަމަށާއި  މިހާތަނަށްވެސް އެކަމުގެ ޚަބަރެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ބަޖެޓްގެ މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެލްޖީއޭ އިން ވިދާޅުވީ އިތުރުބަޖެޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް އަންގާފައިނުވާނެ         
ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބަެޖޓްގެ އެއް އައިޓަމުން ައނެއް އައިޓަމަށް ފައިސާ ބަދަލުކުރެޭވނެކަމަށް ފިޭނންސް މިނިސްޓްީރން 

 ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ.

އްވުމަށް އެސެޓް ޑިކްލަރޭޝަންއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެލްޖީއޭއިން ވިދާޅުވީ އެސެޓްތައް ކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރެ     
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާނެކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެސެޓްތައް ކައުންސިލްތަކާއި 
ޙަވާލުކުރައްވާނެކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ އަތޮޅުކައުންސިލަކަށް ފަޅުރަށެއް ދެއްވުމަށް 

ދަންނަވާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދައުލަުތން ލިބޭ އާންމުަދނީ އިން ވަކި އިންސައްތައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުގައި 
 ދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް އަންަގވާފައިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާ ޭބނުްނފުޅު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިމުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ވ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާ      
ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި ކައުންިސލްގެ ޤާނޫނީ ވާިޖބް އަދާކުރެއްވުމަށް ބައެއް ފުލިދޫ ކައުންސިލުްނ ހުރަސްއަޅާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 

ދޫކަުއްނސިލްގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަުބން އަތޮޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުން ދޫކުރާ އެއްބާރުލުން ނުިލބޭކަމަށް ވިދާުޅވިއެވެ. އެގޮތުން ވ.ފުލި
ލޯން މި ދިޔައަހަރު ުފލިޫދގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިަފއިނުވާކަމާއި އެކިއެކި މައްސަތަކާގުޅިގެން ފުލިދޫކައުންސިލާ 

އްދަލުކޮށްދީފައިވާ ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެރަށްދިއުމުން ކައުންސިލާވެސް އަދި ރައްޔިތުންނާވެސް ބަ
 ކައުންސިލްގެ މިފަދަ ޢަމަލުތަްއ ތަކުރާރުވަމުންދަނީ އެލްޖީއޭގެ ޒިންމާ އެލްޖީއޭއަށް ފުރިހަމައަްށ އަދާނުކުރެއްވާތީކަމަށާއި ފުލިދޫ 

އްވެސް ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބު ލިބިފައި ނުވާކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ މައްސަލަތަކާގުޅޭގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފޮނުއްވި އެ
އެހެން ނަމަވެސް ފުލިދޫން ހުަށހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އެލްޖީއޭއިން ވަރަށް އަވަހަށް އެޓެންޑްކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އެލްޖީއޭގެ 

 މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާފޑުވިދާޅުވިއެވެ.



 އޮފީހުގެ ނަން: ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލްގެ އިާދރާ                             ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2012
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މެ އިސް މުއައްސަސާތަކުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް ވިދާޅުވި އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެން       
ނަމަވެސް ރަކީދޫ ކައުންސިލުން މިހާރުގެ ސަރުކާރަކީ ޤައިރުޤާނޫނީ ސަރުކާރެއްކަމަށް ބުނެ ާއމުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ 

  ޝަކުވާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ލިިބފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.އުފެއްދުމަށް ރަށުގެ އެތަން މިތަުނގައި ލިޔުންތަކެއް ހަރުކުރުމުގެ

 މިނިސްޓރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް  -8

މިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމަްނ  ިރސޯސަސް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އޮނަރަބަލް އަްލފާޟިލް މުޙައްަމދު ހުސައިން ޝަރީފާއެކު ބޭއްވި 
ނޑު ގޮތެއްގައި  16:45ވަނަ ދުވަހުގެ  2012އޭޕްރީލް  10ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ  ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަ

މަޝްވަރާކުރެވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޕްލޭންގައިވާ ކަންތައްަތކުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް 
 ނެވެ.މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ވެދެއްވިާދނެ އެހީތަކާގުޅޭގޮތުން

އެގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ޒުވާނުންގެ ކޭންޕް ބޭއްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަން   
ން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެެވ. ހަމައެއާއެކު ވާވް ވޮލީ ލީގް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވޮީލބޯލް އެސޯސިއޭޝަންއާގުޅިގެ

  ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަަމށް ވިދާޅުވިއެވެ.އެހީތެރިކަން

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުނެތް އަތޮޅުަތކުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅުހިމެނޭކަަމށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުެގ ެތރޭގައި ވ.އަތޮޅުގައި ޒުވާނުންގެ 
ން ނިންމަވައިދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ މަރުކަޒެއް އަޅާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އަޅާނެ ރަށެއް ކައުންސިލު

 އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތާއި ޒޯްނ މުބާރާތް ބޭއްވުމާގުޅޭގޮތުން ިމނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އަތޮޅުމުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މިއަހަރު ބަޖެޓް 
 ށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި އެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮ

 

 ނިންމުން 

މި ދަތުރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް      
 ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރާގުޅިގެން އެ ބައްދަލުވުންތައް ކެންސަލްކުރެއްވިއެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ހާސިލްކުރަންބޭނުންިވ ހުރިހާ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލްނުވިނަމަވެސް މި ދަތުރަކީ              
އިވާ ޖުމްލަގޮތެއްގައި ކާމިޔާބު ދަތުރެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. އަދި އަތޮޅުގެ ކަންކަމަށް އެހީ ހޯދުމާއި ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަށް ދިމާވެފަ

 ދުމަށް މިފަދަ ދަތުރުތައް ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯ
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 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 )މިބައިގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްީޞލު ލިޔުމަށް(

ސިލް އިދާރާގެ ކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، އަތޮޅުކައުންހިންގުން ހަރުދަނާކައުންސިލްގެ 
 ތު ތަމްރީންތަކުަގއި ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ. މުވައްޒަފުން ތަފާ

މަސް ދުވަހުގެ  6ވެިދޔަ ބައްދަލުވުމެއް ވޭތު 3ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ 
ތެރޭގައި ބޭއްވި މުވައްޒަފުންނަްށ ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވި އެކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި 

 ވެއެވެ. 

ނާއެކު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، ަކއުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާ ދާުރ ވެރިޔާއާއި، ކައުންސިލްގެ ިއސް މުވައޒަފުން
 ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުކުރެވި ކައުންސިލްގެ ހިންގުމާބެހޭގޮުތން ިދމާވާ ދަތިތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި، އެީހެތރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި 
ރެަްއ ކުރެވި މި ދަތުރުގައި އެކި މިނިސްޓްރީތަކާ ބައްދަލުކުރެވި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަދި މިކައުންސލުން މާލެއަށް ދަތު

މި ކައުންސިލަށް ލިބެންޖެހޭ ބިްނތަކާއި، ފަރުތަކާއި، މިޫނންވެސް ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީގެ އިތުރުން 
 އި ވެއެވެ. ކުރެވިފައެކިއެކި ތަކެތި ހޯދުމަށް މަސައްކަތް 
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 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު ވަނަ ބައި: ފަސް 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

މަސްދުވަހަކީ  މިކައުންސިލަށް މާލީގޮތުން ވަރަށް ދަތި ދުަވސް ތަކެކެވެ. އެހެނީ މިއަހަރަށް  6މިއަހަރުގެ ވޭތުވެދިހަ 
މަސްދުވަހުގައި މިކައުންސިލުން  6ަޓކީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭފަދަ ކުޑަ ބަޖެޓަކަށްވުމާއެކު ވޭތިވެދިޔަ މިކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެ

މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދިޔަ ގިނަގޮންޖެހުްނަތއް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ގިނަުގނަ 
ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކޮށް ދައުލަތަށް ުހށަހެޅި ބަޖެުޓން  2012ޔާރުކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށެވެ. މިކައުންސިލުން ތައް

ރ. 5.475.00ގައި ލިބިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތު
ފޯނާއި، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް އާއި، ފިއުލުގެ ގޮތުގައި ( އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓެލެތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާފަސްހާސް ހަ)

 3ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި، އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ  މުހިންމު އައިޓަމްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާ ލިބިފައި ނެތުމުން ވޭތުވެދިޔަ 
 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަސްދުވަހު މި ކައުންސިލްގެ ފޯނާއި، ފެކްސްގެ ޚިދުމަތް ކަނޑާލާފައިވުމާއި، ކައުންސިލުން

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާއާއި، މަސްއޫލިއްޔަތު ބަލާ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
ލަށް މި މަސައްކަތްތައް ދަތުރުފަތުރު ުކރެވެން ނެތުމުގެ ސަަބބުން ުނކުރެވުމާއި، މި ނޫންވެސް ގިަނ ދަތިތަކަކާއި ކައުންސި

މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގައިވަނީ ކުރިމަތިވެ މިކަމުގެ ބުރައުފުލަން ޖެހިފައެވެ. މީެގ އިތުުރން އިދާރީކަންކަމަށް ކައުންސިލަްށ  6ވޭތުވެތިޔަ 
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން  އްށްވުމުންނާއި، ިއދާރީ ދާއިރާތަލިބިފައިވާ ބަޖެޓަކީވެސް ވަރަްށކުޑަ ބަޖެޓަކަ

ކައުންސިލްތައް އުފެދި  އަހަރަކަށްވުރެ  އްޔާންކޮށްަފއިވާ އެއްވެސް އެއްޗެންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަކައު
ގިނަދުވަސްވީއިރުވެސް ކައުންސިލަށް ނުިލބުމާއެކު ކައުންސިލުން ާއމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުުރމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން. 

އެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ  ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން  އަދިހަމަ އެއާ
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮށް  ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެންނަވާ 

މާޒުކޮށްގެން  ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނުިލބުމުން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އައެފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭގި އަތޮޅު
ތެރޭ ވަނީ ނުހިންގިއެވެ. އަދި ކުރިން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެއެއްވެސް ޙަރަކާތެއް މިއަހަރުހިންގަން ބޭުނންވީ

މަސްދުވަހަކީ މިކައުންސިލް  6ލަން ޖެހިފައެވެ. ިމެހން ކަންހުރުމާއެކު މި ވޭތިވެދިޔަ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއްވެސް މިހާރުވަނީ ހުއްޓާ
ހިންގުމުގައި ފޫުނބެއްދޭފަދަ ގެްއލުންތަކަކާއި، ކުރިމަތިވި ދުވަްސތަކެކެވެ. ވީމާ، މިއަހަރުން ބަކީ އޮތްބައިގައި އިތުރު ފައިސާ 

ރުލުން  ބައެއް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާއާއެުކ ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދިލިބިގެންޫނނީ މިކައުންސިލް ހިންގެން ނެތްވާހަކަ ހިތާމަ
 ވެސް އެންމެއެދެވޭގޮތަށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިކައުްނސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ އަޮތޅު ތަރައްޤީ ފަންޑުގެ މަސައްކަތް

 ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 
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 ސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްިޓގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް()ކައުން

ވަނަ  2011
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ގެ  2012
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ  2012
 6ފުރަތަމަ 

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ރަދު ޚަ މަހުގެ

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 2259112.40 5057360.00 4022674.67
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ޓަލްކެޕި - 5475.00 23500.00

  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް 2259112.40 5062835.00 4046174.67

  

 

 
 

  

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1831759.63 4362835.00 3235992.66

172116.41 231920.00 97924.70 
ވަކި  މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ  ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 16261.00 9038.00 31161.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 21883.60 55182.00 88507.00

 223 ދުހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަ އޮފީސް 290645.47 373748.00 479035.80

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން 638.00 24637.00 19295.00

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު - - -

4022674.67 5057360.00 2259112.40 

  

  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 

 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ - 5475.00 23500.00

23500.00 5475.00 - 
  

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  1483909.63 3418197.00 2493940.15

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 177850.00 944638.00 74052.51

3235992.66 4362835.00 1831759.63   
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 ނިންމުން 

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މިގޮތުން ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ެދންނެވުމަކީ އަޅުގަ
ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެރެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ  މަހު 6ވޭތުވެދހިޔަ  ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

 ށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.ގެ ޙަޟުރަތަهللا ތައުފީޤު ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް 

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ   ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
މަހުގެ  6ޔަ ވޭތުވެދިއެހީތެރިކަމާ އެއްބާރު ލުމެކެވެ. މިގޮތުން ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެްއ އަދި ފައިސާއެއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް 

އި ތެރޭގައި މުހިންމު ކަންތައްތަކެްއ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިުލން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި ރައްޔިތުންނަށްޓަކަ
ގައި ކައުންސިލް ހިންގުމު މި ހަމަހުއުފެދިފައިވާ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެމެވެ. އެހެންކަމުން 

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮްށ  ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު   ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުްނ އަޅުގަ
 ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މަސައްކަތެކެވެ. އެހެނީ ޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ުނހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުަރންޖެހުނު 
ނޑާކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާުހރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަިތތަްއ  ލާފައި ޚާއްސަކޮށް ފޯނު ކަ

ކަުއންސިލްެގ  ޙައްލުކޮށް ނުދެވުމާއި،ދަތިތައް ގިނަދުވަސްތަކަކު ހުރުމުންނާއި، ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއެކު މި 
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން 
ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުްނ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިަލށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ 

ތެރޭ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުްނސިލުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި، މަހުގެ 6ވޭތުވެދިޔަ ނަމަސައްކަތްތަކެއް ގި
 ވެރިންނަށް ހިފެހެއްޓުމެްއނެތް ުޝކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

 ކައުްނސިލުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިަނދޫގެ
ނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުެވސް ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް ެއފަރާތްަތކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެެވ. އަޅުގަ

 މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ. هللا ކާމިޔާބީއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް 

 ން "" އާމީ

_______________ 
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