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c
&
ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ7/2010 :ގެ  2014ވަނަ އަހަރު
ނ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގު ު
ށ އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މނޭ ގޮތަ ް
ކަންތައްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހި ެ

ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
އ
މނާފަ ި
ގތުގެ މައުލޫމާތު ހި ަ
ޖހިފައިވާ ޮ
އދާރީ ހިންގުން ހަމަ ެ
ހރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ ި
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ަ
ލ
މ ީ
ޅކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ާ
ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2014ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮ ު
ތަފްސީލު އަދި ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
އލެވިފައިވާނެއެވެ.
ދަތިތަކަށް ބަލާ ި
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ަ
ލމްދީނަށް ލޯ
ރއްޔިތުންނަކީ ،އިސް ާ
" 2016ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަ
ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
މންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ
ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަ ާ
ބަޔަކަށްވުން"
ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން
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ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

ކއު ކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ަ
ގ
އ ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނު ެ
މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާ ި
ނ ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީ ް
ނ
 2014ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ މި ދަނޑިވަލުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެ ީ
ށ ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް
ވގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީ ާ
މ
މސައްކަތްތައް އޭގެ އެން ެ
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިދިޔަ އަހަރުގައި ކުރަން ނިންމިފައިވާ ަ
މއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ
ތތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލު ާ
ނ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާ ް
ފުރިހަމަގޮތުގައި ނިންމިފައިވަ ީ
ސަބަބުންނެވެ.
ގތުގެ މަތިން ކައުންސިލުތައް
 ،10/2007ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ޮ
ފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރެވި ،މަސައްކަތްތައް ފެށިފައިނީ ވަރަށްބޮޑު ލަސްވުމަކާއެކު 2011 ،ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26
ށ
ނ ް
މސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުން ަ
ށގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަ
ނ ފެ ި
ވަނަދުވަހުއެވެ .އެވަގުތު ް
އަތޮޅުކައުންސިލުން

ށ
ދިނުމަ ް

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޚިދުމަށްތައް

ފޯރުކޮށް

ދވޭތޯއެވެ.
ެ

އެހެންނަމަވެސް،

ނ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ  4އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ،އަތޮޅު
ހ ެ
ކައުންސިލުތަކަށް ލިބެންޖެ ޭ
ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާކޮޅާއި  ،ކައުންސިލުތަކަށް ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ
ށ
ކއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުންނަ ް
ދޔައިރުވެސް ޙަވާލުކޮށް ދެވިފައި ނުވާތީ ،ކައުންސިލުގެ ޕްލޭންތަ ާ
އެސެޓްތައް  4އަހަރުނިމިގެން ި
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.
ގއި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ގޞަދު ަ
އކު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަ ު
ތބާރާ ެ
ރައްޔިޔުންނަށް ގާތުން އި ު
ހ
ޖ ޭ
ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރު ލިބިގެން އުފެދުނު ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭން ެ
ކށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ.
ވކަމީ ލަދުވެތި ކަމާއެކު ފާހަގަ ޮ
އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން  4އަހަރުވީއިރުވެސް ލިބިދީފައި ނު ާ
ދ
މފަ ަ
ރތަކުން އެއަށް ޢަމަލު ނުކުރާނަމަި ،
ނ ކިތައްމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިވީ ނަމަވެސް ،ތަންފީޒީ އިދާ ާ
ޤާނޫނީގޮތު ް
ކރެވެއެވެ.
ނިޒާމެއް ނަމެއްގައި ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނު ު
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ނ
ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން  4ވަރަކަށް އަހަރު ވޭތިވެފައިވާއިރު ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަ ް
ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ 17 .ޑިސެމްބަރ 2013ގައި މިސަރުކާރު ޙަވާލުވުމުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
ނ
ހންގުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތާއި ،ރައްކާތެރިކަންލިބި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ް
ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ި
ނސިލްތަކަށްލިބި އެންމެ ފުރިހަމަ
ވސް ތަންތަނާއި ،ތަކެތި ކައު ް
ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސެޑްތަކާއި ،ބަޖެޓާއި ،މިނޫން ެ
ގޮތުގައި ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ވެގެންދާނޭކަމަށް ކުރެވުނު އުއްމީދު މިއަދާހަމައަށްވެސް އަދިވަނީ ޙާސިލުވާގޮތް ނުވެއެވެ.
އަދި ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި މިއަދާހަމައަށްވެސް މި ސަރުކާރުންވެސް ކައުންސިލްތަކާ
ވ
ޙަވާލުކޮށް މި ނިޒާމުގެ ފޮނި މީރުކަން އޭގެ އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށީގެން ާ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
މިކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 2014ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައި ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތް

ނމެވެސްވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް
ނހިފައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ކޮ ް
ނ ް
ކޮށްފައިވާނީ ކައުންސިލުގައި ހުރި މަދުވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭ ު
ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯއެވެ.
 2014ވަނަ އަހަރު މިގޮތުން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެވިފައިވެސް ވާނެއެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުންސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި
ޤާނޫނީ

ގޮތުން

ށ
ރައްޔިތުންނަ ް

ޚިދުމަތްކުރުމުގެ

ފުރުޞަތު

އެފަރާތަކަށް

ށ
ފަހިކޮށްދިނުމަ ް

ވާގިވެރިވެ

އެހީތެރިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
ތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވ .އަ ޮ
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެ ި
ވ .އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮ ު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 5ރަށުގައެވެ .އަދި

 2ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  2ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވ .އ ަތޮ ޅ ަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އި ދާ ރ ީ އަތޮ ޅު ތަ ކ ުގެ ތެ ރެ އި ން  10ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ނ ްނ ަނީ ރާ އްޖ ޭގެ އި ރުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ ޅ ު ބ ެލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޤު ދު ރ ަތީ ރ ީތ ި ކަމާ އި ފަ ރ ުތ ަ ކު ގެ މު އް ސ ަނ ދި ކަ މުގ ެ ގ ޮތ ުން ވަ ރަ ށް
ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އަ ތޮ ޅެ އް ކ ަމު ގަ އ ެ ވެ .ޚާ އ ްޞ ަ ކޮ ށް އަ ޑ ި އ ަށ ް ފ ީނާ މީ ހުނ ްގ ެ މ ެދ ުގަ އ ި ވަ ރ ަށ ް މަ ޤް ބޫ ލް ތ ަނ ްތ ަނ ް ވ.
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހ ު އ ްޓެ ވެ .ފ ަ ރ ުމަ ސް ވެ ރި ކަމ ަށ ްމޮ ޅ ު އ ެތ ަ އ ްބަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކެ އ ް އ ެބ ަހު އ ްޓ ެވެ .ވ .އ ަތޮ ޅަ ކ ީ
ރާ އް ޖޭގ ެ އ ާބ ާދީ އެ ންމ ެ ކު ޑ ަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ބޮޑުމި
ރަށް

ރަށް އޮންނަ

ން

ސަރަޙައްދު

ހެކްޓަ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މަސައްކަތް

ރ
ފުލިދޫ
J-1

ވ.އަތޮޅުގެ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ

އ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /
ރީތި ގޮނޑުދޮށެ ް

ހުޅަނގު އުތުރު

ލިބިފައިވާ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބިތުގައި

އާދައިގެ ރަށެއް

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /

އަތޮޅުގެ

މީހުން

މަސްވެރިކަން

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
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ދ
ތިނަ ޫ

ވ.

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހުޅިދޫގެ

އިރަށް

ހަނި ދިގު ރަށެއް

ފެލިދޫ

J-2

އާއި ދޭތެރޭ

ފެލިދޫ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /
ސަރުކާރު ވަޒީފާ /
ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
މިރަށުގައި ކުރޭ.

J-3

ތިނަދޫގެ އިރު

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ކެޔޮދޫއާއި

ރ

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ދޭތެރޭ

ސައިޒެއްގެ ރަށެއް މިރަށުގައި ކުރޭ.
)
ކެޔޮދޫ
J-4

ރަކީދޫ
J-5

ފެލިދޫގެ އިރު

9

ފެލިދޫ ފިޔަވައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ނ
ދެކުނު ް

ހެކްޓަ

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ރ

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދެކުނުން

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އަތޮޅުގެ މީހުން

ވަޒީފާ

/

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
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ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް

ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ފަރާތް
ވަށުގިރި

ފުލިދޫގެދެކުނުން

0.30

ކުޑަ ފަޅެއް

ރަނގަޅު

އެކުލެވިގެންވާ

0.07ޑިގްރީގައި،

ކުޑަރަށެއް

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި
1.00

ށ
ކުނާވަ ި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

ފުލިދޫގެ އިރު

6.00

ފަޅު

އުތުރުން 6.97ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 137.36 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.00

ފަޅު

އުތުރުން 4.64ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 117.02 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް
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 2014ވަނަ އަހަ ު

އާރަށް

ހުޅިދޫ

ބޮޑުމޮހޮރާ

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

0.50

ފަޅު

 0.76ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 321.83 ،

އާދައިގެ ކުޑަ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ކުޑަފަޅެއް

ވަކި ހާއްޞަ

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

1.80

 0.39ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތެއް

މޭލްގައި،

މެދު މިނުގެ

ކުރެވެމުން ނުދޭ

317.14ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް
ގައި59.29 ،
ޑިގްރީގައި

7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން

މަސައްކަތެއް

ށ
ބޮޑުފު ި

 12.40ނޯޓިކަލް

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

މޭލްގައި 91.94 ،

އެކުލެވިގެންވާ

ޑިގްރީގައި

ހަނި ދިގު
ރަށެއް

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފ
ތަޢާރަ ް

2

އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު

3

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

4

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

6

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު

9

ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ

10

މާލީ ޚުލާޞާ

11

ލަނޑުދަނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް

14

ނންހިފުން
ނ ވަޞީލަތުގެ ބޭ ު
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20
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 26ފެބުރުއަރީ  2011ގައި މިކައުންސިލް އިންތިޚާބް ވީއިރު ކައުންސިލްގައި އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތުމާއެކު ކައުންސިލުގެ
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާ އެޕްލޭންގެދަށުން މިހާރުދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ .އަދި އެޕްލޭންގައިވާބައެއް ކަންތައްތަކަށް
އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާވެސް ފެންނަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ބައެއް ކަންތައްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަތީއްޖާއެއް އަދި ލިބިފައި
ނުވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބުތައް
އަތޮޅުރައްޔިތުން ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،ވިޔަފާރިއާއި ،އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ
ސާމާނު އަތޮޅަށް ގެނައުމާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި ،އައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާއި އަތޮޅާދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ ކަށަވަރު ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް
ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅުގެ

ރަށްޔިތުންނަށް

ވިޔަފާރި

ކުރުމަށާއި،

ގެދޮރުއެޅުމަށާއި،

އަދިވެސް

އެހެނިހެން

ތަރަށްޤީގެ

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކުރަމުންދާލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކާމިޔާބުކަމާއެކު މިއަހަރުވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން ސޮކީމްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު  2014ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި
ވެއެވެ.

ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތައް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ފެލިދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްޞަސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން.
 27ފެބުރުއަރީ  2014ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒް.
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ނ ި
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ހރީ ރިޕޯޓް
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 2014ވަނަ އަހަ ު

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށްހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވައި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް
ވަޑައިގެން އެތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފްވެ މަޝްވަރާކޮށް ލުމުގެގޮތުން ފެލިދޫގައި ހުރި
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ވ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާއި މެމްބަރުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު
ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ފަރާތުން

އެސްކޫލްގެ ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޓަރ ޖާދުﷲ ރަޝީދު،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒް ހިންގުމާއި ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުންނެވި
ކޮލިފައިޑް

ޓީޗަރ

އަލްފާޟިލާ

ޖެނީފާޢަބްދުލް

ޣަފޫރު،

ދިވެހި

މުދައްރިސް

އަލްފާޟިލާ

އާނުސާ

ޢަބްދުލްހަންނާން މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ނިޔާޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ

ފަރާތުން

އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިމަރުކަޒުގެ ވެރިންނާއި މިބައްދަލުކުރީ

އަތޮޅުތަޢުލީމީ

މަރުކަޒަށް

ފޯރުކޮށްދެވޭނީ

ކޮންކަހަލަ

އެހީތެރިކަމެއްތޯ

ބަލާލުމަށްޓަކައެވެ .ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީހާލަތު ރަނގަޅުކޮށްގެންމެނުވީ އަތޮޅުގެ
މުސްތަގުބަލް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ޓީޗަރ އެޑިއުކޭޓަރ ޖާދުﷲ
ރަޝީދު އެމަރުކަޒަށް މިވަގުތު ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅާދެއްވިއެވެ .
-1

ތަޢުލީމީމަރުކަޒް ހިންގާނޭ ދިވެހި ހެޑްމާސްޓަރަކު ނެތުމުން ހިންގުމަށް ދަތިވާކަމަށް.

 -2ސީނިއާ ލެވެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާނޭމީހުންމަދުވުން.
 -3ހިންގުމުގެދާއިރާ ބަލިކަށިވުން.
 -4ހިއުމަން ރިސޯސްބަލިކަށިވުން.
 -5ވަގުތީ މުދައްރިސުން އިތުރުވުން.
 -6ރަށުގައި ތިބެގެން ޓީޗާސްޓްރޭނިން ކޯސްހެދޭނޭ ގޮތެއްނެތުން.
 -7ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ދަތިކަން ވަރަށްބޮޑުކަމަށް .
 -8ސްކޫލަށް ކުރެވޭހޭދަޔާއި ،ނަތީޖާދިމާނުވާކަމަށް.
 -9ގުރޭޑް  7ކުން  8ކަށް ބަދަލުވާއިރު އަތޮޅުފެންވަރުގެ ޓެސްޓެއްދިނުން.
 -10މިއަހަރު ފުލިދޫ ،ފެލިދޫގެ ތަޢުލީމީހާލަތު ދަށްވެފައިވުން .
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 -11އެހެންއަތޮޅެއްގައި ރަނގަޅަށް ހިންގާ ސްކޫލެއްގެ ކަންތައްބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައި ދިނުން.
 -12އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއްވަރަށް އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް .
 -13ވަރަށް ބޮޑަށްމަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނޭ.
 -14ބޭރު ޓީޗަރުން ފޮނުވާގޮން މައްސަލަ ދިމާވޭ ،ވަރަށް ކަމުނުދާމީހުންވެސް އެބަތިބި.
 -15ކުދިސްކޫލްތަކާއި ،ބޮޑެތިސްކޫލްތަކާ ވަރަށްބޮޑަށް ތަފާތުކުރޭ .
 -16އަހުލާގީމައްސަލަ ވަރަށްބޮޑަށް މިހާރުމަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ .
 -17ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ހެޑްމާސްޓަރެއް ހަރުނުލާ މައްސަލަ .
 -18ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ހިއުމަންރިސޯސްރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުބްވޭ.
 -19ކުރީއަހަރުގައިވެސް

އެހީތެރިކަން

ދިންއުސޫލުން

މިއަހަރުވެސް

އެހީތެރިކަންދޭނަށް

މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު.

27ފެބުރުއަރީ  2014ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށްހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވައި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް
ވަޑައިގެން އެތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވެލުމުގެ ގޮތުންނާއި ،މަޝްވަރާކޮށް ލުމުގެގޮތުން
ފެލިދޫގައިހުރި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި
ވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ހުރިހާއި މެމްބަރުންނާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ
ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ވ .އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުންނެވި ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފައިސަލް ،އ.
ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞަބާހު ،ސ .އެޑްމިން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާސިފާ
ޢަލީ،

ޕީ.އާރު.އޯ

އަލްފާޟިލާ

ފާތުމަތު

ޝެރީނާ

ޖައުފަރު

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ކައުންސިލަރުން

ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .މިވަގުތު
ހޮސްޕިޓަލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފައިސަލް ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
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 3ޑޮކްޓަރުން މިހާރުތިބީ
އިތުރު މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރެއް ލިބޭނެ
ޓެކްނިކަލްދާއިރާއިން މަސްއަލައެއްނެތް
ކުރީގައި އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓްރެއް މަސައްކަތް ކުރި .މިހާރު ޑޮކްޓެއްނެތް
އަމިއްލައަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ޑޮކްޓަރަކު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބެއޮތް
މިހާރުހުރި ހޭނައްތާމެޝިން ހުރީ މައްސަލަ ޖެހިފައި.
އާމެޝިނެއް ހޯދަންޖެހެނީ
އާމެޝިނެއް ގަތުމަށް 700000/-ރ ޚަރަދުވާނެ.
އޮޕްރޭޝަންޑޮކްޓަރެއްނެތް.
ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރެއްނެތް
މިކަންކަމުގައި ކައުންސިލގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށްބޭނުން .
ނަރުހުންގެ ދަތިކަމެއް ނެތް
އޮފީސް ސްޓަރފުންގެ ދަތިކަން އެބެހުރި.
ރިސެޕްޝަންގެ ދަތިކަން އެބަހުރި މިހާރުވެސް ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ނަގައިގެން މިއުޅެނީ
އެމްބިއުލާންސް އެޓެންޑެންޓެއްގެ ދަތިކަން

ފުލިދޫހެލްތް ޕޯސްޓް
ތަރުޖަމާނަކުނެތް ވަރަށްދަތި
އިމާރާތް ތެރެއަށް ވަރަށްހޫނުވޭ
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ޑްރަގް ސްޓޯރ އޭ .ސީ .ކޮށްލެވޭތޯ މިހާރުމަށްކަތ ކުރެވެމުންދަނީ
ހެލްތް ޕޯޓްމަރާމާތުގެ މައްސަލަ

ތިނަދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓް
ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަރަށްދަތި
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
ހެލްތް ޕޯސްޓް މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައި

ކެޔޮދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓް
ކެޔޮދޫ ހެލްތްޕޯސްތްގައި ވާރޭވެހޭދުވަސް ދުވަހު ފެންބޮޑުވުމާއި ،ފެންވިއްސުމުގެ މައްސަލަ
އިމާރާތުގެ މަރާމާތުގެ މައްސަލަ
އެންބިއުލާސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ
ފަރުނީޗަރު ހޯދުމުގެ މައްސަލަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދަންޖެހިފައި
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
ކެޕިޓަލް އައިޓަމްގައި ފައިސާއެކަށީގެންވާވަރަށް ނެތުން
ރިސެޕްސަން ކުލާކެއް ހޯދުން
ފެނުގައި ވަސްދުވުން
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ރަކީދޫ ހެލްތް ޕޯސްޓް
ޢިމާރާތުގެ މައްސަލަ
މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
ނަރުހުންގެ ދަތިކަން
ފެނުގައި ވަސްދުވުން

ފާމަސީގެ މައްސަލަ
ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ބައެއްބޭސް ލިބެންނެތުމުގެ މައްސލަ
ފުލިދޫ ،ކެޔޮދޫއަށް ނަރުހުން ހޯދުމުގެ މަސައްލަތް
އަތޮޅުގެއެއްވެސް ރަށެއްގައި އާސަންދައިގެ ދަށުން ބޭސްލިބެންނެތުން
ހުރިހާމުއައްސަސާތައްގުޅިގެން މަދިރި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ މުއައްޞަސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
27ފެބުރުއަރީ  2014ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށްހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވައި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް
ވަޑައިގެން އެތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ލުމުގެގޮތުން ފެލިދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން .މިބައްދަލުވުމުގައި
ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް

ޢަބްދުލްމަޖީދު

ޢަބްދުލްޣަނީ

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އަދިފެލިދޫކައުންސިލްގެ

ފަސް

ކައުންސިލަރުންނާއި ،ފެލިދޫ ކައުންސިލްއިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސަމީރު
ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ފެލިދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން
ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް
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 2014ވަނަ އަހަ ު

ފާހަގަކުރައްވާ އަދި އެ ކައުންސިލަށް މިވަގުތު ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ފެލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް ހަސަންޢަލީ ހުށަހަޅާދެއްވިއެވެ .
ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން މިކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އެހީތެރިކަން ބޭނުން.
އިދާރީ ގޮތުން މާދަތިކަމެއް ނެތް.
އިކްވިޕްމަންޓްސް ނެތުން .
ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަމެއް ނެތް.
ރަށުކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑުގައި ވާޢަދަދަށް މުވައްޒަފުން އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ .އޮނިގަ ނޑުގައިވާޢަދަދަށް
މުވައްޒަފުންލިބޭތޯ މަސއްކަތް ކޮށްދިނުމަށް .
މިދިޔައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ފެލިދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ .
މިދިޔައަހަރު ބައެއް ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދެއްވުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ދަތިތައް ކުރިމަތި
ވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .
ފެލިދޫގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި އޮންނަ މަސްފެންގަނޑު ހިމަޔާކުރުން.
އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ރައްޔިތުންނަށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތެއް ދިނުމުގައި ތަފާތު ނުގެންގުޅުމަށް އެންމެންގުޅިގެން
މަސައކަތްކުރުމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވޭ.
ހުރިހާފަރާތަކާވެސް އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް
ނިޒާރު ވިދާޅުވެލެއްވިއެވެ.
ބޭންކުގެޚިދުމަތް

އަތޮޅުގައި

ޤާއިމުކުރެވިފައި

ނުވާތީ

އެކަމުގެ

ދަތިކަން

ރައްޔިތުން

ތަހައްމަލުކުރަމުންދާތީއެކަމަށް ހައްލެއްހޯދުމަށް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޒްވަރު ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ .
ކުރީއަހަރުވެސް އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭއްވެވި ޕްލޭން ބައްދަލުވުން މިއަހަރުވެސް ބޭއްވުމަށް ފެލިދޫ
ކައުންސިލުން އެދިލެއްވި.
ރައްޔތުންނާއި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައްދަލުކުރާއިރު ހުރިހާމުއައްސަ ސާތަކާގުޅިގެން ކުރިއަށްއޮތް
ދުވަސްތަކުގައި ބާއްވާގޮތަށް ވިސްނާފައިވާކަމަށް ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .
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ލޯނު ޕްރޮގުރާމް އަވަހަށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .
ފެލިދޫ

ގިރާސަރަހައްދުގެ

މައްސަލަ

ކުރުމުގެ

ހައްލު

މަސައްކަތް

ކުރުމުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލަގެ

އެހީތރިކަމަށް ފެލިދޫ ކައުންސިލަގެ ރައީސް އެދިލެއްވިއެވެ .
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވިފައިވޭ
އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރުތަކުގައި ވެބްސައިޓާ ބެހޭގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފެލިދުއަތޮޅު
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ އެދިލެއްވިއެވެ .

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ސަރުކާރުގެ މުއައްޞަސާތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
27ފެބުރުއަރީ  2014ފެލިދޫ ޕޮލިސް
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަލަށްހޮވުނު މެމްބަރުން ހުވައި ކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކަށް
ވަޑައިގެން އެތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށް ލުމުގެގޮތުން ފެލިދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން މިބައްދަލުވުމުގައި
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ
ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ޕޮލިސްގެ

ފެލިދޫ

ފަރާތުން

އަލްފާޟިލް

އިންވެސްޓިގޭޓަރ

އިސްމާޢީލް

ޢަބްދުލްހަންނާން ،އެޑްމިން އިންޗާރޖް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޒައިދު ،އޮޕްރޭޝަން އިންޗާޖް އަލްފާޟިލް
އަޙްމަދު

ޢަބްދުލްވައްހާބް

ކައުންސިލްއިދާރާގެ

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

ޒިންމާދާރު

ވެރިޔާ

ކައުންސިލްގެ

އަލްފާޟިލް

ފަސްކައުންސިލަރުންނާއި،

އިސްމާޢީލް

ސަމީރު

ފެލިދޫ

ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.

އަޅުގަ ނޑުމެންގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ފެލިދޫ ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ރައީސް
އެދިލެއްވިއެވެ .މިގޮތުން ފެލިދޫ ޕޮލިހުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢިސްމާޢީލް ޢަބްދުލް ހަންނާން
ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ.
ފެލިދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން.
މިހާރު ފެލިދޫ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ލޯންޗް މުތަގުބަލްގައި ނުލިބޭނެކަމަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާތީ
އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވި
މިއަތޮޅުރައްތަކަކީ އަމާން ރަށްތަކަށް ހެދުމަށް އެއްބާރުލުންދެއްވުމަށް އެދިލެއްވި
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ޕޮލިހުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައެއްކައުންސިލް އިދާރާތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާމައްސަލަ.
ކުއްމަދުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް.
ކެޔޮދޫން ޕޮލިހުގެ ޚިދުމަތައް އެދެމުން ދާކަމަށް.
އާއްމުކޮށް މިއަތޮޅުގައި ހިނގަމުންދާކުއްތަކަކީ ވައްކަމާއި ،މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ ،މީހުންގެ ގެދޮރުގައި
ހުންނަ ރުއްގަހުން ތަކެތިވަގަށް ބިނދެގެން ގެންދިއުން ،މަކަރާހީލަތް ހެދުމުގެ މައްސަލަ.
ޖިންސީ މައްސަލަތައްވެސް އަތޮޅުގައި އެބަހުރި
ފެލިދުއަށްވުރެ ފުލިދުއާއި ،ކެޔޮދޫން ހުށަހެޅޭމައްސަލަތައް ގިނަކަމަށް.
ފުލުހުން ތިއްބެވިކަމުގައި ވިއަސް މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރެވޭނީ މަޢުލޫމާލިބިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް ޕޮލިހުން ހާމަނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .
އެވެއާނަސް ޕޮރޮގުރާމް އެންމެ އެކަށީގެން ވާގޮތުގައި ނުހިންގޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .
އެއްވެސްރަށަކަށް ޕޮލިހުން ދިއުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެއްނގެވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރތުން
އެދިލެއްވިއެވެ.

އޭޕްރީލް  2014އިން  9އޭޕްރީލް  2014އަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ލިބިފައިވާ ޚިޔާލުތައް.
ރަކީދޫ 7 :އޭޕްރިލް 2014
•

ރަކީދޫގެ މުސްތަޤްބަލަކީ ކޮބައިތޯ؟

•

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް  /ބޭހެއް ނުލިބޭ

•

ކަށަވަރުގެ ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ (އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން ރަކީދުއަށްވެސް ޚިދުމަތް ލިބެން

ޖެހޭނެ)
•

މީހަކު ބަލިވެއްޖެނަމަ ފުރައިގެން ދެވޭނެ އެއްވެސް ފަދައެއް ނެތް
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•

އެއްފަސް ކުރުމުގެ ކަންތައް އޮތީ ކިހިނެތް؟

•

ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތެއް ވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އެދެން.

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފެލިދޫ 7 :އޭޕްރިލް 2014
•

ކޮމްޕިއުޓަ ސްކީމްގެ ލެޕްޓޮމްތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް ދަށް ،ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ފެންވަރު

ގަނގަޅުކުރުން ފެނޭ
•

ބޮޑުމޮހޮރާ އަށް ލިބިފައިވާ ގެންލުންތައް ވަރަށް ބޮޑު

•

އާސަންދަ ނުލިބޭ

•

ބޭސް ފިހާރަ ކުއްޔަށް ދިނުން ފެނޭ

•

MTCCފެރީ މާފުށްޓަށް ޖައްސަނީ ކީއްގެންތޯ މިއަތޮޅުން ބޮޑު އެސެޓެއް ދީފައި އޮންނައިރު

•

ފެރީގެ ސްޕީޑް ދަށް

•

ބޭސް ފިހާރަ ހުޅުވާފައެއް ނުހުރޭ

•

ފާމަސިސްޓަކު ނެތް

•

ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތަށިތަކަށް ވީ ކިހިނެތް؟

•

މިހާރު މިއަތޮޅުގައި އޮންނަ ދެ ރިސޯޓުން އަތޮޅަށް ކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއް؟

•

އަރި އަތޮޅުގައި އޮންނަ ދެ ރިސޯޓަކުން އެ އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑު ޕަސެންޓެއް

ލިބޭ
•

ފެލިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްލޭންގައިއޮތީ ކޮންކަމެއް؟

•

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރައްޔިތުންނާއި ޙިއްޞާއެއް ނުކުރޭ

•

ސްޓެލްކޯއިން ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކުން ރަށްރަށަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބޭނެތަ؟
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
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ތިނަދޫ  8އޭޕްރީލް 2014
•

ރަށެއްގެ އެއްބަޔަކު ލޯން ނުދެއްކިއަސް ބަރާބަރަށް ދައްކާ މީހުންނަށް ލޯން ލިބެން ޖެހޭނެ

•

ބޭސް ފިހާއިން ފަސޭހައިން ބޭހެއް ނުލިބޭ

•

ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށް

•

މުވައްޒަފުން މަދު

ދިއްގިރި  8އޭޕްރީލް 2014
•

ސްޓާފުން މުނިފޫހި ފިލުވާލާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް

•

ރަށަށް ރޭކުރަން ނުދެވޭ މިހާރު ދެވެނީ މަހަކު ދެފަހަރު

•

އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައި ،އެކަމަކު ލާރިއެއް ނުދޭ

•

ސާވިސްޗާޖް މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެނީ ވަރަށް މަދުން،

•

ސްޓާފް ކޮޅުގެ ޓީވީ ގިނައިން ހުންނަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި

•

ރަށުގައި ބަނދަރެއް ނެތް

•

ކެއުން ދެރަ

•

ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަ ފުއްމޮޑޭ މީހާގެ ދާ ފުއްގަޑަށް

•

އަތޮޅު ވޮލީ މުބާރާތް ބޭއްވުން އެދެން

•

ސީ ޕްލޭނުން މުވައްޒަފުން ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޗާޖްކުރޭ

•

އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި އޮފް ޑޭގައި ހުންނަ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ ކަނޑާ

•

ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން ދެ ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްލުން

އެދެން.
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އދާރާ
ސގެ ި
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އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފުލިދޫ  9-8އޭޕްރީލް 2014
ހެލްތު ޕޯސްޓްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.
•

ހެލްތް ޕޯސްޓްގައި ހޫނު ގަދަ

•

ބޭސް ހުންނަނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ހޫނުގައި.

•

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން.

•

އިދާރީ މުވައްޒަފުން ނެތް.

•

ޢިމާރާތުގެ ދަތިކަން.

•

ވޯޑްގެ ދަތިކަން.

•

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަން.

ފުލިދޫ ކައުންސިލް
•

ކަށަވަރުގެ މުވައްޒަފުން ފަރުވާ ކުޑަ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭ

•

ލޯން ދިނުމަށް ފުލިދުއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަދު ފުލިދުއަށް ލިބެންޖެހޭނެ

•

ފުލިދޫގައި ބަނދަރެއް ނެތުމުން ދަތިވޭ

•

ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ

•

ކަށަވަރު އެހެލުން އަވަސްކުރުން ފެނޭ

•

ކަށަވަރުގެ ހިޔާގަނޑުން ފެން ފައިބަނީ

•

އަތޮޅުގެ ފަޅުރައްތައް ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުން އެދެން
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އަތޮޅު މަދަރުސާ
•

ސްކޫލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސްމާޓް ބޯޑު ބެހެއްޓުން.

•

ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ބޮޑަށް އެހީ ބޭނުންވާ ސްކޫލްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޕްލޭން ހެދުން.

•

މަތީ ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ ފެންވަރުދަށް.

އަލިމަތާ  9އޭޕްރީލް 2014
އަލިމަތާގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތޮޅުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން
•

ކެއުން ދެރަ

•

ސާވިސް ޗާޖަށް ލިބެނީ  5ޑޮލަރު

•

މިތަކުގައި ކަންތައްތައް ހުރީ ޤަވާޢިދަށް ނުފެތި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބޭއްވެވި ޤުރުޢާން މުބަރާތް 1435
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  1435ފެލިދޫގައި  2މެއި  2014ފެށުނެވެ .މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ
މިއަތޮޅު ތިންރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލުން ހޮވާލާއްވާފައިވާ ކުދިންނެވެ .މިގޮތުން ބައިވެރިވި ރަށްރަށަކީ
ފުލިދޫ 15 ،ދަރިވަރުން ފެލިދޫ 8 ،ދަރިވަރުން ކެޔޮދޫ  15ދަރިވަރުންނެވެ .މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައިކަމަށްވާތީ ހުރިހާ ދަރިވަރުންވެސް މިއަދު 8.15އަށް ސްކޫލަށް
ޙާޟިރުވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ .މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން 8.30ގައި ފެށިގެން ދިޔައީ މުބާރާތުގެ
ފަނޑިޔާރެއް ކަމަށްވާ އަލްޤާރީ ޢަބުދުލް ޢަލީމްގެ ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ ދެއްވުމުންނެވެ .އޭގެ ފަހުގައި ފުރަތަމަ
ކިޔަވާފައިވަނީ ފުލިދޫ ގެ ދަރިވަރެކެވެ .ލިސްޓް ތަރުތީބުން ކިޔަވަމުންގޮސް ހުކުރު ވަގުތައް މިއަދު 11.15
ގައި މެދުކަނޑާލިއިރު  18ދަރިވަރުންވަނީ ކިޔަވާފައެވެ .
މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ 14.00ގައެވެ .މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފައްޓާދިނީ ކެޔޮދޫ
ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެކެވެ .މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ނިމިފައިވަނީ 16.30
ގައެވެ.

މުބާރާތުގައި

ބައިވެރިވި

އެއްވެސް

ދަރިވަރަކު

ނުކިޔަވައެއް

ނުވެއެވެ.

މި

މުބާރާތުގައި
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ހިތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ވާދަކުރި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދަށްކަން
ފާހަގަކުރެވުނު ނަމަވެސް ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ދަރިވަރުންނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް
ތައްޔާރުވެގެން ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންތަކެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ .
މުބާރާތް ނިމުމުން މުބާޜާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން ކުދިންގެ މާކްސް ޝީޓްތައް ފަނޑިޔާރުން ދެއްވުމުން ލިސްޓް ތަރުތީބުކޮށް ވަނަތަކަށް ހޮވުނު
ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް މާލޭދާން ހޮވުނު ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް އިނާމުތައް ތައްޔާރުކޮށް ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކޮށް
ރޭގަނޑު 8.00އަށް ހުރިހާކަމެއްވަނީ ކޮށް ނިމިފައެވެ .
ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،ވަނަވަނައަށްއައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ މި ރޭ
 8.30ގައި ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި މުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  3ވަނަ ހޯދީ
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ނާމިޔާ ޢަބުދުލްމަޖީދެވެ 2 .ވަނަ ހޯދީ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު
ސައްޙާފް ޢަބުދުލްޙަސީބެވެ 1 .ވަނަ ހޯދީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު އައިމިނަތު ފަރަޙަ ޙަސަން އެވެ.
ހިތުންކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  3ވަނަ ހޯދީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޢާއިޝަތު އަޟުވާ މުޙައްމަދެވެ2 .
ވަނަ ހޯދީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އިޖުލާލް އާދަމް އިބްރާހިމްއެވެ 1 .ވަނަ ހޯދީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ
ދަރިވަރު އަޙުމަދު މާހިލް އިބްރާހިމެވެ .މުޅި މުބާރާތުން  3ވަނަ ހޯދީ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ނާމިޔާ
ޢަބުދުލްމަޖީދެވެ2 .ވަނަ ހޯދީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ސައްޙާފް ޢަބުދުލް ޙަސީބެވެ1 .ވަނަ ހޯދީ ކެޔޮދޫ
ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު އައިމިނަތު ފަރަހަ ޙަސަން އެވެ .މި ވަނަ ތަކަށް އިނާމާއި ،ހަނދާނީ ލިޔުން ބައްސަވާ
ދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .
މި މުބާރާތަށް އެހީވެ ދެއްވި ފަރާތްތަކާއި ،މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށްދެއްވި ކައުންސިލް ތަކަށާއި،
މުބާރާތުގައި ފަނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަނދާނީ ލިޔުން ދެވިފައިވެއެވެ .މި ޖަލްސާގެ
ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒެވެ .އެމަނިކުފާނު ޖަލްސާގައި
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން ފެލިދޫގައި
މުބާރާތް

ބާއްވަންޖެހުނު

ސަބަބާއި،

މުބާރާތުގައި

ފަނޑިޔާރުން

ކޮށްދެއްވާފައިވާ

މަސައްކަތާއި،

ރަށުކައުންސިލްތަކުން މުބާރާތުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށް ދެއްވާ މި ކައުންސިލަށް މިކަމުގައި ދެއްވި
އެއްބާރުލުން ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އަދި މިފަހަރުގެ ތަޖުރިބާޢަށް ބައްލަވާ އަދި ބައެއްފަރާތްތަކުގެ
ޚިޔާލާއެކު އަންނަ އަހަރުންފެށިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަށެއްގައި
ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ އަންނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް
ބާއްވަވާނެ ރަށަކީ ކެޔޮދޫ ކަމުގައި އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ދުރާލާ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކެޔޮދޫ
ކައުންސިލްގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި މުބާރާތުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއްކޮށް މުބާރާތް
ކާމިޔާބުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރީ މިއިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނެވެ .މި މުބާރާތުގެ
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އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ނިންމާ މި ރޭގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވަނީ ރޭގަނޑު 11.00ގައެވެ .މުބާރާތް
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާތީ އެކަމަށްޓަކައި މާތްﷲއަށް ޙަމްދުކުރަމެވެ.

ވ  .އަތޮޅު ކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް:
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒް
ތާރީޚް 21 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑީ:

09:30

ހުށަހެޅި ކަންތައް މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބު
•

އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕޮލިހުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި( :މިހާރު މަސައްކަތް

ކުރައްވަނީ  5ޕޮލިހުން) ނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ

•

ޕޮލިހުންގެ ޚިދުމަތްދޭ

އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި

ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް  5ޕޮލިހުން ހަމަކުރުން .ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރެވިގެން ނޫނީ އިތުރު ޕޮލިހުން
ފޮނުވޭކަށްނެތް:
•

ކަންތައްތައްހުއްޓުވާ އަމާން ވެއްޓަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވެން

އަތޮޅުތެރޭގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ

ހުރިމަސައްކަތް ބައްލަވާ ފުލުހުންގެ ދައުރު މިހާރައްވުރެ އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި.

ރާއްޖޭގެ

•

ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކޮންމެކަމެއްވެސް ހުއްޓުވޭތޯ މިބަލަނީ ،އަންބަރާގެ ކަންތަކުން އެކަން
ފާހަގަކުރެވޭނެ ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރައްވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތްކުރާނަން.
•

އަތޮޅުގައި އެވެއާރނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގާދެއްވުމަށް• :

ބޭނުންވެލައްވާ

ކަންކަން

ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު އެދިލައްވާ ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކޮޅުން މީހުން ފޮނުއްވާއިގެން އެކަމެއް ކުރިއަށް
ގެންގޮސްދޭނަން:
•

ފެލިދޫއިން

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ނިމުމުގެކުރިން ރާނާދެއްވުމަށް އެދި.

•

ސާރވިސްއަށް
ބޭނުންވާ

ދެއްވާފައިވާ
ތަކެއްޗައް

ބިމުގެ
އެދިލައްވާ

ވަށާފާރު

ރ
މިއަހަ ު

ތަކެތި

ހަމަޖެހޭތޯ

ބައްލަވާ ދެއްވާނެކަމަށް ،އަދި އެސްޓިމޭޓްކުރައްވާ އެދިލައްވާ:
ނޯޓް :މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދަޅުވީ:
26
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އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް ބަޖެޓް ދެއްވާނެކަމަށް:
ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުން ވ .އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ނިއްމަވާފައިވާކަމަށް:
އެމް .ޓީ .ސީ .ސީ
ތާރީޚް 21 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑީ:

11:00
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް

) އެގްޒެކްޓިވް ދެއްވި ޖަވާބު ( އަޚްމަދު ނަސީމް

ވވަރަށް މުދާ އުފުލުން.
ފެރީން ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތި ާ

މށް.
އލުކޮށްދެއްވާނެކަ ަ
ބެލުމަށްފަހު ހަ ް

•

ގާތްގަނޑަކަށް  6ގަޑިއިރުގެ ދަތުރެއް ކުރާއިރު •

އަޅުގަނޑުމެން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތަކީ ޕަބްލިކް

ދނީ
މ ޚިދުމަތް ދެމުންމިގެން ަ
ި
ގ ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް.
ފެރީއަށް އެކަށީގެންނުވާވަރައް މީހުން އެރުވުމާއި ،ފެރީ ެ
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީއާއިއެކު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ

ޚިދުމަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށްއެދި:

ނ.
ދަށު ް
•

މިކަމުގެ

ހައްލެއް

ޓްރާންސްޕޯޓް

ގެނެވޭނީ

ށ.
އޮތޯރިޓީއަ ް
ބޑުގެއްލުމެއްގައި މި
ވަރައްބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްގެން ޮ
ޚިދުމަތް ދެމުން މި ގެންދަނީ .ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ޚިދުމަތް
ދެވޭނީ ޚަރަދަށް ބަލާ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސްގެން.
ޅ
ވ  .އަތޮޅުން ފަޅުރަށެއްދީފައި އޮންނައިރު އަދި ވ .އަތޮ ު

ވ.

އަތޮޅު

ފެރީއެއްނޫ

އެއީ

.

މެދުއުތުރު

ފެރީ މާފުއްޓަށް ޖައްސަންޖެހޭ ސަބަބެއް ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި ،ޕްރޮވިސްގެ ފެރީ ،ވ .އަތޮޅު ރަށެއް ދެއްވީ ސަރުކާރު
ނުޖައްސާ

މާފުއްޓަށް

ސީދާ

ވ.

އަތޮޅަށް

ރ އަޅުގަނޑުމެއް
ދަތު ު

ކުރެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް އެދި:

ވަކިއަތޮޅެއްގެ

ރަށަކަށް

ނ
އެދިގެންނެންނޫ ް

މ
ފޮއްތެޔޮދެއްވީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބެންވާ ވަރަށްވުރެ ާ
ކުޑަރަށެއް ދެއްވާފަ އޮތީވެސް .އެދިލެއްވި ކަންތައްވެސް
ހަމަޖައްސަވާދެއްވޭނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރީޓީއަށް.

ފޮއްތެޔޮ ރިޒޯޓަކަށް ހަދާ އެ ޚިދުމަތް ދޭންފެށޭނީ ކިހާ

 2014ނިމުމުގެ ކުރިން އެވޯޑުކުރެވޭނެ.

ހިސާބެއްގަތޯ؟
އެކްސްޕްރެސް

ޚިދުމަތް

ނ
ފައްޓަވަ ް

ޚިދުމަތް ދޭން ބޭނުން .އެކަމަކު އަޅުގަޑުމެން ނަށް
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ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ

ގަސްދުކުރަންވަންތޯ

ޚިދުމަތްދިނުމަށް.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
ތާރީޚް 21 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑި:

3 : 00
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް

އަތޮޅުރައްޔިތުން

ދުއްވާ

މޭޔަރ ދެއްވި ޖަވާބު

ކަށަވަރުދޯނި

މާލެއަށް

ކުރާ ހަމަޖައްސަވާ

ލ ލައްވާ
ދަތުރުތަކުގައި މީގެކުރިންވެސް އޮންނަ ބަނދަރުގައި ( ވި ާ
ކޮލެޖް

ސަރަހައްދު

)

ގައި

ދެއްވާނެކަމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އުސޫލުގެ

ތެރެއިން

ލިއުއްވާ

ހަމަޖައްސަވާ

ބޭއްވޭނެގޮތެއް ދެއްވާނެކަމަށް:

ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް އެދި
ހމަޖެހޭނެކަމަށް.
ނ ހަމަޖެހިފާއި އޮންނަ އުސޫލުން ަ
ދ ި
ވމުގެ ސަބަބުން ކަށަވަރު ޯ
ޓީ ޖެޓީގައި ކަށަވަރު ދޯނި ބޭއް ު
ނ
އއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު ް
މިހާރުވަނީ ވަރައްބޮޑު ޖުރިމަނާ ެ
ކުރެވިފައި.

ވީމާ

އެކަން

ބައްލަވާ

ލުއިގޮތެއް

ހައްދަވާ

ދެއްވުމަށް އެދި:
އ
މލޭ ސިޓީގަ ި
ާ
ތ މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން.
މާލޭ ސިޓީގައި ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ޑަސްބިންކޮޅެއް ވ .އެދިލައްވާ ލިބޭ ޯ
އަތޮޅުގެ

މީހުންދިރިއުޅޭ

5

ރަށުގައި

އޔާއަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ނ ބޭނުންކުރަނީ ޗައިނާގެ ޖަމި ް
ރ ް
ބޭނުންކު ަ
ހަދިޔާއާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ޑަސްބިން.

ތ؟
ލިބިދާނެ ޯ

މީގެ އިތުރުންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް
ކުރައްވާ

އެކު

ކައުންސިލްތަކާއި

މަސައްކަތްކުރަން

އަޅުގަޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް .ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން އެހީ
ހޯދާދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެނެ.
އަތޮޅުރައްޔިތުން

ދުއްވާ

ކަށަވަރުދޯނި

މާލެއަށް

ކުރާ ހަމަޖައްސަވާ

ލ ލައްވާ
ދަތުރުތަކުގައި މީގެކުރިންވެސް އޮންނަ ބަނދަރުގައި ( ވި ާ
ކޮލެޖް

ސަރަހައްދު

)

ގައި

ދެއްވާނެކަމަށް

ހަމަޖެހިފައިވާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް

އުސޫލުގެ

ތެރެއިން

ލިއުއްވާ

ހަމަޖައްސަވާ

ބޭއްވޭނެގޮތެއް ދެއްވާނެކަމަށް:

ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް އެދި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ތާރީޚް 22 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑި10 : 00 :
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް
•

މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބް ދެއްވި ޖަވާބު

ލ ،ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމުން ފޯންބި ް

ހން މިފަހަރު
ތ ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާނެ .މަޖިލި ު
ވ ީ
ދތުރުތައް ކުރަން ދަތި ާ
ަ
ކަރަންޓްބިލް ،މަރާމާތުތައް،
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  17.9ބިލިޔަން ރުފިޔާ އާމްދަނީއަށް

ވމަށް އެދި:
ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްދެއް ު

ބނެކަމަށް ބަލާ އަދަދެއް.
ލިބޭނެކަމަށް .އެއީ އަދި ހަމަ ލި ޭ
އެއަދަދު ލިބިގެން މިހާރުވެސް ފެށިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް
ޚަރަދު ކުރެވޭނީ .އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން
އަލަށްނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާއި ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށް މިހާރު
ތައްޔާތުވަމުން މިގެންދަނީ .ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ 2015
ނނާނެ.
ދވެހިރައްޔިތުންނަށްފެ ް
އިން ފެށިގެން މިކަމުގެ ފައިދާ ި
އސާ އިތުރުކުރުމަށް
ފޯންބިލް ކަރަންޓް ބިލަށް ފަ ި
މިނިސްޓްރީ އަށް ލިޔުއްވާ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ .ދަތުރުފައިސާ
އިތުރުކޮށްދެވޭކަށް މިހާރުނެތް.
އަތޮޅު

ފިހާރަތަކުން

އަތޮޅަށް

އެއްވެސް

ފައިސާއެއް މެއި

ނތޯ؟
ލިބޭނެގޮތެއް ވާ ެ

އަތޮޅު

ހިސާބުގައި

ކައުންސިލްތަކަށް

ފައިސާ

ފޮނުއްވާދެއްވާނެކަމަށް.

ށ ގާނޫނުތަކަށް
ދނުމަ ް
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް މަގުފަހިކޮށް ި
ސަރުކާރުން

މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ވަރަކަށް ވިސްނަވާތޯ؟

ނ
ބަދަލުގެނެސްގެ ް

އެމަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ވިސްނަމުން

ގެންދަނީ.

މ
ކޮން ެ

މަސައްކަތެއް

ކޮށްގެން

ކައުންސިލަކަށްވެސް

އަމިއްލައަށް

ސރުކާރުގެ އަމާޒު.
އާމްދަނީހޯދޭނެގޮތް ހެދުމަކީ ަ
ރަށްރަށުގެ

ކައުންސިލްތަކާއި

އަތޮޅު

ކައުންސިލްތައް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިއުއްވާލައްވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ފަދަތަކެތި

ރ ހޯދާދިނުމަށް އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން .އަޅުގަނޑާއި
ހރު ނިމި ހަތަރުވަނަ އަހަ ު
އ ަ
ގން މިހާރު ތިން ަ
އިންތިހާބުވެ ެ
އ ގުޅުއްވާތި.
ފެށިވައިވާއިރު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެގޮތަ ް
އ،
މަގުފަހިކޮށްދެވިފައިނެތުމާ ި

ކައުންސިލްގައި

ތ
މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލްސާވަންޓުންނަސްވެސް މަސައްކަ ް
ށ
ނނަ ް
ވފައިނެތުމުން ރައްޔިތު ް
ކުނެވޭނެ ފަހިކަމެއް ގާއިމްކުރެ ި
އ
ދޭންޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވެސް ދަތިތަކެ ް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ކަން

އެބަހުރި

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ށ
ފާހަގަކޮ ް

ނނަވަން.
ހޯދާދިނުމަށްދަ ް

އެކަމަށް

މިދެންނެވީ

އ
ހައްލެ ް
،

ކޮމްޕިއުޓަރ

ޕްރިންޓަރ ފަދަތަކެތި.
ނސްޓްރީއަށް ލިޔުންވާ .ފައިސާ
އެފައިސާގެ ތަފްޞީލާއެކު މި ި

ފްރީޒްކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ލިބޭނެގޮތެއް ވާނެތޯ؟

ނ
ވ ީ
ލިބޭގޮތައް ހަމަޖެހިފައި ަ

އެލް ޖީ އޭ
ތާރީޚް 22 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑި14 : 00 :
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް
ނ
އާމްދަ ީ

ކައުންސިލްތަކަށް

މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބު
އ ކައުންސިލްތަކަށް
ގޮތްތަކެ ް

ލިބޭނެ

ހުށަހެޅުމުން

ފަހިކޮށްދިނުމަށްއެދި.

ވ
ބޭނުން ާ
އެކަމެއް

ކަންތައްތައް
ފަހިކޮށްދެވޭތޯ

ލިޔުމުން
މަސައްކަތް

ށ
ކޮށްދެވޭނެކަމަ ް
ރ އިސްލާޚްކުރަން ޖެހޭކަންކަން ލިއުއްވާފައި ފޮނުއްވާދެއްވުމަށް
ހޟިރީގެ ކަންތައް މިހާ ު
ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހުމާއި ާ
އޮތްގޮތް

ބލު
ގަ ޫ

ށ
ނުކުރާކަމަ ް

އަދި

އެ

ދ
ގަވާއި ު

އިސްލާޚްކުރަންޖެހޭކަން.

އެންސްޕަރ
ތާރީޚް 23 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑި:

11 : 30
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް

•

ނީމް

ފާމަސީއަށް

އެންސްޕާއިން

ސީ އީ އޯ ދެއްވި ޖަވާބު
ހ •
ލިބެންޖެ ޭ

ވން އެދި:
ފައިސާ ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވާދެއް ު
•

ދއުމަށް ފައިސާ
އެދިލައްވާއިގެން ކުރިއަށް ގެން ި

ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނެކަމަށް:

އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނީމް ފާމަސީން •

މިހާރު

ލަސްނުވާނެކަމަށާއި،

ބައެއްފަހަރު

އ
މންގެންދިޔަ މި ޚިދުމަތް ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރުވެސް ޕޭކުރެވިފައިވާނެކަމަށް ސީ ޯ .
ބޭނުންވާކަމަށާއި  ،ކުރިން ދެ ު
ހުއްޓާލަންޖެހުނީ

ކށް
ބިލްތަ ަ

ބ ވިދާޅުވި.
ފައިސާނުލި ި

ލަސްވާތީކަމަށްވާތީކަމަށްވާތީ  ،ކުރިއަށްވުރެ ފަސޭހައިން،
30

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ތ؟
އަވަހަށް ޕޭމަންޓް ހަމަޖައްސަވާދެވޭނެގޮތެއް ވެދާނެ ޯ

:މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
ތާރީޚް:
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އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް
•

އަތޮޅުގެ

5

ރަށުންވެސް

މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބު
އެރައްތަކުގެ •

ށ ވަނީ
މށް އެރަށްތަކުން ހޯދުމަ ް
ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދު ަ

ށ
ރާއްޖޭވެ ހުރިހާރަށަކުންވެސް ބިންތައް ހޯދުމަ ް
އެދިލައްވާފައި

މަސްވަރާ

އެކަމާބެހޭގޮތުން

އ ކުރެވެމުންދަނީ " :ވ .އަތޮޅުގެ ކަންތައްވެސް އަޅުގަޑު
ބނޭގޮތެ ް
އންސިލްތަކަށް ލި ޭ
އެދިލައްވާފައިވާ ބިންތައް އެކަ ު
އަވަހަށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދި:
•

ނޯޓްކުރާނަން " މިނިސްޓަރ މުއިއްޒު

ހ
ހރުވަނީ ބަޖެޓްގެ ހުރި ާ
ފުލިދޫ ބަނދަރެއް ނެތުމާއި ،ރަކީދޫ ފާލަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މި ާ

މަރާމާތުކުރުމާއި ،ކެޔޮދޫ

ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުން ،ބައެއް ކަނޑާލާފައި .

ވން،
މއި ،ބަނދަރު ތިލަ ު
އަދި ފެލިދޫ ނެރުފައިކަށިޖެހު ާ
ބަނދަރުގެ ދެކޮޅު ޝީޓްޕައިލް ކޮށްދިނުމަށް އެދި:

•

ރހާ ކަމެއްވެސް
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ތި ހު ި

ނ
ލބިއްޖެނަމަ .މިހާރު ބަޖެޓްގެ ތާށިކަ ް
ޖޓް ި
ކޮށްދޭން .ބަ ެ
ވަރަށްބޮޑު،

ސ
ކޮންމެހެންވެ ް

އަސާސީ

ޚިދުމަތްތައް

ސަރުކާރުން ދޭނަން :
•

ރައްޔިތުން

ވަގުތީ

ވިސްނުމަކަށްވުރެ

ދާއިމީ

ވިސްނުމެއް ގެނައުން ފެނޭ:
•

ފލިދޫ  ،ކެޔޮދޫ ގިރާ މައްސަލަ •
ފުލިދޫ ެ ،

ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އެދި:

ރާއްޖޭގެ

ހުރިހާރަށެއްވެސް

ގިރަމުންދަނީ

ނ:
ޓގެ ތާށިކަން ފާހަގަކުރަ ް
ލނީ :ބަޖެ ް
ހައްލެއްގެނެވޭތޯ މިބަ ަ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ތާރީޚް 23 :އޭޕްރީލް 2014
ގަޑި:

15 : 00
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް

ސީ އީ އޯ ދެއްވި ޖަވާބު
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޭންކެއް ނެތީ ހަމައެކަނި ވ .އަތޮޅުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް
 .އަޅުގަނޑުގެނެނަކީވެސް ކިތައްމެ މީސްކޮޅު މަދުބައެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ކގެ
ބޭން ް
ޤައުމީ

ޚިދުމަތްދިނުމަކީ
ސްޓްރެޓެޖިކް

ޒިއްމާއެއް.

ނަމަވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުން ވަރައްގިނަ ބައެއް .ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ .ﷲ
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފެށިފައިވަނީ ،އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ ޖޫން ،ޖުލައި ހިސާބުގައި
ލ
ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން .ސަރުކާރުގެ މުއަށްސަސާތައް ޕްލޭން ނިމި ބޯޑުން ފާސްވީމާ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް ބަ ާ
އެހާމެގިނަ،

ވައްކަމުގެ

އިތުރުވަމުންދަނީ

މައްސަލަތައް

ށ ތިޔައަތޮޅަށްވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް
ދުވަހުންދުވަހަ ް

ނ.
ގ ހަމަޖެހިގެންދާ ެ
ކން އޮތުމުން ބޭންކެއް ެ
މިހެން މި ަ

ޚިދުމަތާނުލާ ކުރިއަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވާތީ
ގ
ބޭންކެއް ެ

އަޅުގަނޑުމެއްނަށް

ނ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދެވެނީ ފ،
ލިބޭ ީ
ވ މި ދެއަތޮޅ

ޚިދުމަތް

ކ ކޮބައިތޯ؟
ބނެގޮތަ ީ
ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އަދި ލި ޭ
އ
ހުށަހެޅި ކަންތަ ް
•

ސީ އީ އޯ ދެއްވި ޖަވާބު

ތ ހަމައެކަނި ވ .ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ބޭންކެއް ނެ ީ

އަތޮޅުގައި  .އަޅުގަނޑުގެނެނަކީވެސް ކިތައްމެ މީސްކޮޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ
މަދުބައެއް

ނަމަވެސް

ވަރައްގިނަ

ބައެއް.

ފައިސާގެ
ލ
ލޯކަ ް

މުއާމަލާތް

ޓޫރިޒަމް

ކގެ
ބޭން ް
ޤައުމީ

ޚިދުމަތްދިނުމަކީ
ސްޓްރެޓެޖިކް

ޒިއްމާއެއް.

ނ ޕްލޭނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ .ﷲ
ކުރު ް

ނ ،އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރުގެ ޖޫން ،ޖުލައި ހިސާބުގައި
ފެށިފައިވަ ީ

ލ
މގެ މަސައްކަތް ކުރަން .ޕްލޭން ނިމި ބޯޑުން ފާސްވީމާ ޚިދުމަތް ދެވޭނެގޮތެއް ބަ ާ
ދނު ު
އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު ި
ސަރުކާރުގެ

މުއަށްސަސާތައް

އެހާމެގިނަ،

ވައްކަމުގެ ތިޔައަތޮޅަށްވެސް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް

މައްސަލަތައް ދުވަހުންދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދަނީ

ނ.
ނ ހަމަޖެހިގެންދާ ެ
މިހެ ް

ކ
މތާނުލާ ކުރިއަށް ދިއުމަ ީ
މިކަން އޮތުމުން ބޭންކެއްގެ ޚިދު ަ
ގ •
ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑުމެއްނަށް ބޭންކެއް ެ
އތޮޅ
މ ދެ ަ
ކ ފޯރުކޮށްނުދެވެނީ ފ ،ވ ި
ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮންއިރަކުންތޯ؟ އަދި ލިބޭނެގޮތަ ީ
މިހާރު

ރާއްޖޭގައި

ބޭންކުގެ

ޚިދުމަތް

ކޮބައިތޯ؟

އާއްމުޚިދުމަތްތައް ދިނުން
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި ،ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ
ސަލާމަތާބެހޭ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުންފަދަ އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ދެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މިއިން ޚިދުމަތެއް
ރަސްމީދުވަސްތަކުގެ އިތުރުން ބަންދު ދުވަސްތކުގައިވެސް މިއިންޚިދުމަތެއް ބޭނުންވެގެން އެދިޖެނަމަ
އެޚިދުމަތެއް އެދުވަސްތކުގައިވެސް ދެވިފައި ވާނެއެވެ.
 13ނޮވެމްބަރ  2014ވަނަދުވަހު ވ .ކެޔޮދޫއަށް ކުރިދަތުރު.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ފަރާތުން

މިއަހަރުގެ

ކުރީކޮޅު

އަތޮޅުތެރެއަށް

ކުރިދަތުރުގައި

އެދުވަސްވަރު

ކެޔޮދޫގައި ވަރަށް ބާރަށް ފާނުބަސަންދު ފެތުރެމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން އެރަށަށް ނުދެވިވާތީ އެދަތުރު
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ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ،އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކުރެއްވި
ދަތުރު ފުޅެކެވެ.
ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއި ބައްދަލުކުރުން
މިބައްދަލުވުމުގައި ކެޔޮދޫސްކޫލްގެ  18ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 -1ކެޔޮދޫސްކޫލްގައި އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުން
 -2ޓީޗަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވަމުންދާކަމަށް.
 -3ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިމާވާކަމަށް.
 -4ކެޔޮދޫ ސްކޫލަށް  3ކުލާސްރޫމް ބޭނުންވާކަމަށް.
 -5މިއަހަރުގެ

ތިމާވެށީގެ

ދުވަސް

ފާހަގަކުރުމުގެ

ގޮތުން

ހިންގި

ޙަރަކާތަށް

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ އިނާމު ލިބިފައިނުވާކަމަށް.
 -6އިނާމްގެ ކަންތައް މިމަހުގެ  20ވަނަދުވަހުގެ ކުރިން ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް.
 -7އަތޮޅުކައުންސިލުން ރާވާ ކަންތައްތައް ވަގުތު އޮއްވައި އަންގައިދެއްވުމަށް.
 -8އާ ކަރުކިއުލަމާ ބެހޭގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނޭގޮތް
ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް.
 -9އެކިއެކި އިންތިޚާބް ތަކާގުޅިގެން ތަތްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ،ދަމާފައިވާފޮތިތައް އަތޮޅުކައުންސިލް
މެދުވެރިވެގެން ނަގައި ސާފުކޮށްދިނުމަށް.
 -10ޢިލްމީ ކޮންމެވެސް ޙަރަކާތެއް ކޮންމެއަހަރަކުވެސް އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ހިންގަވައި
ދެއްވުމަށް.
 -11ފެލިދޫގެ ކުދިންނާއި ،ކެޔޮދޫގެކުދިން އެކުވެގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ކަންތައް ހިންގަމުންދާތީ އެކަން
ހައްލުކޮށް ދެއްވުމަށް.
 -12އަތޮޅުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގައި ދިނުމަށް.

33

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 -13އަތޮޅުގައި ތިއްބަވާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ކޮށްދެއްވުމަށް.
 -14އަތޮޅުގައި ތިއްބަވާޕޮލިހުންނަކީ އަތޮޅުންބޭރު ރަށްރަށުގެ މީހުންކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި
ދެއްވުމަށް.

އެކިއެކި

ކަންކަމުގައި

ކުރިމަތިލުމުގައި

އަތޮޅުގެ

ކުދިން

ފަސްޖެހެމުންދާތީ.

ކެޔޮދޫކައުންސިލަގެ ރައީސް
 -15މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް

މިކަހަލަ

ދަތުރުތައް

ކުރުމަށް ހެޑްމާސްޓަރ

އެދިލެއްވިއެވެ.
ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ޞިއްހީމަރުކަޒުގެ  8ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ.
 -1ލޯންޑްރީ އެއްނެތުމުން ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިވާކަމަށް.
 -2އެންބިއުލާސް ބާއްވާނޭ ގަރާޖެއް ނެތުމުން ވަރަށް ދަތިވާކަމަށް.
 -3އިމަޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ޖަހާނޭ އިންޖެކްސަން ނެތުމުން ދަތިވާކަމަށް.
 -4ކައުންޓަރެއް ނެތިގެން ދަތިވާކަމަށް.
 -5އީ.ސީ.ޖީ މެސިން ހަލާކުވެފައި .މެޝިން ނެތުމުން ދަތިވާކަމަށް.
 -6އިށީންނާނޭ ގޮނޑިނެތުމުން ދަތިވާކަމަށް.
 -7މަރާމާތުކުރުމަށް

ހަވާލުވީފަރާތުން

މަސައްކަތް

ނިންމަފައި

ދިޔައިރު

2

ކަބަޑްސެޓް

ނުހަދާގޮސްފައިވާކަމަށް.
 -8ޕަބްލިކްހެލްތު ބައިގެ ފަރުނީޗަރު ނުލިބޭކަމަށް.
 -9ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނެތުމުން ދަތިވާކަމަށް.
 -10އޮފީސްބައިގެ ހޫނުގަދަކަމުން އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް.
 -11އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށް ތަކެއްޗަށްއެދުމުން ތަކެތި ލިބުމުގައި ވަރަށްބޮޑަށްލަސްވާކަމަށް.
 -12އޮކްސިޖަން ފުޅީގެ ރެގިއުލޭޓަރ ހަލާކުވެފައިވާކަމަށް.
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 -13އޮކްސިޖަން ފުޅީގެ ސްޑޭންޑް ފުރޮޅުލީވައްތަރުގެ ސްޑޭންޑެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް.
 -14އިސްތިރި ކުރުމަށްވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ދަތިކަމަށް.

ކެޔޮދޫކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.
 -1ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު މޫސާ މިހާރު ބައެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައް ކުރުމަކީ
އެހާރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް.
 -2އަތޮޅުކައުންސިލުން

ކެޔޮދޫގައި

އެސް.ޓީ.އޯ.އިން

އަޅާބޭސްފިހާރައިގެ

ކަންތައް

ބަލަހައްޓަވަމުތޯ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
 -3ހުރިހާރަށެއްގެވެސް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވަމުންދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -4އެސް.އީ.ޒެޑް އިންއެއްވެސް އެއްޗެއް އަތޮޅަށް ނުލިބޭނެތޯ .ނިޒާރު
 -5ރަސްމީސިފައެއްގައި އެކަމާބެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދިކުރެވެމުން ނުދާކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރައިސް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދިމިކަމާ

ބެހޭގޮތުން

އަތޮޅުގެ

ހުރިހާކައުންސިލަކުން

ޚަރަދުކޮށްގެން

ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކަނި ޚަރަދުކޮށްގެން ނުބޭއްވޭނެކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ.
 -6އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިޒޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެއްދަވަންތޯ .ނިޒާރު
 -7އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސަބަބުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ވަރަށް ބޮޑެތި
ޚަރަދު ތަކެއް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް .އިދާރީ ހިންގުމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚަރަދެއް ދެއްވުމަށް
ފެންނަކަމަށާއި ،އާކަށަވެރެއް ބަނުމުގެ ޚިޔާލެއް ނުގެންގުޅުއްވަންތޯ .އާދަމް
 -8އަތޮޅުކައުންސިލުން ޚަރަދު ދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަމަށް .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -9އާކަށަވަރަކާއި ،ފެރީއެއް ،ނުވަތަ ގަލްފްކުރާފްޓް ލޯންޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމަށާއި،
މިކަމަށް  6މިލއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޖެހޭކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 -10ކަށަވަރުގެ

މުވައްޒަފުން

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހާޟިރީގެ

ކަންތައް

ބެލެހެއްޓުން

މިހާރު

ވަރަށްބޮޑަށް

އުނދަގޫ

ވެފައިވާކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ސޮއި ނުކުރުމާއި ،ޗުއްޓީދިނަސް ނޭންގޭކަމަށް .ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.
 -11އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފުށިފަރު ދޯނީގެ ސްޕީޑް މިހަރަށްވުރެއް ރަނގަޅުކޮށްގެން ފެރީގެޚިދުމަތް
ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 -12އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއްވެސް ރިޒޯޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނުދާތީ އެކަމަށް މަގެއްހޯދައި
ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް .ޢަލީ މޫސާ މަނިކު އެދިލެއްވިއެވެ.
 -13ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުން ދޯނީގައި ނުތިބޭ މައްސަލައާއި ،ކަސްޓަމަރުން ގެންނަ މުދަލާ
ހަވާލުނުވާ މައްސަލަ ނިޒާރު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 -14މިފަހަރު

އަތޮޅުކައުންސިލުން

ގެނައި

ކޮމްޕިއުޓަރ

ތަކާބައެއް

ފަރާތްތަކުން

ހަވާލުވުމަށް

ދެކޮޅުހަދަމުންދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ކެޔޮދޫކައުންސިލަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
 -15އަތޮޅުގެރަށްތަކުގައި ލަފާދޭނެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި އާދަމް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ކެޔޮދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ،ބައްދަލުކުރުން.
 -1ކަށަވަރަށް ޒިންމާވާނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އިބްރާހީމް ރަޝީދު
 -2ޕޮލިހުން އެމައްސަލަ ބަލަމުންދާކަމަށް .ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -3އަތޮޅަށް ބޭނުންވާ ކާޑާއި ،ގޭސްފަދަތަކެތި ނުގެނެވޭތީ އެކަމާ ބައެއްފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ
ދައުރު ނިމުމުގެކުރިން އާދޯންޏެއް ގެންނަވާނޭކަމަށް .ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -4ފުލިދޫގެ ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކަކުން ލޯފައިސާ ނުދައްކާކަމަށް ޚަބަރުލިބިފައިވާތީ އެކަން ވެފައިވާގޮތް
ސާފް ކުރުމަށް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އެދިލެއްވިއެވެ .މިކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް ޖަވާބު
ދެއްވިއެވެ.
 -5އަތޮޅުކައުންސިލަގައިހުރި ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭތީ އެކަންއެނގޭނޭގޮތެއް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް.
ޢަލީ މޫސާމަނިކް އެދިލެއްވިއެވެ.
 -6މިއަތޮޅުގައި ހުންނަ ފަޅުރަށްތަކުގެ ބީޗް ގެސްޓްހައުސް ހިންގަފަރާތްތަކަށް ނުލިބޭތީ އެކަން ކޮށްދެއް
ވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.
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 -7އާރަށުގައި އިތާމުތް އާލާކުރުމަށްބުނެ އެރަށްނެގިފަރާތުން އެމަސައްކަތް ކުރަމުންނުދާތީ އެމައްސަލަ
ހައްކޮށްދެއްވުމަށް އާދަމް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 -8މާލެއިން އަތޮޅަށް އަންނަ ފެރީން ޖާގަނުލިބޭތީ އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް
ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ.
 -9ފޮއްތެޔޮ ރިޒޯޓަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ދީފައިވާތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވީއިރުވެސް
އެތަނުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންނުދާތީ އެކަންސާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.
-10

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަފާރިތައް އިންސުއަރެންސް ކުރުމަށް ލަފާލިބިފައި ވެއެވެ.

-11

ޤަވާޢިދާ ހިލާފަށް ކަށަވަރަށް މުދާއަރުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ޤާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް

ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ.
-12

އާކަށަވަރަކާއި،

ކުރިއަށްދާކަމަށާއި،

ފެރީއެއް،

ނުވަތަ

6

މިލިއަން

މިކަމަށް

ގަލްފްކުރާފްޓް
ރުފިޔާ

ލޯންޗެއް

ހޯދުމުގެ

3

މިލިއަންރުފިޔާ

ނުވަތަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚިޔާލުކުރެވެމުންދާތީ އެކަން ހިއްސާކުރެއްވީކަމަށް

މަސައްކަތް
ހޯދުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ވިދާޅުވިއެވެ.
-13

އަތޮޅަށް ރީތި ނަންހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެވޯޑްނައިޓެއް ފާހަގަކޮށް

އެފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުން ދެއްވިއެވެ.
-14

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑީވުސްގެ

ޚިދުމަތް

އަތޮޅަށް

ލިބެމުންނުދާތީ

އެކަމާބެހޭގޮތުން

ސުވާކުރެއްވިއެވެ.
-15

އަތޮޅުގައި ފެތުރެމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކާއި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް

ރައީސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިލެއްވިއެވެ.

ކުލަބުޖަމްޢިއްޔަތަކާއި ބައްދަލުކުރުން.
 -1އަތޮޅުގައި ޒޯންމުބާރާތް ބާއްވާއިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުއިއްޔާއިން
އެދިލެއްވިއެވެ.
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 -2އެކަމަށް ވަގުތު ފާއިތުވެފައި ވާކަމަށާއި 5 ،ޑިސެމްބަރ  2014ގައި އަތޮޅުމުބާރާތް ފެށޭނެކަމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .މި މުބާރާތުގެކަންތައްތަކުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން
އިސްވެއުޅުއްވާނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމާއި ،ޑެޕިއުޓީ
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -3މިމުބާރާތަކީ ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ކެޔޮދޫރައްވެހިކުލަބުގެ ފަރާތުން
އެދިލެއްވިއެވެ.
 -4ޒޯނަށް

ހޮވޭޓީމަކަށް

ދެންތިބި

ޓީމުތަކުން

އެހީތެރިވެދެއްވުމަށް

ކެޔޮދޫރައްވެހި

ކުލަބުގެފަރާތުން

އެދިލެއްވިއެވެ.
 -5ޒޯނަށް ހޮވޭ ޓީމްތަކާއެކު މަސައކަތް ކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ދޫކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް
ވިދާޅުވިއެވެ.
 -6އެވޯޑް ނައިޓްގައި އެންމެހަރަކާތްތެރި ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް އެވޯޑްދިނުމަށް ކެޔޮދޫ ރައްވެހިކުލަބުގެފަރާތުން
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 -7މިފަހަރުގެ ތަޖުރިބާއަށްބަލާ މިއަންނައަހަރު ފުޓްބޯޅަމުބާރާތް ނުބޭއްވުމަށް ކެޔޮދޫ ރައްވެހިކުލަބުގެ
ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
 -8ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ

އަހަރުރިޕޯޓްގެ

ކޮޕީއެއް

ހޯއްދަވައި

އެއަށްބަލާއި

ޕޮއިންޓް

ދިނުމަށް

ކެޔޮދޫރައްވެހިކުލަބުގެފަރާތުން އެދިލެއްވިއެވެ.
 -9ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ކެޔޮދޫރައްވެހިކުލަބުގެފަރާތުން އެދިލެއްވިއެވެ.
މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެލެއްވީ
 -1ކައުންސިލަގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
 -2މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް
 -3މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރުޢަލީ
 -4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަނީ
 -5އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ސައްތާރު ޢަޙްމަދު
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 -6އެޑްމިން އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ސަމީޢު

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
ޕިކުނިކު ދަތުރު
 14ފެބުރުއަރީ  2014ވަނަ ދުވަހު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ވ .އަތޮޅު ފޮއްތެލަށް
ޅކައުންސިލްގައި
ޕިކުނިކު ދަތުރެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ،އަތޮ ު
މަސައްކަތްކުރަށްވާ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މި ދަތުރުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ

ފއި ވެއެވެ.
ގޮތުން ތަފާތުކުޅިވަރުތައް ކުޅެވި ަ

މަސްދަތުރު
އަތޮޅުކައުންސިލްގައި

މަސައްކަތް ކުރަށްވާ

ސިޔާސީ

ބޭފުޅުންނާއި،

ސިވިލްސާރވި

މުވައްޒަފުން

ށ
ތ ް
ހިމެނޭގޮ ަ

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްދަތުރެއް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ .މިދަތުރުގައި ވަރަށް
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ގިނަމުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ .މިދަތުރުގައި ވަރަށް ގިދަޢަދަދަކަށް މަސް ބޭނިފައި ވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޞލު ލިޔުމަށް)
(މިބައިގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފް ީ
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތައް
ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީންތަކުގައި ބައިވެރިކޮށް ތަމްރީން

ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ވ .އަތޮޅުގައި މެޑިކަލް ކޭންޕެއް ހިންގުން.
މޑިކަލް ކޭންޕެއް  18ޖޫން
ވ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި ގުޅިގެން ވ.އަތޮޅުގެ ފަސްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ެ
 2014އިން  19ޖޫން  2014އަށް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .މި ކޭމްޕްގައި
ގ
ނގެ ހާއްޞަޑޮކްޓަރަކާއި ،ހަމްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ،އަންހެނުން ެ
ދަތުގެޑޮކްޓަރަކާއި ،އެތެރެ ހަށީގެ ހާއްޞަޑޮކްޓަރަކާއި ،ކުޑަކުދި ް
އ
ހާއްޞަޑޮކްޓަރެއް ހިމެނެއެވެ .މި ބޭފުޅުންގެ ކެއުމާއި،ތިބުމުގެ ޚަރަދު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ނިންމާފަ ި
ވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ފާމަސީ ހިންގުން ހުއްޓާލުން
ނ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވ .ފެލިދޫ ގައި ހިންގަމުންދިޔަ ނީމްފަމަސީ ހިންގުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ފާމަސީ ހިންގަމު ް
ތ
ގެންދިޔަ ޢިމާރާތް އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ފެލިދޫގައި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެޢިމާރާތް އެފަރާ ާ
ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން.
 2015ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރުދޯނި މަރާމާތުކުރުން
ކަށަވަރުދޯނި މާލެއިން އަތޮޅަށް އަންނަނިކޮށް ކަންޑުމަތީގައި ދިމާވި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ދޯނިވަރަށް
ބޮޑަށްހަލާކުވެ ދޯނީގެ ކުރީކޮޅު އަލުން މަރާމާރު ކޮށްގެން ނޫނީ ދުންވެން ނެތުމުން އދ .މަހިބަދޫއަށް
އެހެލައި މަރާމާތު ކޮށްގެން މިހާރު ވަނީ ޚިދުމަތަށްއަލޫން އަނބުރާ ގެނެވިފައެވެ .މި ދޯނީގެ މަރަމާތަށް
އަތޅުކައުންސިލން ވަނީ 225000.00ރ ގެ ބަޖެޓެއް ކަންސިލަށް ހުށަހަޅާފާސްކޮށްފައެވެ.
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ލޯނުނުދައްކާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން.
 2014ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު ނެގުމަށްފަހު ލޯނު އަންބުރާ ނުދައްކަ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް 18
މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުސަހަޅާ  18މައްސަލަ ނިމި  7މައްސަލާގައި ދަޢުވާ ލިބޭފަރާތްތަކުން ފައިސާ
ދައްކާމިޅިން ނިންމާފައިވެއެވެ .މިއަހަރު  58އަށްފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .މުޅިޖުމުލަ- :
1420000/ރ ގެލޯން އަތޮޅުގެ އެކިރަށްތަކަށް ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯންދޫކުރުން
ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމްދެދަށުން  4ކޮމްޕިއުޓަރ 23 ،ލޮޕްޓޮޕް 25 ،އައިޕެޑް އަތޮޅުގެއެކިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރުމަށް
ޓަކާގެނެވިފައި ވެއެވެ .ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނު ދޫކުރުމަށްޓަކާއި 627891/-ރ ގެތަކެތި ގެނެވިފައި ވެއެވެ.
އެފެ.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދެވި އަތޮޅުގެ ފޮޓްބޯޅަ މުބާރާތް
އެފެ.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދެވި އަތޮޅުގެ ފޮޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ރަށްވެހިކުލަބާއި،ކެޔޮދޫ
ބއިވެރި ވެފައި ވެއެވެ .މިމުބާރާތް  9ޑިސެމްބަރ 2014އިން
ޝން ަ
އން ފެލިދޫ ނިއު ޖަނަރޭ ަ
ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއާ ،ފެލިދޫ ި
 15ޑިސެމްބަރ 2014އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .ފައިނަލް މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ
ނގެ ޓީމެވެ .މިމެޗުގެ ފުރިހަމަވަގުތު ހަމަވިއިރު  1.1ކުން ދެޓީމު އެއްވަރު ވެފައި އޮތުމުން
ޓީމާއި ،ފެލިދޫ ނިއުޖެނެރޭޝަ ް
ޕެރަންޓީ ޖަހައިގެން  4ލަނޑު  1ލަނޑުން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ކެޔޮދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ޓީމެވެ.
ސިވިލްސަރވިސްގެފަރަތުން ބޭއވި ބައްދަލުން
ލ
މށް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި ް
ސިވިލްއސަރވިސްގެ މަހާސިންތާ  2014ގައި ބައިވެރިވެލެއްވު ަ
ވ
އ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ާ
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު މި ކޮންފަރެންސަކީ މިމަހުގެ  28ން  30ގެ ނިޔަލަށް މާލޭގަ ި
ކޮންފަރެންސެކެވެ.
ސިވިލްސަރވިސްއާއި،

މި

ކޮންފަރެންސްގެ
ދައުލަތުގެ

އެހެން

ބޭނުމަކީ

ސިވިލްސަރވިސްގައި

މުވައްސަސާތަކާ

ދެމެދުއޮންނަ

ހުރި
ތަފާތު

މައްސަލަތައްބަލާ
ކުޑަކުރުމާއި،

ށ
ދިރާސާކޮ ް

ސިވިލްސަރވިސްގެ

ފތުތައް ދެނެގަނެ އެ ތަފާތުތައް ނައްތާލާ ސިވިލްސަރވިސް
އެއްމުވައްސަސާއާއި ،އަނެއް މުވައްސަސާއާއި ދެމެދު ހުންނަ ތަ ާ
ކޮމިޝަނުން އުފައްދަވާފައިވާ އެޗްއާރ ،އެމްޑީ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް އެއްގޮތްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމާއެކު ސިވިލްސަރވިސްގެ
ބއްވޭ މަހާސިންތާއެކެވެ.
ރދަނާކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ޭ
ހިންގުން ޒަމާނީކޮށް އިތުރަށް ހަ ު
ޤައުމީޔުނިވަސީޓެގެފަރާތުން ފެލިދޫގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން
ރކޮށްގެން ބޭއްވި މަސައްކަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށެއް ގެ ބައިވެރިން ބައިވެ ި
އ
އން 16.00އަށް ފެލިދޫގަ ި
ދނު ި 8.30
ދމުގެ )  6ނޮވެމްބަރ  2014ވަނަދުވަހުގެ ހެން ު
ޢލޫމާތު ހޯ ު
ބައްދަލުވުމެއް ( މަ ު
އ ޔުނިވަރ ސިޓީގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެނަފައި ވެއެވެ .މިޓީމުގައި 6
ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ެ
ބޭފުޅުން ހިމެނެއެވެ .މި ޓީމުގެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރާ ޑޮކްޓަރ މިޒުނާ މުޙައްމަދެވެ.
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން  3ބޭފުޅުން ބައިވެރި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .އެއީ ކައުންސިލް ،ކުލަބް ޖަމުޢިއްޔާ،
ށފައި ވެއެވެ.
ޢާއްމުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިއަކު ހިމެނޭގޮތުން ބައިވެރިކޮ ް
ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު
އަތޮޅު

އިދާރާގެ

ކައުންސިލް

އިދާރީ

މުވައްޒަފުންނަށް

ސިވިލްސަރވިސްގެ

ޤަވާޢިދު

2014

އަށް

ގެނެވިފައިވާ

ނ
ދ ު
އދަލުވުމެއް  27ނޮވެމްބަރ  2014ވަނަދުވަހު ހެން ު
ތން ބޭއްވުނު ބަ ް
އިސްލާޙާގުޅޭގޮތުން މާއުލޫމާތު ދިނުމާއި ބެހޭގޮ ު
10.00ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު އޮފީހަށް ޙާޟިރުވި ހުރިހާ
ށ
ވއެވެ .ސިވިލްސަރވިސް ޤަވާޢިދު  2014އާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކޮ ް
މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ލެއް ި
ފޮނުއްވާފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން މުވައްޒަފުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާ ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ( ޒިންމާދާރު
ޖދު ޢަބުދުލްޣަނީ އެވެ.
ވެރިޔާ ) އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަ ީ
ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން.
ށ ދޭންކަނޑައަޅާފައިވާ 2
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެދަށުން މިފަހަރުގެ ބިޑްކާމިޔާބުކުރި ޑޭޓާކެއަރ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލަ ް
ލެކްޓޮޕް ،ފިންގާޕްރިންޓް މެޝިން ،ސާވަރ ،ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ސިސްޓަމް މިއަދުވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.
މށް މަހަޖައްސާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދުވަނީ ހިންގާފައެވެ .މިއީ އެއްދުވަހުގެ
އަދި އެފަރާތުން ހިންގައިދިނު ަ
މުއްދަތައް ހިންގިފަވާ ޕްރޮގުރާމެކެވެ.

މާލީ ޚުލާޞާ
މއެކު ސަރުކާރުގެ
ކައުންސިލަށް  2014ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް ވު ާ
އނުވާތީ ކަންސިލްގެ
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންވެސް ކައުންސިލްގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް ފިޔަވާއި އެހެންކަންކަމަށް ފައިސާ ލިބިފަ ި
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
2014

ވަނައަހަރުގެ

ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް

ށ
ބަޖެޓަ ް

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

ލިބިފައިވަނީ

4463551.00ރ

4431751.00ރ

އެވެ.

އެވެ.

ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުވެފައިވަނީ

ޚަރަދަށް

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

4592614.22ރ

އެވެ.

31800.00ރ

އެވެ.

މގެ ޚަރަދު މިއައި ޓަމަށް
ބފައިވަނީ 2886603.00ރ އެވެ .މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު ު
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލި ި
ލިބިފައިވަނީ 13000.00ރ އެވެ .ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކާ ބޭނުންވާ ފައިސާ 2014
ޑތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ
ވތީ ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނ ި
ނ ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފައި ނު ާ
ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއި ް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ

 -1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި ،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

3000000/-ރ

 -2ފަރުނީޗަރު

500000/-ރ

 -3އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު

150000/-ރ

 -4ފަރުނީޗަރުގެ އަގު

10000/-ރ

 -5ފުށިފަރުދޯނި

1500000/-ރ

 -6ކަށަވަރު ދޯނި

1100000/-ރ

 -7ވޭލަރު

25000/-ރ

ޖުމުލަ6285000/- :ރ

ޑހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ
ކައުންސިލަގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަނ ު
ޑ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ .ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ
ބޭނުން ހިފައިގެން އަދި މާބޮ ު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލްގެ އިހްތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާސާ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ކަށަވަރު ދޯނި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް

 1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

ވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ ެ
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
-2ފުށިފަރުދޯނި ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެ ީ
ދތުރު ކުރުމަށެވެ.
ދަތުރުކުރުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ ަ

 -3ކަށަވަރު ދޯނި

ކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ
ނންވާ
ނހެން ކަންކަމަށް ބޭ ު
ބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އެހެ ި
ރހާރަށްތަކަށް ޭ
ދެމެދު މީހުންނާއި ،އަތޮޅުގެ ހު ި
މުދާ އަތޮޅަށް ގެނައުމަށެވެ.

 -4ވޭލަރު
ތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 10ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.
ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ ީ

ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން

ބރު:
މ ަ
ނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
މިކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެންދަ ީ
 7/2010އާއި ،މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް
ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް
ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ނ
ލރު ް
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ލީގަލް އޮފިސަރ

.1އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 .2އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ނސް އޮފިސަރ
ފައިނޭ ް

.1އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ
 .2އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .3އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .4އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

ނ
މޝަ ް
ނޑް އިންފޮ ޭ
އރު އެ ް
ރޝަން،އެޗްާ .
މނިސްޓް ޭ
އެޑް ި
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 .1އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -3އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .4ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 .5އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .6މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
 .7ޑްރައިވަރ  /ނެވި  -8.ފަޅުވެރި
 .9ފަޅުވެރި

 10ފަޅުވެރި

 .11މަސައްކަތު

 .12މަސައްކަތު

 .13މަސައްކަތު

 .14މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މނިކް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ

ބރާހީމް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލ
އަލްފާޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަ ީ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް

ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ ޒ ި ން މ ާ ތަ ކ ާ އ ި މ ަ ސ ް އ ޫ ލ ި އ ް ޔ ަ ތ ު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:
ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ހލެވިފައިވާ ގޮތް:
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަ ާ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނިޔާޒު (  ) Cސެކްޝަން
ރަށްރަށުގެ ބިން ސާރވޭކުރުން.

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

މގެ މަސައްކަތް ކުރުން.
ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށިޕްލޭން ހެދު ު
ޓން.
ސަރުކާރުން އަތޮޅުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
ޓން.
ލހެއް ު
ޤއާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގައި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެ ެ
 -4ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ތަރައް ީ
ނައިބްރައީސް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް
މުވައްޒަފުންނާއި މަސައްމަތް ޙަވާލުކުރުން.
މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްފައިލް ބެލެހެއްޓުން.
މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.
ނލަން ކިޔުމާބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލަގުވާތަކެތީގެ ީ
ގމާއި ކަނޑުގެ ލައިސަންސްހެދުމުގެ މަސައްކަތްހިނގާގޮތް
ކަނޑުގައިދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ހެދުމާއި ،އެއް ަ
ބެލުން.
ހއްޓުން.
އަތޮޅުގެ ތާޢުލީމީ ކަންކަން ބެލެ ެ
ޓން.
ކންކަން ބެލެހެއް ު
ޞިއްހީ ކަންތަކާއި ،އިޖުތިމާޢީ ަ
މެމްބަރު ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހީމް (  ) Bސެކްޝަން
އ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަގޮތް ބެލުން.
ބީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ި
ތ ބެލުން.
ޓ ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށްފޮނުވައި ޯ
އަހަރުން އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެ ް
ޓން.
ނތައްތައް ބެލެހެއް ު
ރއާއި ،އުޖޫރަ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ކަ ް
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާ ަ
ތބެލުން.
ބަޖެޓް ބާކީކުރޭ ޯ
ބެޖެޓް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް މުއްދަތަށް ފޮނުވައިތޯ ބެލުން.
ލން.
ޕޓްހަދައިތޯ ބެ ު
ޕެޓީކޭޝްބާކީ ބެލެހެއްޓުމާއި ރި ޯ
ތ ބެލުން.
ނންވާ ތަކެތި ހޯދައި ޯ
އޮފީހަށް ބޭ ު
އެޑްވާންސްއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ރިޕޯޓް ހަދައިތޯ ބެލުން.
ނ
ޕެޓީކޭޝް ފައިސާގެ ބާކީ ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިސާ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރޭތޯ ބެލު ް
މާލޭގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފައިސާ ފޮނުވުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ބެލުން.
މެމްބަރު އަޒްވަރު ޢަލީ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑޭޓާބޭސް ބެލެހެއްޓުން.
ސއްކަތްކުރޭތޯ ބެލުން.
އޮފީހުގެ އޮޓޮމޭޝަނާއިބެހޭ މަ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަނުގައިވާ މެޝިނަރީޒްއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
ޓން.
ބލެހެއް ު
ފަދަތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ެ
ނ.
ނ ފަދަތަންތަނުގެ މަސައްކަތްކުރު ް
ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހުން ަ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ލޯންސްކީމްގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން.
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ކައުންސިލް އިދާރާ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން.
މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު (  ) Dސެކްޝަން
ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ޓން.
ޑީ ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއް ު
ލން.
ތކަށް ފޮނުވައިތޯ ބެ ު
ތ ަ
އަތޮޅަށާއި ،އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
ޓން.
ގ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުގެ ކަންތައްތަކާއި ނެޓްވާރކް ެ
ލން.
ތ ތަކަށް ފޮނުވައި ތޯ ބެ ު
އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާ ް
ޓން.
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމުން މި ލޯންގެ
އިންޑިވިޖުއަލް އެކައުންޓްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން.

ހމް ( ) A
މެމްބަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާ ީ
ޖވާބުދިނުން.
ފނުތަކަށް ަ
ނޓަރ ފޯނަށް އަންނަ ޯ
ޔކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދިނުން .ކައު ް
ސެކްޝަނުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ލި ެ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަށްލިބޭ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ އެންޓްރީކޮށް ސެކްޝަންތަކަށް ޙަވާލުކުރުން.
ފނުވުން.
ހ ސިޓީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ޮ
އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެ ޭ
އޭ.ސެކްޝަނުން ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވުން.
ކުށުގެ ރެކޯޑާއިބެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން.
ޓން.
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއް ު
ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
 1ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
 -1ފުރަތަމަޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ،ނައިބްރައީސް ހޮވާ އެދެމަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ.
 2ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ށ މަޝްވަރާކުރުން.
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ކައުންސިލަރުންނާއި ހަވާލުކުރުމަ ް
އޓެވުން މެމްބަރ
ގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް
މި ކަމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުން ެ
ޢލީ އިސްމާޢީލާއި،
ހއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަ
ލޢަޒީޒް އިބްރާހިމާއި ،ފާމަސީގެ ކަންކަން ބެލެ ެ
އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ވން
މމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެ ު
ލހެއްޓެވުން ެ
ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ
ނގެ އިއްތިފާގުން
މބަރު ް
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރުއާއި ،ޙަވާލުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް މެ ް
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

މއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން .މިކަމަށް
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު4 :ގައި ވަނީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވު ާ

ށއި ،މިކޮމެޓީގައި
މބާރާތުގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަ ާ
މެމްބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ޤުރްއާން ު
އމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު،
ލޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހަ ް
ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ް
ބދުއް ސައްތާރު އަޙްމަދު،
ނ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ް
ބދުލްޣަ ީ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަ ް
ރވުމާއި ،ހޯސްޓްކުރާނޭ
އ .އެޑްމިން އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ޝާހިދުއެވެ .ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ފަންޑު ހޯދާނޭގޮތްތައް ޭ
ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް  11މާރޗް  2014ވަނަދުވަހަށް ނިންމާއި 12 ،މާރޗް  2014ވަނަދުވަހު ކައުންސިލަށް
ހުށަހެޅުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
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ނ.
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު5 :ގައި ވަނީ ފުށިފަރުދޯންޏަށް ފަޅުވެރިޔަކު ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރަކުރު ް

ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެއްވީ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީ
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
އިދާރީ ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތް އަވަހަށް އިޢުލާނުކުރެއްވުމަސާއި ،މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ.
 3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ތން
ނ މުބާރާތާބެހޭގޮ ު
ދންހޮވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރްއާ ް
 1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކު ި
ފޅުދައްކަވަށް ބޭނުންފުޅު
މށްފަހު އިތުރު މެމްބަރަކު ވާހަކަ ު
މަޝްވަރާކުރުން :މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމު ަ
ބހޭ އުސޫލް އެކުލަވާލާ
މބާރާތާ ެ
ނުވާތީ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ  25މާރޗް 2014ވަނަ ދުވަހުގެ ކޯޑިނޭޓިން މީޓިންގަށް ު
ވ .އަދި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ހށަހެޅުއްވުމަށެ ެ
ނިންމެވުމަށްފަހު ު
ކރައްވާފައިވާ ފަދައިން މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓަށް ފަނޑިޔާރުންގެ
ޢަބުދުލްޢަޒީޒު އިބްރާހިމް ތާއީދު ު
ވރިންނާއި ،އޮފިޝަލުންގެ
ބލެނި ެ
ދންޖެހޭ ދަރިވަރުންނާއިެ ،
ދަތުރު ޚަރަދާއި ،މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަކަށް އެނޫން ރަށްރަށުން ާ
ކށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ޖއްސުމަށާއި ،މުބާރާތް ބާއްވާރަށަ ަ
ދަތުރު ޚަރަދުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކައުންސިލުން ދޭގޮތަށް ހަމަ ެ
ފނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް
ނށް ެ
ދާނޭ އޮފިޝަލުންގެ ޢަދަދުވެސް މި ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެއްވުމަށެވެ .އެހެންކަމުން މެމްބަރުން ަ
ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ .ޢަލީ އިސްމާޢީލްގެ ހުށަހެޅުމާއެއްކޮޅަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމުން ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްވެވި
ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި މައްސަލަ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ .ނަމަވެސް އޮފިސަލުންގެ ޢަދަދު
ވަނީ ފާސްނުކުރައްވައެވެ.
ބހޭގޮތުން
 -2އެޖެންޑާ ނަމްބަރު4 :ގައި ވަނީ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނޭ އުސޫލާ ެ
ށ ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ހުރިހާ މެމްބަރުން މި
މަޝްވަރާކުރުން" މި މައްސަލައަށް މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަ ް
މައްސަލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވެއެވެ .އެހެންކަމާއެކު ހުރިހާމެމްބަރުން ވާހަކަދައްކަވާ ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ
އ ،މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދޭ
މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާކަމަށާ ި
ޝލުންގެ ޓީމަށް 10
ދލު ގެނައުނަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށެވެ -1 .މެހްމާންޓީމަށް  25އޮފި ަ
އުސޫލް މިދަންނަވާގޮތަށް ބަ ަ
ޕޮއިންޓް ތައްޔާރީތަކަށް  10ޕޮއިންޓް މަޝްވަރާއަށް  5ޕޮއިންޓް އަގަށް  50ޕޮއިންޓް މިގޮތަށް އިސްލާޙުކޮށް
ހޅުއްވި އިސްލާޙު
ފާސްކުރުމަށެވެ .މި ހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ތާއީދު ކުރައްވާ އޭނާ ހުށަ ެ
އަބުރާ ގެންދެވުމުން ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި އުސޫލަށް ވޯޓަށް ރިޔާސަތުން އެއްސެވިއެވެ .މިހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނ މިހުށަހެޅުން
ގ ް
ހުރިހާމެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމުން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ފާސްކުރެއްވިއެވެ .
3-

ޤމްތަކަށް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް 5ގައިވަނީ ކަށަވަރު ދޯންޏަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައިވާ މަ ާ

ށހެޅުއްވި ރިޕޯޓްގައިވާ ފަދައިން މުވައްޒަފުން މަޤާމުތަކަށް
ވއުކޮށް އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ހު ަ
ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތައް އިންޓަ ި
ހަމަޖެއްސުން :މި މައްސަލައަށް ބަޙުސުކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް މެމްބަރަކު
ށހަޅުއްވާފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ
މިކަމަށްއެދިވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އިންޓަވިއު ޕެނަލްއިން ހު ަ
ތރެއިން އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯއްދެވި އަލްފާޟިލް
މށް ކުރިމަތި ލެއްވި ދެފަރާތުގެ ެ
ގޮތުގެމަތިން ކެޕްތަންކަމުގެ މަޤާ ަ
ނ އެންމެގިނަ ޕޮއިންޓް
އިބްރާހިމް ޖަލީލް ކެޕްޓަންކަމުގެ މަޤާމަށް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ދެފަރާތުގެ ތެރެއި ް
ވގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ.
ފނިވަޑައިގަންނަ ާ
ހޯއްދެވި އަލްފާޟިލް ޙުސައި ޢާޠިފް އެމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ެ
މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމުން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިކަން ފާސްވީކަމުގައި
ރިޔާސަތުން އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ .
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ރކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން :ހުރިހާ މެމްބަރުން
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  6ގައިވަނީ ކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރެއަށް ދަތު ު

ވާހަކަ ދައްކަވާ ނިމުމުން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރު  7އޭޕްރީލް 2014ވަނަ
އތޮޅު ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިންގ ޓީމެއް ބައިވެރި ކުރާގޮތައް ރާވާދެއްވުމާއެކު ދަތުރަށް
ދުވަހު ފެށުމަށާއި ،މި ދަތުގައި ަ
ދއްވުމަށާއި ،މިކަމަށް
ށމުގެކުރިން ރަށްރަށަށް އަންގަވާ ެ
ކށް ދެއްވުމަށާއި ،ދަތުރު ކުރާން ފެ ު
ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ޮ
އގެފަހުން ކެޔޮދޫ ،ފެލިދޫ
ތރު ފަށާނީ ރަކީދޫން ކަމަށާއިޭ ،
މުވައްސަސާތަކުން ތައްޔާރުވެ ލެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށެވެ .އަދި ދަ ު
ޓ ،ފުލިދޫ .ދިއްގިރީ ރިޒޯޓަށް ދަތުރުކުރާ އުސޫލުން ސެޑިއުލް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ .އަދި ތަދުރުގައި
ތިނަދޫ ،އަލިމަތާ ރިޒޯ ް
އންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާ
ރައްޔިތުންނާއި ،މުވައްސަސާތަކާއި ،ކުލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކެވޭގޮތަށް ި
ދެއްވުމަށް ކައުންސިލުތަކުގައި ދަންނަވާ ދެއްވުމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ .ކައުންސިލުން ފުރަތަމަކުރާ ދަތުރު މަތީގައިއެވާގޮތަށް
ވމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވުމުން ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވި ހުރިހާ
ވޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއް ު
ކުރުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނި ަ
ކރެއްވިއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް ު
 4ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
-1

ރންގެ މެދުގައި
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން :މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދުގެ  47ވަނަ މާއްދާއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ދާއީދު ކުރައްވާފައި ވާތީ ޤަވާޢިދުގެ
ދއްވުމަށެވެ .މި
ނވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ެ
ފ ި
 47ވަނަ މާއްދާއަށް މި އިސްލާޙް ގެނައުމަށް މެމްބަރުންނަށް ެ
ރންގެ އިއްތިފާގުން މި
ބރުން ވޯޓް ދެއްވުމުން ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ހުރިހާ މެމްބަ ު
ހުށަހެޅުމާއެއްކޮޅަށް ހުރިހާ މެމް ަ
ވ.
މައްސަލަ ފާސްވީކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެ ެ
-2

ރން :
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު4 :ގައި ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކު ު

ކަށަވަރު ދޯނި:
51

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނނާއި،
ނދަތުރު ކުރުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ކަށަވަރުދޯނި މިހާރު ހަފްތާއަކު ކުރަމުންދާއެއް ދަތުރުގެ ބަދަލުގައި ދެހަފްތާއިން ތި ް
ދތުރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ތިލަފުއްޓަށް ގޭސްބަލާ ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމް
ފއިސާލިބެންޖެހޭ
ނނާއި ،ފައިސާހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުންނާއި ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުން އިތުރަށް ލޯނު ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތު ް
ވއެވެ .
ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ެ
 5ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ނ މަޝްވަރާކުރުން.
ގތު ް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާބެހޭ ޮ
ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އޭޕްރީލްމަހުގެ  20ން  24ހަށް ކުރުމަށް
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
ފގުން ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ .
ގތަށް ކުރުމަށްމެމްބަރުންގެ އިއްތި ާ
ހަމަޖެހިފައިވާދަތުރު ތާވަލާ އެއް ޮ
ކރުން :
-2އެޖެންޑާ ނަމްބަރ4 :ގައި ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ު
ފާމަސީ
މ މިހާރު ފާމަސީހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތުން
ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިން ީ
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
ނ ވަރެއް އެނގޭނޭހެން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމަށެވެ .އަދި ހޮސްޕިޓަލް
ފައިދާވާނެ ވަރަކާއި ،ގެއްލުންވާ ެ
ވތަކެތި
މށް ބޭނުން ާ
އތުރުން ބޭސްފިހާރާގައި ބެހެއްޓު ަ
ވބޭހުގެ ި
ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ،ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުން ާ
މށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ .
ލ އިސްމާޢީލް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަ ަ
ފާމަސީއަށް ގެނައުމުގެ ކަންތައް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
ލޯން ސްކީމް
ވ .
މވީ މިކާބެހޭ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށެ ެ
ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިން ެ
ރންގެމެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
 6ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
މމްބަރުންގެ މެދުގައި
ޝވަރާކުރުން .މި ކަމާބެހޭގޮތުން ެ
ތން މަ ް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭގޮ ު
ހސްޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެންމެރަނގަޅު
ވރެ އިތުރަށް ޤުރުއާން މުބާރާތް ޯ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެއްރަށަށް ު
ވއެވެ .
ރންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމިފައި ެ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފަރާތަކާއެކު އެގުރީމެންޓް ހަދާގޮތަށް މެމްބަ ު
މބަރުންގެ
ހގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެ ް
 -2އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާބެ ޭ
މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މި ދަތުރުގައި ހޭދަވާނީ  3ދުވަސްކަމަށާއި ،އެމްޓީސީސީ އެކަނިވެއްޖެއްޔާ  3ކައުންސިލަރުން
އވެ .އަދި އިތުރު ތަނެއް ހަމަޖެހިއްޖެއްޔާ  6ކައުންސިލަރުން މާލެ ދުރުވާގޮތަށް މެމްބަރުންގެ
މާލެ ދުރުވާގޮތަށް ނިންމިފައި ވެ ެ
ވ.
އިއްތިފާގުން ނިންމިފައި ވެއެ ެ
ނއިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ނސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ހިންގާ " ސެޓްފިކެޓް ވަ ް
 3އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ގަވަރނެ ް
ނބުރު  26އޭޕްރީލް  2014އިން  24މެއި  2014އަށް ބަނޑޮހުގައި ފެށުމަށް
މެނޭޖްމަންޓް " ކޯހުގެ  16ވަ ަ
ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކޯހުގައި މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ބައިވެރިކުރުމަށް
ނިންމިފައި ވެއެވެ.
ރން :
 -4އެޖެންޑާ ނަމްބަރު4 :ގައި ވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކު ު
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ލޯން ސްކީމް
ލނުގެ ނުދައްކާއޮތްބައި
ވ .ފުލިދޫ ހާލި އަލްމަރުޙޫމް އިބްރާހީމް ވަހީދު ނިޔާވީއިރު އޭނާ އަތޮޅު ފަންޑުން ނަންގަވާފައިވާ ޯ
ޖހޭ ފައިސާ އޭނާގެ ވާރުތަވެރިން ދައްކާ ޚަލާސްކުރާގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ .ލޯނު
އިންޓްރެސްޓް ނުހިމަނާ ދައްކަން ެ
ކޮމެޓީ ހޮވާއިރު ކައުންސިލްގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ  3މުއަށްޒަފުން ހިމަނައިގެން ކޮމެޓީ ހޮވުމަށް
ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 7ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ޝވަރާކުރުން .
ތން މަ ް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭގޮ ު
ނބަލާ މާލެދިއުމަށް އެއްވެސް
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ފުށިފަރުދޯނި ޖަޖު ް
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
މށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ތ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޖަޖުންބަލާ ފުށިފަރުދޯނި މާލެ ފޮނުވު ަ
މެމްބަރަކު އިޢުތިރާޒް ނުކުރަށްވާ ީ
ފާސްވެއްޖެ ކަމުގައި ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
ހއް އެކުލަވާލުން.
ތން ޓާސްކުފޯ ެ
 -2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ޑެންގޫހުމާއި ބެހޭގޮ ު
ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުޓާސްފޯސް އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތް ރަނގަޅު ކަމުގައި
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
ކރައްވާފައި ވެއެވެ .
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންފާސް ު
ރގައި އެވަނީއެވެ.
ނންތައް ތި ީ
އަތޮޅު ޓާސްފޯހުގައި ހިމެނިބަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކް
ސލް
އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއަރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތްވޯކަރ ޢަލީ ފައި ަ
ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން އިނިސްޕެކްޓަރ ޢަލީ ޢަބުދުއްރަޙުމާން
ނ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުމަޖީދު ޢަބްދުލްޣަ ީ

-3

އތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅާ
އަތޮޅުކައުންސިގެ ބަޖެޓުގެ ކެޕްޓަލްއައިޓަމުން ގަނެފައިވާ ތަކެތި ަ
އ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވިފައި
ފާސްކުރަންޖެހޭތީ އެތަކެތި ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާ މެމްބަރުންގެމެދުގަ ި
ވެއެވެ.

 8ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
-1

ނ މަޝްވަރާކުރުން .މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭގޮތު ް

ހރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާނީ ކެޔޮދޫގައި ކަމަށެވެ.
ފގުން ނިންމެވީ  2015ވަނަ އަ ަ
ކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތި ާ
ނ
ތ ް
ށ އިނާމްދިނުމާއި ބެހޭގޮ ު
ތތަކަ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ޤައުމީފެންވަރުގައި އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާ ް
ނ
މަޝްވަރާކުރުން .މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  2014ވަނައަހަރު އަތޮޅަށް ރީތިނަ ް
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ނ
ހޯދާއިދޭފަރާތް ތަކަށް  2015ވަނައަހަރު އެވޯޑްނައިޓެއް ބާއްވާ އެފަރާތްތަކަށް އިނާމްދޭގޮތަށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ނ.
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 5 :ގައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރު ް
ޝވަރާ ކުރުން.
ލޯން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަ ް
ދގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި މޭމަހުގެ  15ގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފައްޓާނެކަމަށް
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
އތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
އިޢުލާންކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ އި ް
ލޯނުކޮމެޓީގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  6މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ޢބްދުއް ސައްތާރު އަޙްމަދު ،އ .ޕްރޮޖެކް
ބދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ޢ ް
ޢބްދުލްމަޖީދު ަ
އަލްފާޟިލް ަ
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިހްސާން ކަމުގައިހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ލޯންކޮމެޓީ
ކށްފައި ވެއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ޮ
ށ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 6
ވރާކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަ ް
މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝް ަ
ދ
ޖ ު
މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަ ީ
ނ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއް ސައްތާރު އަޙްމަދު ،އ .އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
ޢަބްދުލްޣަ ީ
ނ ފާސްކުރަށްވާފައި ވެއެވެ.
އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލިއުޝާ ކަމުގައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ށ
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި މޭމަހުގެ  15ގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރަން ފައްޓާނެކަމަ ް
މބަރުންގެ ެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެ ް
އތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
އިޢުލާންކުރުމަށް މެމްބަރުންގެ އި ް
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 6 :ގައިވަނީ އެހެނިހެން.
އ
މދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ް
މބަރުންގެ ެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެ ް
ސައްތާރު އަހްމަދު  2014ވަނައަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ކިޔަވާކުދިންގެ އޮފިސަލެއްގެ ގޮތުގައި އިރުފައިސާއެއް
ފއި ވެއެވެ.
މބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށް ަ
ތށް މާލެ ފޮނުވުމަށް މެ ް
ނުލިބޭގޮ ަ
ފާމަސީއަށް ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ހޯދުން.
ދގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަގުތީގޮތުން ހޯދާމީހާގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 2000/-ރ ކަމަށް
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެބަރުންގެ މެ ު
މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މިއަދު ވަގުތީގޮތުން މީހަކު ހޯދުމަށް
އވެ.
އިޢުލާން ކުރުމަށް ނިންމިފައި ވެ ެ
 9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
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1-

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ނ މަޝްވަރާކުރުން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯޗާބެހޭގޮތު ް

ނސިލްގެ 10000
އަތޮޅުކައު ް

ހ
ފ ު
މއި ވަށާފާރު ރޭނުމަށް ަ
ނތައްނިން ާ
އަކަފޫޓްގެ ބިން އެސައިޒުގެ އެހެންބިމެއް ރަށުގެ ރަނގަޅުސަރަހައްދަކުން ބަދަލުގެ ކަ ް
ށ
ދނުމަ ް
ފންނަގޮތަކަށް ވޯޓް ި
އަތޮޅުކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރާނަމަ އަތޮޅުކޯޓް އެޅުމަށް އެފަރާތައް ދޫކުރުމާއިމެދު މެމްބަރުންނަށް ެ
ވއެވެ.
އބިން ދިނުމަށް ފާސްކުރެވިފައި ެ
ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން  3މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު އެފަރާތަށް ެ
2-

އ
ށ އިނާމްދިނުމަ ި
ތތަކަ ް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ޤައުމީފެންވަރުގައި އަތޮޅަށް ރީތި ނަންހޯދާއިދޭ ފަރާ ް

ނ މަޝްވަރާކުރުން.
ބެހޭގޮތު ް

ނ
ގ ް
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
މބަރުންގެ ެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެ ް

ތން ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
ނިންމެވީ މިކަމާބެހޭގޮ ު
 -4އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ ކައުންސިލްގައި ހުރިބާމުދާތައް ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މށް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަންތައް
ނންމު ަ
މިކަންތައް ކުރިންވެސް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ގެންގޮސް ި
ހން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ.
ނުނިމި ދިގުލައި ދާކަމަށްވާނަ އެ ެ
 10ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
-1

ތން މަޝްވަރާ ކުރުން.
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ  2015ވަނައަހަރު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތާ ބެހޭގޮ ު

މިކަމާބެހޭގޮތުން

ގ
މެމްބަރުން ެ

މެމްބަރުންގެއިއްތިފާގުން

މެދުގައި

ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،
އަދި

މުބާރާތް

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި

ކށް
ބާއްވާރަށަ ަ
ސްޕޮންސަރ

8000/-ރ

ހޯދުމަށް

ދޭގޮތަށް

މަސައްކަތްކުރާނީ

ށ
ކމަށްވެސް ނިންމާ އެގޮތަ ް
ނނެ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލުންކަމަށާއި ،ހޯސްޓް ކުރާރަށަކަށްވެސް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު އޮން ާ
ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ .
-2

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން.
ދވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށާއި،
ގ ު
ހ ރަށުފެންވަރުގައި ތިމާވެށީ ެ
ގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަ ު
ނ ެ
ތން މެމްބަރު ް
މިކަމާބެހޭގޮ ު

ދ
ނންތެރި ތަކެތި ހަ ާ
އެދުވަހުގެހަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ކުއިޒް މުބާރާތެއް ސްކޫލްތަކުގައި ބޭއްވުމާއި ،އުކާލެވޭތަކެތިން ބޭ ު
މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުމަށާއި ،ރަށްރަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ނިންމުނެވެ.
-3

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ އަތޮޅުރައްޔިތުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ އައިޓަމްތައް ރަނގަޅުކުރުން.

މދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި ފައިސާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމަބރުންގެ ެ
ކ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ތރެއިން  4މެމްބަރުންގެ ތާޢީދާއެ ު
ތަޢާރުޒު ނުވާގޮތަށް އައިޓަމްތައް ބަދަލުކުރުމަށް  5މެމްބަރުންގެ ެ
-4

ޝވަރާކުރުން.
ތން މަ ް
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 6 :ގައި ވަނީ ބޭސްފިހާރައިން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭގޮ ު

މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މާލެގޮސް އެސް.ޓީ.އޯ.އާއި މަޝްވަރާކުރުމަށާއި
ރއްވާކަމަށެވެ.
ނބަރުން ތާއީދުކު ަ
އނިންމުމަށް މެ ް
އެސް.ޓީ.އޯ.އިން ހިންގަވަން ރާވާގޮތެއް އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ގޮތެ ް
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ގތުން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމަށް
ކރިމަތިލީފަރާތަށް ވަގުތީ ޮ
ފާމަސީއަށް ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނަށް ު
ނިންމިފައި ވެއެވެ.
 11ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާސްކުރުން.

-1

މ
މފައިސާނެގުމަށް ފާސްކުރުމަށް ި
ކށަވަރުދޯނީގެ އައިޓަމުން ި
މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 3000/-ރ ބަޖެއްޓަށް ކަނޑައަޅާއިަ ،
ޒ
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްދެއްވީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީ ް
ލ މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.
އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟި ް
-2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ދޫކުރުން.
ގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯނަށް 700000/-ރ
ތން މެމްބަރުން ެ
މިކަމާބެހޭގޮ ު
ގެބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ .މިފައިސާނެގުމަށް ފާސްކުރުމަށް މި ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްދެއްވީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް
ފޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް
ޒޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލް ާ
ޢބްދުލް ޢަ ީ
މބަރު އަލްފާޟިލް ަ
މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެ ް
އޒުވަރު ޢަލީއެވެ.
ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ަ
-3

އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރުން .

އ
މިފަހަރު ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ބަޖެޓަށްކަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ 1000000/-ރ ރުފިޔާގެ ތެރެއަށް ފުލިދުއަށް ކުރިންބުރުގަ ި
ށ
ލޯނުދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިހުރި ފައިސާ 235000/-ރ އިތުރުކޮށް 1235000/-ރ އެއީ މިފަހަރުގެ ލޯނު ދޫކުރުމަ ް
ޒ
ބއިވެރިވެ ވޯޓްދެއްވީ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީ ް
ހަމަޖައްސާ ބަޖެޓުކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން ވޯޓްގާއި ަ
ލ މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.
އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟި ް
ނމުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ .
ނ ް
ބހާނެގޮތެއް ި
ލޯނުރަށްރަށަށް ަ
ކުރިންވެސް ލޯނުދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .
މިހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް މި ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްދެއްވީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު
ޢަލީ އެވެ.
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ސަރކިއުލާއާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ށ
މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  9:00ޖަހާއިރު ކައުންސިލަރުންގެ ގަޑިޖެހޭގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަމަ ް
އެލް.ޖީ.އޭއަށް އެންގުމަށް ފާސްކުރުމަށް މި ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްދެއްވީ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު
މދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު
މ ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައް ަ
ފޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީ ް
އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު އަލް ާ
އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.
 12ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ނ މަޝްވަރާކުރުން.
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ކައުންސިލަށް އާންމުދަނީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ށ
މ ް
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ހުޅިދޫ ،ވަށުގިރި ،ހުރަހުފިނޮޅު ،މެދުފަޅުފިނޮޅު ހޯދު ަ
ނ މެބަރުންގެ ެ
މިކަމާ ބެހޭގޮތު ް
ޓ
އެލް.ޖީ.އޭއަށް ހުށަހެޅުމަށް މެމްބަރުން ނަށް ފެނިލައްވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ފެންނަކަމަށް ވޯ ް
ދެއްވީ

ޒޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު
ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަ ީ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީއެވެ .ނުފެންނަކަމަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު
ވޯޓްދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.
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އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން

މަޝްވރާކުރުން

.

މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  10އަހަރު ދުވަހަށް އަތޮޅުކައުންސިލް ގޯތީތެރޭގައި ހުރި އާ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
ވޔަފާރިއެއް ކުރުމަށް
ޤނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހުއްދަކުރާ ި
ޢިމާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާ

ށ
ނނަ ް
ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މެމްބަރު ް

ށ
މ ް
ޓދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން  10އަހަރުދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ފެންނަކަ ަ
ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯ ް
ވޯޓް ދެއްވީ

މ،
ޢބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީ ް
ލފާޟިލް ަ
މނިކް ،މެމްބަރު އަ ް
އހްމަދު ަ
އބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ަ
ނާ ި

މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.
-3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ ލޯނު ދޫކުރުން .
ދގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  17ޖޫން  2014ވަނަދުވަހު ކޮމްޕިއޫޓަރ ހޯދުމަށް އިޢުލާން
ރންގެ މެ ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަ ު
އސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު
ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން  17ޖޫން  2014ވަނަދުވަހު އިޢުލާން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނާއިބްރަ ީ
ދ ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު
ފޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަ ު
އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު އަލް ާ
އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.
މޝްވަރާކުރުން .
-4އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 6 :ގައި ވަނީ ލޯނު ސްކީމާއި ބެހޭގޮތުން ަ
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު  25ޖޫން  2014ވަނަދުވަހު ލޯނުދޫކުރަން ފެށުމަށް އިޢުލާން
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
ށ ފެންނަކަމަށް ނާއިބްރައީސް
ލނު ދޫކުރަށް އިޢުލާން ކުރުމަ ް
ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުމުން  25ޖޫން  2014ވަނަދުވަހު ޯ
ދ
ރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަ ު
ބދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަ ު
މނިކް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ ް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ
ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ވޯޓް ދެއްވިއެވެ.
މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތައް
އެމް .އެން .ޑީ .އެފާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި މެޑިކަލް ކޭޕެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން
ކމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.
ފނުވާނެ ަ
މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލިއެކިއުންތައް ފަހުން ޮ
 13ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
-1

ރކުރުން
އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ލޯންސްކީމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ

.

ށ
ނ ް
ށހެޅުމަށް މެމްބަރުން ަ
ށ ހު ަ
މުހައްމަދު ނަޢީމް  /މަޑިހާ ވ .ފުލިދޫ ގެ މައްސަލަ އެއްބަސްވުން ނެތަސް ކޯޓަ ް
ށ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވީ
ފެނިލައްވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދިނުމަ ް

ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް
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 2014ވަނަ އަހަ ު

ފޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް
ޒޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލް ާ
ޢބްދުލް ޢަ ީ
މބަރު އަލްފާޟިލް ަ
މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެ ް
އޒުވަރު ޢަލީއެވެ.
ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ަ
-2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން

.

މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަންނަ ޖުލައިމަހުގެ  19ދުހުގެ ކުރިން ބަރާބަރަށް
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވެއްދުމަށް
ވޓް ދެއްވީ
ހުށަހެޅުއްވުމުން ފެންނަކަމަށް ޯ

ފައިސާ

ނ
ވ ގޮތަކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތު ް
ނށް ފެނިވަޑައިގަންނަ ާ
ނ ަ
މެމްބަރު ް

ލ
ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުމަނިކް ،މެމްބަރު އަލްފާޟި ް

ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިބްރާހީމް ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ އެވެ.

ޝވަރާކުން.
-3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ ރަމްޟާން މަހުގައި ދީނީ ޕްރޮގުރާމް ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން މަ ް
މޝްވަރާކުރުން.
ގތުން ަ
އ މާހެފުންބޭއްވުމާއި ބެހޭ ޮ
ހުރިހާ ޢިދާރާތަކުން ގުޅިގެން  1435ވަނައަހަރުގެ މުނާސަބަތުގަ ި
މދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން ގުޅިގެން  1435ވަނައަހަރުގެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
ރަމްޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ މާހެފުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިގެ ފަރާތުން މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ޖެންޑަރގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި،
ށ ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
އެމަނިކް ފާނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަ ް
ވނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނމަ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަ ާ
މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު މޫސުން ތަންދޭ ަ
ނިންމިގޮތް
ވ.
މޫސުން ރަނގަޅިއްޔާ ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ނިންމިފައި ވެއެ ެ
ނ  3000އެޅިގާ ކެޔޮދުއަށް ގެނައުމަށް ޓަކާއި ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޢަލީ ޝާހިދު
އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފުލިދޫ ް
ރމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ވ .ކެޔޮދޫ ފިހާރަގެ ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކު ު
ނިންމިގޮތް
ށ ނިންމިފައި ވެއެވެ.
ނވަރެއް ބަލާފައި ގޮތެއް ނިންމުމަ ް
ޔުނިޓުން މުދާ ދަތުރަކަށް އޮން ަ
 14ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ނިންމި ނިންމުންތައް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ޓ
ވފައިވާ ކޮމިޓީއާއި ،ބަޖެ ް
ޖޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކުލަވާލެ ި
އން  2017އަށް ލަފާކުރާ ބަ ެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ި 2015
އ ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް
ޅފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑަ ި
ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު ހުށަހެ ި
ފޟިލް
ފޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލް ާ
ޅއްވުމުން ނައިބުރައީސް އަލް ާ
ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެ ު
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފާސްކުރަން
ވޯޓް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.

58

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

 -2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ  2014ވަނައަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯރޓް
ތައްޔާރުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން
ށ
ނ ް
ނ ަ
ތގެމަތިން ފޮނުވުމާމެދު މެމްބަރު ް
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެ ރެޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮ ު
ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު
ލ
ޟ ް
މބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާ ި
މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެ ް
މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފެންނަކަމަށް ވޯޓް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.އެވެ.
 -3އެޖެންޑާ އައިޓަމް  5ގައިވަނީ ކައުންސިލަރުންނާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން.
ށ
ފނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަ ް
ކައުންސިލަރުންނާ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ެ
ލ
ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ށ
މ ް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފެންނަކަ ަ
ވޯޓް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 -4އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ފައިސާ ބޭންކަށް ޖަމާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
އ
ގ ި
މލްޑިވްސް މުލީ ބުރާންޗް ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރުމާއެކު އެފައިސާ ބޭންކް އޮފް ޯ
ށ
ޓ ދެއްވުމަ ް
ވ ގޮތަކަށް ވޯ ް
މބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަ ާ
އންސިލްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމާމެދު މެ ް
މިކަ ު

އޮންނަ

ދލްޢަޒީޒް
ނއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ަ
އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފެންނަކަމަށް ވޯޓް
ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 15ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  3ގައިވަނީ ބާމުދާ ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މލުކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށް
މި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ކުރިންވެސް ޢަ ަ
ގެންދިއުމަށެވެ.
 -2އެޖެންޑާ އައިޓަމް  4ގައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
މިކަމާއި

ބެހޭގޮތުން

ނގެ
މބަރު ް
ެ

މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ކޮމެޓީން

ގތަށް
ނންމާފައިވަ ޮ
ި

ށ
ކުރިއަށްގެންދިއުމަ ް

ލ
މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ށ
މ ް
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފެންނަކަ ަ
ވޯޓް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
 -3އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 5 :ގައިވަނީ ނީމް ފާމަސީ ( ބޭސްފިހާރަ ) އެ.ޓީ.އޯއަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ހންގަމުންގެންދާ
މި މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލުން ި
ބޭސްފިހާރަ
59
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ތ ހޯދައި ދިނުމާއިމެދު
ޞ ު
އގެ ދަށުން ބޭސް ލިބުމުގެ ފު ަ
އެސް.ޓީ.އޯ މެދުވިކޮށް ރައްޔިތުނަނަށް އަގުހެޔޮކޮށް އާސަންދަ ި
ނވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ
ފނިވަޑައި ގަން ަ
މެމްބަރުންނަށް ެ
އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ފެންނަކަމަށް
ވޯޓް ދެއްވާފައި ވެއެވެ.
ތކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 -4އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 6 :ގައިވަނީ ކަށަވަރުދޯނީގެ ބައެއް މަރާމާތު ަ
ލން ކުރުމަށާއި،
ގ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ ދޯނި އެހެލުމަށް އިޢު ާ
މި ކަމާބެހާގޮތުން މެމްބަރުން ެ
ނޑާކުރުމަށެވެ.
އެސްޓިމޭޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ދެންއަންނަ ޖަލްސާއަށް އެޖެ ް
 1ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ނ
ކށް ،އަލު ް
ލން ބާތިލު ޮ
އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ސިޓީ ގައި ވިދާޅުވެފައިވާކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރިން ކުރެވިފައިވާ އިޢު ާ
ށ ފެންނަކަމަށް ވިދާޅުވެ ލަސްވާކަމަށް ވާނަމަ މިއަދުވެސް
އިޢުލާންކޮށް ،ވީހާވެސް ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަ ް
ޑ
ދނުން 14 .ސެޕްޓެންބަރ  2014ގައި ބި ު
އ މަޢުލޫމާތު ި
އ 10 ،ސެޕްޓެންބަރ  2014ގަ ި
ފންނަކަމަށާ ި
އިޢުލާން ކުރުމަށް ެ
ކ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ
ލ މުހައްމަދު އަހްމަދު މަނި ް
ޟ ް
ނމަށް ނައިބްރައީސް އަލްފާ ި
ލންގައި ހިމެ ު
ހުށަހެޅުމަށް އިޢު ާ

ތށް
ގޮ ަ

ލގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާފާސްކުރުން
ފާސްކުރުމަށާއި 24 ،އޮގަސްޓް  2014ވަނަދުވަހު މިކައުންސި ް
ބާތިލުކުރުމަށް

ރންނަށް
މެމްބަ ު

ފެނިވަޑައި

ގަންނަވާގޮތަކަށް

ވޓް
ޯ

ދެއްވުމަށް

ރިޔާސަތުން

ހުޅުވާލެއްވުމުން

ށ
ތ ް
މިގޮ ަ

ފާސްކުރުމަށް  5މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ކުރެއްވިއެވެ.
 16ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު ފެލިދޫގެ ފަރާތަކާއި ރަކީދޫން ލޯނަށް އެދިފައިވާ ފަރާތެއްގެ ލޯނު ފޯމާއި
ވ
މފައި ާ
ލނު ކޮމެޓީން ނިން ާ
ހޅާފައިވުމުން ލޯނުގެ ޤަވާއިދާއި ޯ
އެކު ޖާމިނުވާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުން ބޭރުގެ ފަރާތެއް ހުށަ ަ
ލސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 4
މދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ޖަ ް
ނބަރުންގެ ެ
ވތީ އެކަމާއިމެދު މެ ް
މ ހިލާފް ާ
އުޞޫލުތަކާއި އެ ދެފޯ ު
ވ
އ ާ
ގތެރެއިން ތަރުތީބުކުރެވިފަ ި
ލނު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކު ެ
މެންބަރުންގެ ތާޢީދާއި އެކު އެ ދެ ފޯމަ ބާތިލްކޮށް ފެލިދޫގެ ޯ
ލިސްޓުގައި ޖެހިގެން އިން ފަރާތަށް ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމަށާއި ،ރަކީދޫގައި ލޯނަށް އެދިފައިވާ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމުން މި
ނ
ދފައިވާ ފަރާތްތަކުގެތެރެއި ް
ނ ދޭން ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުނެވެ .އަދި ފުލިދޫއިން ލޯނަށް އެ ި
ބުރުގައި ރަކީދޫއަށް އިތުރަށް ލޯ ު
ގ
ހމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު ެ
ރޠު ަ
ރމުން ލޯނު ލިބުމުގެ ޝަ ު
ސ ދޫކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ހު ު
ލނު ފައި ާ
އިތުރު ފަރާތަކަށް ޯ
ށ
ފރާތަށް ލޯނުފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފުލިދޫ ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމުމަ ް
ތަރުތީބުގައި ޖެހިގެން އިން ަ
ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެޖެންޑާ ނަމްބަރު 5 :ގައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާކްސްދޭނޭ އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައް
ކުރިއަށް ގެންދާނޭ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހުލުވާލުމުން މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2މެންބަރުންގެ

60
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ވާހަކައިގަވެސް މިހާރު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވައި އެ ކަރުދާސް
ޓށް އެއްސެވިއެވެ.
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ  ،އެ ކަރުދާސް ފާސްކުރުމަށް ފެނިލައްވާތޯ ރިޔާޞަތުން ވޯ ަ
 17ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
މެންބަރު ޢަލީ އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރާއި ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު
ތ
ގރީމެންޓްކޮށް ކުރިއަށް އޮ ް
ތާޢީދު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތަށް " މިފަހަރުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތާއިއެކު އަވަހަށް އެ ް
ވ
އ ި
ނ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެލެ ް
ވޓަށް އެހުމު ް
ހޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ޯ
އމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް " ހުށަ ެ
ދެހަފްތާގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެނަ ު
 5މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިފަހަރުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތާއިއެކު އަވަހަށް އެގްރީމެންޓްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް
އމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފާސްވިއެވެ.
ދެހަފްތާގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެނަ ު
 18ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ށ
މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ހުށަހަޅުއްވައި ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ތާޢީދު ކުރައްވާފައިވާގޮތަ ް
ތ
ކ ި
ގނެ އަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު އެގްރީމެންޓްކޮށް ތަ ެ
ތގެ ޑައުންޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި ނަ ާ
ސްކީމުގެ ދަށުން ގެނެވޭ ތަކެ ީ
ރއިން ދެވަނަގޮތްކަމުގައިވާ:
ނގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެގޮތުގެތެ ެ
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ،ޑައުންޕޭމަންޓް ެ
ޑެކްސްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ އަކަށް  :އިތުރުކުރެވޭ ހިދުމަތުގެ އަގަށް2000/-.ރ ޑައުންޕޭމަންޓަށް740/-:ރ
ލެޕްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ އަކަށް  :އިތުރުކުރެވޭ ހިދުމަތުގެ އަގަށް2500/- .ރ
އައިޕެޑް އަކަށް

 :އިތުރުކުރެވޭ ހިދުމަތުގެ އަގަށް3000/- .ރ

ޑައުންޕޭމަންޓަށް922/-:ރ
ޑައުންޕޭމަންޓަށް1905/-:ރ

ބއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
އސާނެގުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވެވި  5މެންބަރުންގެ އަޣުލަ ި
ދެވަނަ ހުށަހެޅުމުގައިވާގޮތަށް ފަ ި
 19ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
 -1ސްނާމީ ލުއިލޯނު ނަގައި ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޤަވާޢިދުން
ނ ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ
ފައިސާ ނުދައްވާ  13ފަރާތަށް މިހާހިސާބަށް ނުދައްކާވާ ފައިސާ އަވަހަށް ދެއްކުމަށާއި ،ޤަވާޢިދު ް
މިހާހިސާބަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނޭކަން
ވ ކަމަށް ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ
ވމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ ާ
ޓ ފޮނު ު
ނދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ސި ީ
ދނުމަށް ފައިސާ ު
ހަނދާންކޮށް ި
އތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ތިއްބެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އި ް
ނގާ ފައިވާ ވ .ފުލިދޫ ގުލްޗަމްޕާއާގޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޞާލިޙް ލޯނުފައިސާ
 -2އަތޮޅުތަރައްޤީ ފަންޑުން ލޯނު ަ
ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އިބްރާހިމް ޞާލިޙް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ދައްކާ ޚަލާސްކުރިއިރު

ސ ރުފިޔާ )
ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް 3000.00ރ ( .ތިންހާ ް

ބނެ މިފައިސާ
ކައުންސިލަށް ދައްކާފައިވާކަމަށް ު

ފުލިދޫ

ހޯދުމަށްއެދި އިބްރާހިމް ޞާލިޙް ފުލިދޫ ކައުންސިލަށް ސިޓީއަކުން

ނޖެހޭ ފައިސާއަށްވުރެ އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްތޯ
ހުށަހަޅާފައިވާތީ މި ފައިސާއަކީ މީނާ ނަގާފައިވާ ލޯނަށް ދައްކަ ް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ރަގަޅަށް ސާފުކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށްވާނަމަ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެ
ރއްވިއެވެ.
ފައިސާ އޭނާއަށް ދިނުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކު ެ

ށވަރު އެހެލާ މަރާމާތު
ތންނާއި ،ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު ޝޯޓްލިސްޓްކޮށް ހެދުމާއި ،ކަ ަ
 -3ކަށަވަރު ދޯނި އެހިލުމާ ބެހޭގޮ ު
ކުރުމަށް

ނ
ށފަހު މިކަމަށް ހިނގާ ޭ
މލުމަ ް
ނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިން ާ
ބހޭގޮތު ް
އ ހޯދުމާ ެ
ހ ހުއްދަތަ ް
ހޯދަންޖެ ޭ

ނ
ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ތ ރިޔާރަސަތުން ވޯޓަށް
 -4މަޝްވަރާއަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާ ީ
އެއްސެވިގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ( ޑެސްޓޮޕް ،ލެކްޓޮޕް ،އައިޕެޑް ) ޙަވާލުކުރުމުގައި އެގްރިމެންޓް
ށ
ޓ މިބުރުގައި ދޫކުރާ މަތީގައިވާ ތަކެއްޗަށް ނިސްބަތްކޮ ް
ނން ކުރަމުންގެންދިޔަ އެގްރިމެން ް
އަލަށް ނުހަދާ ކުރިންވެސް ބޭ ު
ތައްޔާރު ކުރުމަށާއި ،ޖާމިނުވާ ފަރާތްތައް އެގްރިމެންޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަރާތުން ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުމަށާއި ،މި
ސްކީމްގައި ހިމެނޭތަކެތި ކައުންސިލުން ރަށްރަށަށްގޮސް އެތަކެތި ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިބެރިވެ
ތފާގުން ފާސް ކުރެއްވިއެވެ.
ލެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއް ި
 20ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ހ ރިޔާޞަތުން ވިދާޅުވީ :މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާސިކް ނީޒާރު ހުށަހާޅުއްވާ ތާޢީދު
 -1މެމްބަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަ ު
ށ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ދަށުން ގެނެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ،އައިޕެޑް ލެޕްޓޮޕްގެ
ލިބިފައިވާގޮތަ ް
ދކުރުމަށާއި ،އެގޮތަށް
ވފަރާތް ތަކަށް ޫ
ލމަށްފަހު ބޭނުން ާ
ބތޯ ބެ ު
ތެރެއިން ބާކީހުރި ތަކެތި އެރަށެއްގައި ބޭނުންވާ މީހުން ތި ި
ވ ފަރާތްތަށް ހޯދުމަށް މުޅި އަތޮޅަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި ،އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ
ބނުން ާ
ދޫނުކުރެވި ހުންނަތަކެތި ޭ
ތ
ކ ި
ނ ،އެތަ ެ
ށ ކުރިން ބު ެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ދަށުންގެނެވިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ،އައިޕެޑް ލެޕްޓޮޕްގެ ބޭނުންވާކަމަ ް
ދ
ފ ަ
ފންޑުން ހިންގާމި ަ
އތޮޅުތަރަށްޤީ ަ
ގ ފަރާތްތަކަށް ަ
ތ ނުނެ ި
ބނެ ތަކެ ި
ބނުން ނުވާކަމަށް ު
ކތި ޭ
ގެނައިފަހުން އެތަ ެ
ބރުންނަށް ފެނިވަޑައި
ވވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް މެމް ަ
ޕްރޮގުރާމެއްގައި  3އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބައިވެރި ނު ެ
ނ
ށ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ތިން މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަ ް
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް
 -2މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
ތ ކުރުމަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޢަޒީޒު އިބްރާޙީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް ކަށަވަރުދޯނި މަރާމާ ު
ހށަހަޅާފައިވާ
މޫސާ އިބްރާހީމް ވީނަސް އ.ދ މަހިބަދޫ ު

ޓ
64290/-ރ ގެ އެސްޓީމޭޓަކީ އެންމެ ކުޑަކޮށް އެސްޓިމޭ ް

ހުށަހަޅާފައިވާ އެސްޓިމޭޓް ކަމަށްވާތީ އެފަރާތާއެކު އެގުރީމެންޓް ކުރުމަށާއި 27 ،އޮކްޓޯބަރ  2014ވަނަދުވަހު ކަށަވަރު
ކށްވީ އެކްސިޑެންޓްގައި ދޯނީގެ ކުރީކޮޅު ވަރަށްބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ދޯނީގެ ކުރީކޮޅު
ދޯނި މާލެއިން ރަށަށް އަންނަނި ޮ
ނ
ހެދުމާއެކު ކަށަވަރުގެ މަރާމާތަށް 200000/-ރ ގެބަޖެޓެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރުމަށށާއި ،ކަށަވަރު އެހިލުމު ް
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ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ށ ފެނިލައްވާ ގޮތަކަށް
ކރަންހުރި މަރާމާތުބަލާ މަސައްކަތް ޙަވާކުރުމަށް މެމްބަރުންނަ ް
މެމްބަރުން މަހިބަދުއަށްގޮސް ު
ލއްވި
ވޯޓްދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ެ

ނ
ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެހުށަހެޅު ް

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 21ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
 -1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3ގައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ދަށުން މިފަހަރު ގެނެވިފައިވާ އައިޕެޑް

ތަކުގެތެރެއިން އައިޕެޑް

އއިޕެޑާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ހށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ނުގެންގޮސް ހުރި ަ
ބޭނުންކަމަށް އެދި ު
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ

ށ
19ވަނަ ޖަލްސާގައި ނިންމާފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅަ ް

ފރާތްތަކެއް ތިބިތޯ ބެލުމަށެވެ.
ކތި ގަންނަ ަ
އިޢުލާނުކޮށްގެން ތަ ެ
ނ މަޝްވަރާކުން.
ތ ް
 -2ކަށަވަރުދޯނީގެ މަރާމާތާ ބެހޭގޮ ު
ހ
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ  29ޑިސެމްބަރ  2014ވާހޯމަދުވަ ު
މބަރުންގެ ެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެ ް
މއް ބޭއްވުމަށެވެ.
ކަށަވަރުގެ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވު ެ
ތން މަޝްވަރާކުން.
ރ ފާމަސީގައި ހުރި ބޭހާއި ބެހޭގޮ ު
 -3ނީމްފާމަސީ ހިންގުން ހުއްޓާލިއި ު
މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު
ށ
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް މި ޑިސެމްބަރު  31ވަނަދުވަހުގެ ނިޔަށް ނުވިކިހުރި ބޭސްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ބަހާލުމަ ް
ޓ ދެއްވިއެވެ .މެމްބަރު
ވ ް
ލ ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ފިޔަވާއި އެހެން ހުރިހާ މެމްބަރުން ޯ
ޢބްދު ް
މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ަ
ބރާހީމް އެއްވެސްކޮޅަކަށް ވޯޓެއް ނުދެއްވައެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އި ް
 22ވަނަ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް
ޓ
ތށް ޚަރަދުވި ފައިސާގެ ބަޖެ ް
ނނާއި ،ކަށަވަރުގެ މަރާމާ ަ
ބހޭގޮތު ް
ރތަށް ފައިސާދިމުމާއި ެ
ކަށަވަރުދޯނި މަރާމާތުކުރި ފަ ާ
ވރާކުން.
ފާސްކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝް ަ
މިކަމާބެހޭގޮތުން

ގ
މެމްބަރުން ެ

މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

މެމްބަރު

އަލްފާޟިލް

މުހައްމަދު

ނާސިކް

ނިޒާރު

ނސިލްގެ 19ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ކަށަވަރު ދޯނީގެ މަރާމާތުގެ ބަޖެޓް ކަމުގައިވާ -
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ކައު ް
ށ 25000/-ރ (ފަންސަވީސްހާސް ރުފިޔާ) އިރުތުކުރުމަށް ހުށަޅުއްވާފައިވާ
200000/ރ (ދެލައްކަ ރުފިޔާ)ގެ ތެރެއަ ް
ދއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި
ކށް ވޯޓް ެ
ތތަކުން ފެނިލައްވާގޮތަ ަ
ރ ް
ހުށަހެޅުމަށް ތާޢީދުކުރަށްވާ ފަ ާ
ކރެއްވިއެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް ު

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ގ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ،އުމުރާނީގޮތުންނާއި ،އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅު ެ
އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީއެއް
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ހރީ ރިޕޯޓް
ރގެ އަ ަ
 2014ވަނަ އަހަ ު

ތ ބަލާ
ތއް ޝަރުތު ހަމަވޭ ޯ
ތ ަ
ނށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ލ ަ
ޢދަށް ޯ
ކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާ ި
ބނުމަ ީ
އޮވެއެވެ .މި ކޮމެޓީގެ ޭ
އޅާ ފާސްކުރުމެވެ.
ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަ ަ

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

އަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

2

ނ
ލޣަ ީ
އަބުދުލްމަޖީދު އަބުދު ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަބުދުއްސަމީޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ނ
ނނާ ު
އަބުދުލްހަ ް

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

5

މ
މަރީނާ އިބްރާހީ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

ނ
އިބްރާހީމް ޝަބީ ް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

7

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

8

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 09ޢަލީ އިޙްސާން

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޝ
 10ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 11މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 12އަޙުމަދުރަމީޒު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 13ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

މ
 14އަހުމަދު ނަދީ ް

ރިސާރޗް އޮފިސަރ

 15ނާސިރާ ހަސަން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 16އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 17އަލީ ސަލީމު

މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 18އަބުދުއްރަޝީދު

މަސައްކަތު

 19އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

ލ
 20ޢަބުދުއްﷲއަ ީ

ނެވި

މ
 21ޢަބުދުލް އަލީ ް

ޑްރައިވަރ

 22މޫސާނިޒާރު

ފަޅުވެރި

 23މޫސާ އިސްމާޢީލް

ފަޅުވެރި

 24ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

 25އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު
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އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ނ
ހންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ދއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ި
ދނީ އިދާރީ ާ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެން ާ
ހ
ނބެ ޭ
ދ ތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ާ
ލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ނަމްބަރު 7/2010 :ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވި ް
ރ ގޮތުގައި ގާތުން ފޯރުކޮށް
ނތެ ި
ޖހޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނު ް
ތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ީ
ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.

މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ށ ވަނީ
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަ ް
ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ށ
މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަ ް
ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ .މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
އވެ.
ނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެ ް
ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ު

ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ނމަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުންނާއި އަދި ކުއްލި
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނި ް
ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.

އޯޑިޓް

ނވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ު
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އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް

އދާރާ
ސގެ ި
ނ ި
އތޮޅުކައު ް
ފެލިދެއަތޮޅު ަ

އ ކުރެވިފައެއް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެ ް

ނުވެއެވެ.

މާލީ އޯޑިޓް

ނފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެ ި

ނުވެއެވެ.

އިދާރީ އޯޑިޓް

ނފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެ ި

ނުވެއެވެ.
އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 9އޮކްޓޯބަރ  2014ން  17އޮކްޓޯބަރ  2014އަށް މިކައުންސިލްގެ  2013ވަނައަހަރުގެ ހިސާބްތައް
އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އޯޑިޓް ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ށ
ކ އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކޮ ް
ކށް ރައްޔިތުންގެ ރަށުގެ އެކިއެ ި
ރައްޔިތުން ގެއަޑުއެހުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރު ޮ
އތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި
ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތަ ް
ށ ޖަވާދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ.
މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލުތަކަ ް
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކްނަތައްތައް

ބ
ނސިލުގެ މާލީ ހިސާ ު
ވނަ ބައި :ކައު ް
ފަސް ަ
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ .އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ
ގ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި ،އަދި
ލށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރު ެ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސި ް
ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ހިފަހަށްޓަވައި އެބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއި ،މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން
ދރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ
އިދާރީކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރަކަށްވުމުންނާއި ،އި ާ
ފއިވާ އެއްވެސް އެއްޗެސް
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
މ
ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން .އަދިހަ ަ
އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން

މނިޓަރީ
ަ

ގ
އފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭ ި
ނނަވާ ެ
ލމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެ ް
ށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެ ު
އޮތޯރިޓީގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮ ް
ނންވީ
މން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭ ު
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބު ު
އވެ.
ރށް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ ނުހިންގި ެ
ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ މިންވަ ަ
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ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ކައުންސިލުގެރައީސް
ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
ނ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުން ަ

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

 2014ވަނަ

 2014ގެ

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފުރަތަމަ 6

 2014ގެ

 2013ވަނަ

ޚަރަދު

މަހުގެ ޚަރަދު

ލިބުނު ބަޖެޓް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4506033.21

4431751.00

4786556.22

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

86581.01

31800.00

-

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

4592614.22

4463551.00

4786556.22

2391982.21
38530.98
2430513.19

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
213

3711355.12

1932307.72

3740411.00

3964610.12

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ

179908.94

91501.54

196480.00

196566.92

 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

46100.00

24219.00

10000.00

40115.42

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

65472.46

50721.70

62500.00

53871.23
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ނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނު ް

492039.67

286832.23

409360.00

497010.73

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

-

-

-

-

 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

8401.02

6401.02

13000.00

16755.74

4431751.00

53916121.27

86581.01

38530.98

31800.00

-

86581.01

38530.98

31800.00

-

4341277.21

 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

210

2391982.21

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2883814.14

1478522.41

2886603.00

2843623.66

ސ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަން ް

827540.98

453784.31

853808.00

819930.83

3740411.00

3663554.49

1932306.72 3711355.12

ނިންމުން
ނވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެން ެ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު
ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
އއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް
ނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާ ެ
ބރު ލުމެކެވެ .މިގޮތު ް
ހތެރިކަމާ އެއް ާ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެ ީ
ތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި
އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަން ަ
މވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު
ވ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެ ެ
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައި ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ށ
ވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮ ް
ގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާ ެ
އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ެ
ނުދެވުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ނތް ޝުކުރު
ށ ހިފެހެއްޓުމެއް ެ
ނނަ ް
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރި ް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާ ި
ދަންނަވަމެވެ.
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ވ
ކދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއް ި
ފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަ ީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއިު ،
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް
މޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ،ކާ ި
" އާމީން "

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
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