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 ތަޢާރަފު 

އިދާރާ  ަކއުންސިލުގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު ގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުވަނަ އަހަރު 2014މިރިޕޯޓަކީ 
 ދިޔަ ޮގތުގެ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ ރިޕޯޓެވެ.ހިނަގއި މަސައްކަތްތައް

ނޑުަދނޑިތަކަްށ ވާޞިުލވުމަށް  ،މި ރިޕޯޓުގައި  ނޑިަތާކއި ލަ ނޑުދަ ަކއުންސިުލގެ ތަޞައްވުާރއި ލަ
 ލޫމާތު އުމަ ކައުްނސިލުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮުތގެ، ހަރަކާތްތަކާއި  އިހުރިޭރވިފަ ، ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި

ކުެރވުުނ  އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ކައުންސިލުންވަނަ  2014ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މީެގއިތުރުން 
ކުރެވުނު މަަސއްކަތްތަާކިއ  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ަކުއންސިލު މާލީ ތަފްސީލު އަދި ލާއި އްކަތްތަުކގެ ތަފްސީމަސަ

 ފަިއވާެނއެވެ.ބަލައިލެވިަދތިތަކަށް  މަސައްކަތްކުރުުމގައި ދިމާވި
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

 )ތަޞައްވުރު ލިޔުއްވާ( 

ނޑު ތަޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 މިޝަން  ކައުންސިލުގެ 

 )މިޝަން ލިޔުއްވާ(

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

  ިކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހ
 ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

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

  ިގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައ
 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން 

 

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

 ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"
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 ވަނަވަރު  ރަށުގެ 

ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮުތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުެލވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ވ. އަތޮޅުގެ މައި 
 5އިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ  ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެ 19އަތޮޅާއި ވައްޓަރު އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

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

 

 

 

 

  ރިޕޯރޓް އެކުލެވިގެންވާގޮތުގެ ހުލާސާ 

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

ވެރިކަމަށްމޮޅު ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުްނގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްޫބލް ަތންތަން ވ. ައތޮޅުގައި އެބަހުއްެޓވެ. ފަރުމަސް
   އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.

 

 ފިހުރިސްތު ލިޔުއްވުމަށް 

 

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 6 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 9 ތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު ކައުންސިލްގެ އިޚް

 10 ލިބުނު ކާމިޔަބުގެ ހުލާސާ 
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 11 މާލީ ޚުލާޞާ

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  14 ލަ

 17 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

ނޑު(   20 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 22 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 23 ޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން ރައް

 43 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 45 ނިންމުން 

 

 

 

 

 

 

 ގާ ސަރަހައްދު އިޚްތިޞާޞް ހިނކައުންސިލުގެ 

 .ގޭ ޗާޓް ހިމަނާށެވެނހައްދު އެމި ބައިގައި ރަށުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަ

   ކައުންސިލްގެދު ގާ ސަރަހައް ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނ
            އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  

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

o  ްކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާނ 

o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރެވުނު މިންވަރެވެ.މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ލަނ  ޑުދަ

o  ުތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބ 

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

 ތަފްޞީލެވެ 

 މިޔާބެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވޭއެވެ. އެފަދަ ކާ

 



 ގެ އިާދރާ ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލް :އޮފީހުގެ ނަން                            ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2014

 7 

 

o  ާމާލީ ޚުލާޞ 

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

                                      ޚަރަދުގެ ކުރު ޚުލާޞާއެވެ. 

 

 

ނޑުަދނޑިތަކާއި ހަރަކާތްތައް  ދެވަނަ ބައި: ލަ

 ރަށުގެ ތަޞައްވުރު 

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

 ކު އެކުލަވާލިގޮތުގެ ޚުލާޞާއެކެވެ.ހަރަކާތްތަކާއި ފުރޭމްވޯ

 ޕްރޮގްރާމްތައް)ދާއިރާ(:

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

 ކެވެ.ދިނުމަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަްތތަ
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 
 

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

ހިމަނާނީ މި މި ބައިގައި ކައުންސިލުން ރިޕޯޓް ލިޔާއިރު  ގުޅުވައިގެން ރަށް/ސިޓީ/އަތޮޅު ތަރައްޤީއަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކެވެ.
 ގެ ކުރު ޚުލާޞާއެކެވެ.ތަކު (ޕްރޮގްރާމްބައި)ތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތައް ހިމެނޭ (ޕްރޮގްރާމްބައި)
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    ޕްރޮގްރާމް ކޯޑު ނަން  ޕްރޮގްރާމްގެ

 1 އަސާސީ އަމާޒުތައް   

   1.01 ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ުލއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން 

   1.02 ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން 

   1.03 ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން

   1.04 ޖުަތމަޢު ސަލާމަތްކުރުންމަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މު

   1.05 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން 

 2 ހެޔޮވެރިކަން   

   2.01 އަދުލް އިންސާފް

   2.02 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން

   2.03  ހިންގުން ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން

   2.04  ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުން

   2.05  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު

 3 އިޖުތިމާއީ އިންސާފް   

   3.01 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން 

   3.02  އޯގާތެރި ސަރުކާރު

   3.03 ތަޢުލީމް 

   3.04 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން

   3.05  ކުޅިވަރު

   3.06 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން 

   3.07 މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް

 4 ޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީ އި   

   4.01  ފަތުރުވެރިކަން

   4.02  މަސްވެރިކަން

ނޑުވެރިކަން    4.03 ދަ

   4.04  ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

   4.05  ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

   4.06  ތިމާވެށި

   4.07  ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް

   4.08  ހަކަތަ

   4.09 ބިން 



 ގެ އިާދރާ ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލް :އޮފީހުގެ ނަން                            ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2014

 9 

  ެމަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ކައުންސިލުގ 

 (ނަތީޖާއެވެ ންސިލުްނ ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ކައު މި ބައިގައި ބަލާނީ

  ުގެ ޚިދުމަތް ރަށްވެހިކަމ 

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

 (މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެވެ.

  ްލަނޑުދަނޑިތައ 

ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކައުންިސލުން ބައިގައި ހިމަނާނީ  މި)
ކައުްނސިލުގެ  ނީން ހޭދަތަކާއި ވަޞީަލތްަތއް ބޭނުންކުރެވިފައި ވައެހެނިހެ

ނޑިއެއް  ނޑުދަ ނޑިތަކުންކުރެ ލަ ނޑުދަ  (ހާޞިލުކުރެވޭ ގޮތަށްތޯެއވެ.ލަ

 

  ެޚުލާޞާ ޚަރަދުގ 

ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި، މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ) ނޑުދަ ކައުންިސލުން ލަ
ނގި ޚަރަދުގެ ކުރު ހި ކަންކަމަށްއިދާރީ ކައުންސިލުގެ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި އަދި 

 (ޚުލާޞާއެކެވެ. ކުރު ޚުލާޞާ ބުނެދިނުމުގައި ތާވަލު، ގްރާފުން ދަްއކައިދެވިދާނެއެވެ.

   4.10  ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ

 5 އެހެނިހެން ދާއިރާތައް   

   5.01 ޖެންޑަރ

   5.02  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

   5.03  ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް

   5.04  ޤައުމީ ސަލާމަތް

 6 އޮފީސް ހިންގުން   

   6.01 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 

   6.02 މުވައްޒަފުނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
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 ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާން 

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

 
 ޚިދުމަތް: )ޚިދުމަތުގެ ތަފްޞީލު( 

 ްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދު ޕ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

 
 ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 
 (.މި ބައިގައި ހިމަނާނީ ކުރިން ިލޔުނު ޚުލާޞާގެ ތަފްޞީލެވެ)

 
 އިޖްތިމާޢީ އިންސާފުގެ ދާއިރާ  .2

 
 : )ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް( 2ލަނޑުދަނޑި 

 
  ުޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

 (.ބައި ލިޔާއިރު ކޮންމެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގި ހުރިހާ ަހރަކާތެއް ހިމަނާށެވެ މި)
 
 : )ލަނޑުދަނޑި ލިޔުމަށް( 3ލަނޑުދަނޑި 

  ުޕްރޮގްރާމަށް ހިނގި ޚަރަދ 
  ް1ޙަރަކާތ 
  ް2ޙަރަކާތ  

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

 ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ހަރަކާތް 
  ް1ޙަރަކާތ 

o  ްސަބަބު/ދަތިތައ 
  ް2ޙަރަކާތ  

o  ްސަބަބު/ދަތިތައ 
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 ލަތުގެ ބޭނުންހިފުން މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީ  ކައުންސިލުގެތިންވަނަ ބައި: 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ 

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

 ރ500000/-ފަރުނީޗަރު  -2

 ރ150000/-އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު  -3

 ރ 10000/-ފަރުނީޗަރުގެ އަގު  -4

 ރ1500000/-ފަރުދޯނި ފުށި -5

 ރ1100000/-ކަށަވަރު ދޯނި  -6

  ރ25000/-ވޭލަރު  -7

 ހިފުނުގޮތް  ބޭނުން  ވަސީލަތުގެ އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހުރި  ކައުންސިލުގައި 

 ތަންަތން ގުޅިފައިވާ ޢިމާރާތާއި އެ،ޢިމާރާތާއި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 1

ށް ބޭުނންވާ ހިންގުމަ ކައުންސިލް ބޭނުންކުރެެވނީ ޢިމާރާތްތައް ހުރިހާއި  އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އިމާރަތާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
 .ށެވެމަސައްކަތަ

 ފުށިފަރުދޯނި - 

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

 ކަށަވަރު ދޯނި  -3

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

 ވޭލަރު   -4

 ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.  10ރެވޭތާ ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެ
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 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 ނިގަނޑު އޮ ކައުންސިލުގެ 

 ތުރިފައިވާ ގޮތްއާއި ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ދަށުން އިދާރީ މުވައްޒަފުން އެޒިންމާދާރުވެރިޔާކައުންސިލަރުންނާިއ މި ބައިގައި )
ނޑު އެކުލެވޭ ގޮތް އެނގޭ ޗާޓެއް ހިމަނާށެވެކައުންސިލުގެ ހިމެނޭ ގޮތުން   (.އޮިނގަ

(ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް )އޮނިގަނޑު 



 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް 
 ރޑިރެކްޓަ
 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ1 
 ރޗް އޮފިސަރ. އ.ރިސ2ަ

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 1
 . އ. އެކައުންޓެންޓް 2

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ .1 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ2
 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -3
 ޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން . ކޮމ4ް
 . އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 5
 . މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ6
   ފަޅުވެރި  -8. ޑްރައިވަރ / ނެވި  .7
 ފަޅުވެރި 10         . ފަޅުވެރ9ި

 . މަސައްކަތ12ު. މަސައްކަތު      11
 . މަސައްކަތ14ު. މަސައްކަތު      13
 
 
 

 

 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ.1
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ2
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ3
 . އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ4

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 ރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ންފްާރސްޓްއި
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 އިނޭްނސް އޮފިަސރފަ

 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް އިންފޮޭމޝަން 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 

 

 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 މި ބައިގައި )

ލްފާޟިލް އަކައުންސިލްގެ ރައީސް 
 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 މުހައްމަދު އަހްމަދުަމނިކްއަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމްއަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 ޢަޒުވަރު ޢަލީ އަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރުއަލްފާޟިލް 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް 

 އިބްރާހީމް

 (.ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ ތަފްީޞލު ހިމަނާށެވެ
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 ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  ކައުންސިލަރުންގެ 

 (.ލިއްޔަތު ހިމަނާށެވެޒިންމާތަކާއި މަސްއޫމި ބައިގައި ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ )

 ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވެނީ އެވެ. ސިލަރުންނާއި ގާ ވިޔަފާރިތައް ކައުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިން 

 .އިބްރާހިމް ަޢުބދުލްޢަޒީޒް އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ބެލެހެްއޓެވުން ކަންކަން ދޯނީގެ ކަށަވަރު

 މް.އިބްރާހި ިއސްމާޢީލް ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ބެލެހެއްޓެުވން ކަންކަން ފާމަސީގެ 

 .ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ބެލެހެްއޓެވުން ކަންކަން ލޯނުގެ 

 .ނިޒާރު ނާޝިކް މުޙައްމަދު އަލްފާިޟލް  މެމްބަރ ބެލެހެއްޓެވުން ކަންކަން ލޯނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ 

 

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

 ޒިންމާތަކާއި މެމްބަރުންގެ ކައުންސިލުތްތައް އަދި ހަވާލުކުރެވިފައި ނުވާތީ މިރިޕޯޓްގައި މި ދައުރުގެ މަސައްކަ
 ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތު

 

 ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް 

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

 ށަހަޅާ ފަރާތްތައް ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބަލާ ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރުމެވެ. ހު
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 ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

 # ނަން  މަޤާމް

 1 އަޙުމަދު  އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ
 2 އަބުދުލްަޣނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
 4 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 5 އިބްރާހީމް މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 6 ޝަބީން  އިބްރާހީމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 7 އަޒްލީފު މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 8  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 
 9  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 10 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ
 11 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 12 އަޙުމަދުރަމީޒު   ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 13 އަބުދުލް އަޒީޒު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 14 ނަދީމް އަހުމަދު  އޮފިސަރ ރިސާރޗް 
 15 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 16 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް
 17 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 18 އަބުދުއްރަޝީދު މަސައްކަތު

 19 ސިޔާމް  އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 20 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި
 21 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 22 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 23 އިސްމާޢީލް ޚަލީލް  މަސައްކަތު
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 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

 

   ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެންދާނީ އިދާރީ ދާއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ހިންގުުމގެ ޤާނޫނު 
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  2212/7ބަރު: ނަމް ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ކައުންސިލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދާއި، ގައި ކަ

ޤަވާޢިދު ތަކާއި، މުވައްޒަފުންާނެބހޭ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ 
 ފޯރުޮކށް ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.   ބޭނުންތެރި ގޮތުގައި ާގތުން

 

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

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

 

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

ސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަްށ ވަނީ ތު ފުށުއަރާ އެއްވެމަސްލަޙަ
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަްށ 
ފުންނެވެ. މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ސަލާންނުބުނެ ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަ

 ޗުއްޓީ ނުނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުުނވެ ނުހުންނަވައެއްވެ.

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

ނާއި އަދި ކުއްލި ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.

 



 ގެ އިާދރާ ފެލިދުައތޮޅު އަޮތޅުކައުްނސިލް :އޮފީހުގެ ނަން                            ރިޕޯޓް މަހުގެ  6ފުރަަތމަ ވަނަ އަހަުރގެ  2014

 18 

 އޯޑިޓް 

 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 މާލީ އޯޑިޓް 

 އިދާރީ އޯޑިޓް 

 އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް 

 އޯޑިޓް އޮފީހުން، މަސްދުވަހު 6ފުރަތަމަ  މިއަހަރުގެގައި 2214އެއްވެސް އޯޑިޓެއް މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ 
  ވެއެވެ. ނުއެއް ކުރައްވާފަ

 

 އެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން އަޑު  ރައްޔިތުންގެ 

 

 ކުރުން  ޒިޔާރަތް  މުއައްޞަސާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ ފެލިދޫގައިހުރި  މެމްބަރުން  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ                  

 38 ފެބުރުއަރީ  3125  ވ.އަތޮޅު  ތަޢުލީމީމަރުކަޒް 

 

 އެތަންަތނުގެ ވަޑައިގެން އޮފީސްތަކަށް ސަރުކާރު ންގުޅިގެ ުކރުމާއި ހުވައި މެްމބަރުން އަލަށްހޮވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފެލިދުއަތޮޅު
 އަތޮޅު .ވ ތެރެއިން އޮފީސްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ހުރި ފެލިދޫގައި ލުމުގެގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ތަޢާރަްފވެ ބައްދަލުކޮށް ވެރިންނާއި
 ،މެމްބަރުންނާއި  ހުރިހާއި ގެއުންސިލްއަތޮޅުކަ ބައްދަލުވުމުގައި މި. ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ވަޑައިގެން ރުކަޒަށްމަ ތަޢުލީމީ

 ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ .  ބައިވެިރވެލެއްވިއެވެ ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ  ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް
 ކޮލިފައިޑް ވާލުވެހުްނނެވިހަ ވަގުތީގޮތުން ހިންގުމާއި މަރުކަޒް ތަޢުީލމީ،ރަޝީދު هللاޖާދު އެޑިއުކޭޓަރ ޓީޗަރ އެސްކޫލްގެ ފަރާތުން
 ިމބައްދަލުވުމުގައި ޢަްބދުލްހަންނާން އާނުސާއަލްފާޟިލާ  މުދައްިރސް ދިވެހި ،ޣަފޫރު ޖެނީފާަޢްބދުލް އަލްފާޟިލާ ޓީޗަރ

ނޑުމެން ވާހަކަފުޅުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒުގެ. ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ  މިއަދު  އަޅުގަ
ނޑުމެންގެ މިބައްދަލުކުރީ ވެރިންނާއި މަރުކަޒުގެމި  ކޮންކަަހލަ ފޯރުކޮށްދެވޭނީ މަރުކަަޒށް ތަޢުލީމީއަތޮޅު ފަރާތުން އަޅުގަ

 ބަލްމުސްތަގު އަތޮޅުގެ ަރނގަޅުކޮށްެގންމެނުވީ ތަޢުލީމީހާލަތު އަތޮޅުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސްގެ. ބަލާލުަމށްޓަކައެވެ  އެހީތެރިކަމެއްތޯ
ނޑުމެންގެ. ވިދާޅުވިއެވެ ވޭނެކަމަށްނުކުރެ ރަނގަޅު  މަރުކަޒްގެފަރާތުން  ތަޢުލީމީ ބަދަލުގައި  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

 ަކންތައްތައް  ޭބނުންވާ މިވަގުތު އެމަރުކަޒަށް ރަޝީދު هللاޖާދު އެޑިއުކޭޓަރ ޓީޗަރ މިގޮތުން. އެދިލެއްވިއެވެ ރައީސް ވާހަކަދެއްކުމަށް
  .ހުށަހަޅާދެއްވިއެވެ

 .ދަތިވާކަމަށް  ހިންގުަމށް ނެތުމުން ހެޑްމާސްޓަރަކު ދިވެހި ހިންގާނޭ ޢުލީމީމަރުކަޒްތަ -1
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 .ކުރާނޭމީހުންމަދުވުން  މަސައްކަތް ލެވެލްގައި ސީނިއާ -2

 .ބަލިކަށިވުން  ހިންގުމުގެދާއިރާ -3

 .ރިސޯސްބަލިކަށިވުން  ހިއުމަން -4

 .އިތުރުވުން މުދައްރިސުން ވަގުތީ -5

 .ގޮތެއްނެތުން  ކޯސްހެދޭނޭ ޓީޗާސްޓްރޭނިން  ތިބެގެން ރަށުގައި -6

  .ވަރަށްބޮޑުކަމަށް ދަތިކަން ދިނުމުގެ ކިޔަވައި -7

 .ނަތީޖާދިމާނުވާކަމަށް  ،ކުރެވޭހޭދަޔާއި ސްކޫލަށް -8

 .ޓެސްޓެއްދިނުން  އަތޮޅުފެންވަރުގެ ބަދަލުވާއިރު ކަށް 8 ކުން 7 ގުރޭޑް -9

  .ދަށްވެފައިވުން  ތަޢުީލމީހާލަތު ފެލިދޫގެ ،ފުލިދޫ މިއަހަރު  -10

 .ދިނުން  ހޯދައި ފުރުޞަތު ކަންތައްބަލާލުުމގެ ސްކޫލެއްގެ ހިންގާ ރަނގަޅަށް އެހެންއަތޮޅެއްގައި  -11

  .ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް އަވަހަށް ޓީމެއްވަރަށް މިނިސްޓްރީގެ އެޑިއުކޭޝަން  -12

 .ފެނޭ  ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބޮޑަށްމަސައްކަތްތަކެއް ވަރަށް  -13

 .އެބަތިބި  ކަމުނުދާމީހުންވެސް ވަރަށް ،ދިމާވޭ މަްއސަލަ ފޮނުވާގޮން ޓީޗަރުން ބޭރު  -14

  .ތަފާތުކުރޭ  ވަރަށްބޮޑަށް ބޮޑެތިސްކޫލްަތކާ ،ކުދިސްކޫލްތަކާއި  -15

  .ފާހަގަކުރެވޭ މިހާރުމަދުކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އަހުލާގީމައްސަލަ  -16

  .މައްސަލަ ހަރުނުލާ ހެޑްމާސްޓަރެއް މަރުކަޒުގައި ތަޢުލީމީ -17

 .ބޭނުބްވޭ  ހިއުމަންރިސޯސްރަނގަޅުކުރުމަށް ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ  -18

 މުހައްމަދު އަލްާފިޟލް މެމްބަރު އެހީތެރިކަންދޭނަށް މިއަހަރުވެސް ދިންއުސޫލުން އެހީތެރިކަން ކުރީއަހަރުގައިވެސް  -19
  .މަނިކު އަޙްމަދު
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 38 ފެބުރުއަރީ  3125  ވ.އަތޮޅު  ހޮސްޕިޓަލް 

 އެތަންަތނުގެ ވަޑައިގެން އޮފީސްތަކަށް ސަރުކާރު ގުޅިގެން ުކރުމާއި ހުވައި މެްމބަރުން އަލަށްހޮވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފެލިދުއަތޮޅު
 އޮފީސްތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ ފެލިދޫގައިުހރި ލުމުގެގޮތުން  ަމޝްަވރާކޮށް ،ގޮުތންނާއި ވެލުމުގެ ތަޢާރަފް  ބައްދަލުޮކށް ވެރިންނާއި
 ހުރިހާއި އަތޮޅުކައުންސިލަގެ ބައްދަލުވުމުަގއި މި. ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ވަޑައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް  އަތޮޅު.ވ ތެރެއިން

. ވ.  ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ ޢަބްދުްލޣަނީ ަޢބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ ައތޮޅުކައުންސިލް ،މެމްބަރުންނާއި
 ކޮމިއުނިޓީ. އ ،ފައިސަލް ޢަލީ އަލްފާިޟލް  އޮފިސަރ ހެލްތް ކޮމިއުިނޓީ ސީނިއަރ ަހވާލުވެހުންނެވި މާއިހިންގު ހޮސްޕިޓަލް އަތޮޅު
 އަލްފާޟިލާ  އޯ.އާރު.ޕީ ،ޢަލީ އާސިފާ  އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ އެޑްމިން. ސ ،ޞަބާހު އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ ހެލްތް

ނޑުމެންގެއަ. ބަިއވެރިވެލެއްވިއެވެ ޖައުފަރު ޝެރީނާ ފާތުމަތު  ފަރާތުން ހޮސްޕިޓަލްގެ ަބދަލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަރާތުން ޅުގަ
 އެދިލެއްވިއެވެ.  ރައީސް ވާހަކަދެއްކުމަށް

މިހާރުތިބީ  ޑޮކްޓަރުން 3   

ލިބޭނެ ޑޮކްޓަރެއް މެޑިކަލް އިތުރު   

މަސްއަލައެއްނެތް  ޓެކްނިކަލްދާއިރާއިން   

ޑޮކްޓެއްނެތް  މިހާރު. ކުރި މަސައްކަތް ޑޮކްޓްރެއް އަންހެނުންގެ ކުރީގައި  

އެބެއޮތް  ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ޑޮކްޓަރަކު މަސައްކަތްކޮށްގެން އަމިއްލައަށް   

ޖެހިފައި މައްސަލަ ހުރީ ހޭނައްތާމެޝިން މިހާރުހުރި . 

ހޯދަންޖެހެނީ  އާމެޝިނެއް  

ޚަރަދުވާނެ  ރ722222/- ގަތުމަށް އާމެޝިނެއް . 

ޓަރެއްނެތްއޮޕްރޭޝަންޑޮކް . 

ރެއްނެތް ޑޮކްޓަ ހޭނައްތާ  

ވަރަށްބޭނުން  އެހީތެރިކަން ކައުންސިލގެ މިކަންކަމުގައި .  

ނެތް  ދަތިކަމެއް ނަރުހުންގެ  

އެބެހުރި ދަތިކަން ސްޓަރފުންގެ އޮފީސް . 

މިއުޅެނީ ނަގައިގެން މީހަކު ވަގުތީގޮތުން މިހާރުވެސް އެބަހުރި ދަތިކަން ރިސެޕްޝަންގެ  

ދަތިކަން  އެޓެންޑެންޓެއްގެ އެމްބިއުލާންސް   
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ޕޯސްޓް  ލިދޫހެލްތްފު  

ވަރަށްދަތި  ތަރުޖަމާނަކުނެތް    

ވަރަށްހޫނުވޭ  ތެރެއަށް އިމާރާތް  

ކުރެވެމުންދަނީ  މިހާރުމަށްކަތ ކޮށްލެވޭތޯ. ސީ. އޭ ސްޓޯރ ޑްރަގް  

މައްސަލަ ޕޯޓްމަރާމާތުގެ ހެލްތް  

  

ޕޯސްޓް  ހެލްތް ތިނަދޫ   

ވަރަށްދަތި ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް  

ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ   

ޖެހިފައި މަރާމާތުކުރަން ޕޯސްޓް ހެލްތް   

 

ޕޯސްޓް ހެލްތް ކެޔޮދޫ  

މައްސަލަ  ެފންވިއްސުމުގެ ،ފެންބޮޑުވުމާއި ދުވަހު ވާރޭވެހޭދުވަސް ހެލްތްޕޯސްތްގައި ކެޔޮދޫ  

މައްސަލަ މަރާމާތުގެ އިމާރާތުގެ   

މައްސަލަ މަރާމާތުކުރުމުގެ އެންބިއުލާސް   

މައްސަލަ ހޯދުމުގެ ފަރުނީޗަރު  

ދަންޖެހިފައިހޯ ކޮމްޕިއުޓަރ  

ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  

ނެތުން  ފައިސާއެކަށީގެންވާވަރަށް އައިޓަމްގައި ކެޕިޓަލް  

ހޯދުން  ކުލާކެއް ރިސެޕްސަން   
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ވަސްދުވުން ފެނުގައި  

 

ޕޯސްޓް ހެލްތް ރަކީދޫ  

މައްސަލަ ޢިމާރާތުގެ   

ދަތިކަން  މުވައްޒަފުންގެ  

ދަތިކަން  ނަރުހުންގެ  

ވަސްދުވުން ފެނުގައި  

 

މައްސަލަ  ފާމަސީގެ   

މައްސލަ  ލިބެންނެތުމުގެ ބައެއްބޭސް ބޭނުންވާ ހޮސްޕިޓަލަށް  

މަސައްލަތް ހޯުދމުގެ ނަރުހުން ކެޔޮދޫއަށް ،ފުލިދޫ   

ބޭސްލިެބންނެުތން  ދަށުން އާސަންދައިގެ ރަށެއްގައި އަތޮޅުގެއެއްވެސް  

ހިންގުން  ޕްރޮގުރާމެއް  މަދުކުރުމުގެ މަދިރި ހުރިހާމުއައްސަސާތައްގުޅިގެން  

 

ކުރުން ޒިޔާރަތް މުއައްޞަސާތަކަށް ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން ޅުކައުންސިލްގެއަތޮ   
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 އެތަންަތނުގެ ވަޑައިގެން އޮފީސްތަކަށް ސަރުކާރު ގުޅިގެން ުކރުމާއި ހުވައި މެްމބަރުން އަލަށްހޮވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފެލިދުއަތޮޅު
 ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ތެރެއިން އޮފީސްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ހުރި ފެލިދޫގައި ލުމުގެގޮތުން މަޝްަވރާކޮށް ބައްދަލުކޮށް ވެރިންނާއި
 އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ފެލިދުައތޮޅު މިބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަުލކުރުން ސްވެރިންނާއިއި އިދާރާގެ

 ކައުންސިލްއިދާރާގެ  ފެލިދޫ ،ފަސްކައުންސިލަރުންނާއި  އަދިފެލިދޫކައުންސިލްގެ. ބަިއވެރިވެލެއްވިއެވެ ްލޣަނީޢަބްދު ޢަބްދުލްމަޖީދު
ނޑުމެންގެ. ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ ސަމީރު އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު  ބަދަލުގައި  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަރާތުން އަޅުގަ
 ަކންތައްތައް ބޭނުންވާ މިވަގުތު  ކައުންސިލަށް ފެލިދޫ މިގޮތުން. އެދިލެއްވިއެވެ ރައީސް ަކދެއްކުމަށްވާހަ މަރުކަޒްގެފަރާތުން ތަޢުލީމީ

  .ހުށަހަޅާދެއްިވއެވެ ހަސަންޢަލީ އަލްފާޟިލް ސްރައީ ފެލިދޫކައުންސިލްގެ
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ބޭނުން  އެހީތެރިކަން އަތޮުޅކައުންސިލް މިކަމަށް ދަތިކަން ބަޖެޓްގެ . 

ނެތް  އްމާދަތިކަމެ ގޮތުން އިދާރީ . 

ނެތުން އިކްވިޕްމަންޓްސް .  

ނެތް  ދަތިކަމެއް ޢިމާރާތުގެ . 

ނޑުގައި ރަށުކައުންސިލްގެ ނޑުގައިވާޢަަދދަށް. ހަމަނުޖެހޭ އަދިވެސް މުވައްޒަފުން ވާޢަދަދަށް އޮނިގަ  މުވައްޒަފުންލިބޭތޯ އޮނިގަ
ކޮށްދިނުމަށް  މަސއްކަތް .  

 ޢަލީ ހަސަން އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ ލިބިފައިވާކަމަށް ކައުންސިލަށް  ދޫފެލި އެއްބާރުލުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިދިޔައަހަރު
  .ވިދާޅުވިއެވެ

 ވެފައިވާކަމަށް ުކރިމަތި ދަތިތައް ވަރަށް ސަބަބުން ނުދެއްވުުމގެ އެއްބާރުލުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ބައެއް މިދިޔައަހަރު
ވިދާޅުވިއެވެ ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ .  

ނޑު އޮްނނަ އިރުމަތީފަރާތުގައި ފެލިދޫގެ ހިމަޔާކުރުން މަސްފެންގަ . 

 ވާހަކަ މަސައކަތްކުރުމަށް އެންމެންގުިޅގެން ނުގެންގުޅުމަށް ަތފާތު ދިނުމުގައި ޚިދުމަތެއް ރައްޔިތުންނަށްދޭންޖެހޭ ބޭފުޅަކު އެއްވެސް
 .ދެކެވިފައިވޭ

ވިދާޅުވެލެއްވިއެވެ  ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މްބަރުމެ ވަރުގަދަކުރުމަށް އިތުރަށް ގުޅުން އޮންނަ ހުރިހާފަރާތަކާވެސް . 

 ހައްލެއްހޯދުމަށް ތަހައްމަލުކުރަމުްނދާތީއެކަމަށް ރައްޔިތުން ދަތިކަން އެކަމުގެ ނުވާތީ ޤާއިމުކުރެވިފައި އަތޮޅުގައި ބޭންކުގެޚިދުމަތް
ވިދާޅުވިއެވެ  ޢަލީ އަޒްވަރު މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު .  

އެދިލެއްވި ކައުންސިލުން ފެލިދޫ ބޭއްވުމަށް މިއަހަރުވެސް ބައްދަލުވުން ޕްލޭން ބޭއްވެވި އަތޮޅުކައުންސިލުން އަހަރުވެސްކުރީ . 

 ބާއްވާގޮތަށް ދުވަސްތަކުގައި ކުރިއަށްއޮތް ސާތަކާގުޅިގެން ހުރިހާމުއައްސަ ބައްދަލުކުރާއިރު ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައްޔތުންނާއި
ވިދާޅުވިއެވެ  ރައީސް ކައުްނސިލްގެ ފެލިދޫ ށްވިސްނާފައިވާކަމަ .  

ވިދާޅުވިއެވެ  ރައީސް ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ދެއްވުމަށް ފައްޓަވައި އަވަހަށް ޕްރޮގުރާމް ލޯނު .  

 ކައުންސިލަގެ ފެލިދޫ އެހީތރިކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަގެ ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހައްލު މައްސަލަ  ގިރާސަރަހައްދުގެ ފެލިދޫ
އެދިލެއްވިއެވެ  ރައީސް .  

ވާހަކަެދކެވިފައިވޭ ބެހޭގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމާއި ވެބްސައިޓް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  

 އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ފެލިދުައތޮޅު ދެއްކުމަށް ވާހަކަ ރަށުކައުންިސލްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވެްބސައިޓާ ދަތުރުތަކުގައި އަތޮޅުތެރޭގެ
އެދިލެްއވިއެވެ ޢަބްުދލްޣަނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު .   
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ކުރުން ޒިޔާރަތް މުއައްޞަސާތަކަށް ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ   

 38 ފެބުރުއަރީ  3125  ފެލިދޫ  ޕޮލިސް 

 އެތަންަތނުގެ ވަޑައިގެން ތަކަށްއޮފީސް ސަރުކާރު ގުޅިގެން ުކރުމާއި ހުވައި މެްމބަރުން އަލަށްހޮވުނު އަތޮޅުކައުންސިލަށް ފެލިދުއަތޮޅު
 ކައުންސިލްގެ ފެލިދޫ ތެރެއިން އޮފީސްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ ހުރި ފެލިދޫގައި ލުމުގެގޮތުން މަޝްަވރާކޮށް ބައްދަލުކޮށް ވެރިންނާއި
 އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް ފެލިދުައތޮޅު މިބައްދަލުވުމުގައި ބައްދަުލކުރުން ސްވެރިންނާއިއި އިދާރާގެ

 އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް އިންވެސްޓިޭގޓަރ ފަރާތުން ޕޮލިސްގެ ފެލިދޫ. ަބއިވެރިވެލެއްވިއެވެ ަޢބްދުލްަޣނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު
 ޢަބްދުލްވައްހާބް އަޙްމަދު އަލްފާޟިލް އިންޗާޖް އޮޕްރޭޝަން ،ޒައިދު މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް އިްނޗާރޖް އެޑްމިން ،ޢަބްދުލްހަްނނާން

 އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް ވެރިޔާ ޒިންމާދާރު ކައުންސިލްއިދާރާގެ ފެލިދޫ  ،ފަސްކައުންސިލަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ. ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ
 ވާހަކަދެއްކުމަށް  ފަރާތުން ޕޮލިހުގެ ފެލިދޫ ބަދަލުގައި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ފަރާތުން ނޑުމެންގެއަޅުގަ. ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ ސަމީރު
 ހަްނނާން  ޢަބްދުލް ިޢސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް އިްނވެސްޓިގޭޓަރ ޕޮލިހުގެ ފެލިދޫ މިގޮތުން. އެދިލެއްވިއެވެ ރައީސް

  ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވ.

ދަތިކަން މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި ފެލިދޫ . 

 މަސައްކަތް އެކަމަށް ިލބިފައިވާތީ ޚަބަރު ނުލިޭބނެކަމަށް މުތަުގބަލްގައި ލޯންޗް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި ފެލިދޫ މިހާރު
އެދިލެއްވި  ކޮށްދެއްވުމަށް   

އެދިލެއްވި އެއްބާރުލުންދެއްވުަމށް  ހެދުމަށް ރަށްތަކަށް އަމާން މިއަތޮޅުރައްތަކަކީ   

ނުދެއްވާމައްސަލަ އެއްބާރުލުން އިދާރާތަކުން ބައެއްކައުންސިލް މަސައްކަތްތަކުގައި ޕޮލިހުގެ . 

ދެއްވުމަށް  އެއްބާރުލުން މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރެވޭ މަދުކުރުމަށްކުއް  . 

ދާކަމަށް އެދެމުން ޚިދުމަތައް ޕޮލިހުގެ ކެޔޮދޫން . 

 ރުއްގަހުން ހުންނަ ގެޮދރުގައި މީހުންގެ ،މައްސަލަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ،ވައްކަމާއި ހިނގަމުންދާކުއްތަކަކީ މިއަތޮޅުގައި އާއްމުކޮށް
މައްސަލަ ހެދުމުގެ މަކަރާހީލަތް ،ގެންދިުއން ންިބނދެގެ ތަކެތިވަގަށް . 

އެބަހުރި އަތޮޅުގައި މައްސަލަތައްވެސް ޖިންސީ  

ގިނަކަަމށް ހުށަހެޅޭމައްސަލަތައް ކެޔޮދޫން ،ފުލިދުއާއި ފެލިދުއަށްވުރެ . 

ވެވިދާޅުވިއެ  ކަމަށް މަޢުލޫމާލިބިގެން ކުރެވޭނީ ހައްލު މައްސަލައެއް ވިއަސް  ތިއްބެވިކަމުގައި ފުލުހުން .  
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ވިދާޅުވިއެވެ ހާމަނުކުރާނެކަމަށް  ޕޮލިހުން މަޢުޫލމާތެއް ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މައްސަލަ .  

ވިދާޅުވިއެވެ ނުހިންގޭކަަމށް  ވާގޮތުގައި އެކަށީގެން އެންމެ ޕޮރޮގުރާމް އެވެއާނަސް .  

 .އެދިލެއްވިއެވެ  ފަރތުން ލްގެއަތޮޅުކައުންސި އެއްނގެވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކުރިން ދިއުމުގެ ޕޮލިހުން އެއްވެސްރަށަކަށް

 

އަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  3125އޭޕްރީލް  :އިން  3125އޭޕްރީލް  8
 ޚިޔާލުތައް  ލިބިފައިވާ  ދަތުރުގައި  ކުރި  އަތޮޅުތެރެއަށް 

 

 3125 އޭޕްރިލް  8: ރަކީދޫ 

 ؟ކޮބައިތޯ މުސްތަޤްބަލަކީ ރަކީދޫގެ •

  ނުލިބޭ ބޭހެއް/  ޚިދުމަތެއް ޞިއްޙީ •

 (ޖެޭހނެ ލިބެން ޚިދުމަތް ރަކީދުއަށްވެސް އެއްފަދައިން ރަށްރަށެކޭ ެއހެން) ނުލިބޭ ޚިދުމަތެއް ކަށަވަރުގެ •

 ނެތް ފަދައެއް އެއްވެސް ދެވޭނެ ފުރައިގެން ބަލިވެއްޖެނަމަ މީހަކު •

 ؟ކިހިނެތް އޮތީ ކަންތައް ކުރުމުގެ އެއްފަސް •

 .އެދެން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން ވޭތޯ ލިބޭނެގޮތެއް ޚިދުމަތް ރުގެޑޮކްޓަ •

 3125 އޭޕްރިލް  8: ފެލިދޫ 

 ފެނޭ ގަނގަޅުކުރުން ފެންވަރު ތަނުގައި އޮތް ކުރިއަށް  ،ދަށް ވަރަށް ފެންވަރު ލެޕްޓޮމްތަކުގެ  ސްކީމްގެ ކޮމްޕިއުޓަ •

 ބޮޑު  ވަރަށް ގެންުލންތައް ލިބިފައިވާ އަށް ބޮޑުމޮހޮރާ •

 ނުލިބޭ  ސަންދައާ •

 ފެނޭ ދިނުން ކުއްޔަށް ފިހާރަ ބޭސް •

• MTCC ީއޮންނައިރު ދީފައި އެސެޓެއް ބޮޑު މިއަތޮޅުން ކީއްގެންތޯ ޖައްަސނީ މާފުށްޓަށް ފެރ 

 ދަށް  ސްޕީޑް ފެރީގެ •

 ނުހުރޭ ހުޅުވާފައެއް ފިހާރަ ބޭސް •
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 ނެތް ފާމަސިސްޓަކު •

 ؟ކިހިނެތް ވީ ތަށިތަަކށް މުބާރާތުގެ ވޮލީ •

 ؟ކޮންަކމެއް ކޮށްދެނީ އަތޮޅަށް ރިސޯޓުން ދެ އޮންނަ މިއަތޮޅުގައި ހާރުމި •

 ލިބޭ  ޕަސެންޓެއް ބޮޑު ވަރަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް އަތޮޅު އެ ރިސޯޓަކުން ދެ އޮންނަ އަތޮޅުގައި އަރި •

 ؟ކޮންކަމެއް އޮތީ ޕްލޭންގައި ތަރައްޤީއަށް ފެލިދޫގެ •

 ނުކުރޭ ޙިއްޞާއެއް  ރައްޔިތުންނާއި ޕްލޭން ތަރައްޤީގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ •

 ؟ލިބޭނެތަ އެއްޗެއް އެއްވެސް ރަށްރަށަށް އިންޖީނުގެަތކުން ހިންގާ ސްޓެލްކޯއިން •

 

 3125 އޭޕްރީލް  9 ތިނަދޫ 

 ޖެހޭނެ  ިލބެން ލޯން މީހުންނަށް ދައްކާ ބަރާބަރަށް ނުދެއްކިއަސް ލޯން އެއްބަޔަކު  ރަށެއްގެ •

 ނުލިބޭ  ބޭހެއް ފަސޭހައި ފިހާއިން ބޭސް •

 ދަށް ފެންވަރު ލެޕްޓޮޕްތަކުގެ •

 މަދު މުވައްޒަފުން •

 3125 އޭޕްރީލް  9 ދިއްގިރި 

 ނެތް ގޮތެއް އެއްވެސް ފިލުވާާލނެ މުނިފޫހި ސްޓާފުން •

 (ދެފަހަރު މަހަކު ދެވެނީ މިހާރު) ނުދެވޭ ރޭކުރަން ރަށަށް •

 ނުދޭ ލާރިއެއް އެކަމަކު ،ކުރުވައި މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި •

  ،މަދުން ވަރަށް ލިބެނީ މުވައްޒަފުންނަށް ވިސްޗާޖްސާ •

 ޖެހިފައި  މައްސަލަ ހުންނަނީ ގިނައިން ޓީވީ ކޮޅުގެ ސްޓާފް •

 ނެތް  ބަނދަރެއް ރަށުގައި •

 ދެރަ ކެއުން •
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 (ފުއްގަޑަށް ދާ މީހާގެ ފުއްމޮޑޭ)  ކުޑަ ސާފުތާހިރުކަން •

 ެއދެން ބޭއްވުން މުބާރާތް ވޮލީ އަތޮޅު •

 ޗާޖްކުރޭ ދަތުރުތަކަށް ކުރާ ވައްޒަފުންމު ޕްލޭނުން ސީ •

ނޑާ މުސާރަ ދުވަސްތަކަށް ހުންނަ ޑޭގައި އޮފް ޗުއްޓީއާއި އަހަރީ •  ކަ

ނޑުމެންނާ ފަހަރު ދެ މަދުވެގެން އަހަރަކު ކޮންމެ •  އެދެން  ބައްދަލުކޮށްުލން އަތޮޅުކައުންސިލުން އަޅުގަ

 3125 އޭޕްރީލް  :-9 ފުލިދޫ 

 (ޕޯސްޓް ެހލްތް) ގަދަ ހޫނު ޕޯސްޓްގައި ހެލްތް •

 (ޕޯސްޓް ހެލްތް) ހޫނުގައި ވަަރށްވުރެ އެކަށީގެންވާ ހުންނަނީ ބޭސް •

 (ޕޯސްޓް ހެްލތް) ދަތިކަން މުވައްޒަފުންގެ •

 (ޕޯސްޓް ހެލްތް ) ނެތް މުވައްޒަފުން އިދާރީ •

 (ޕޯސްޓް ހެްލތް) ދަތިކަން ޢިމާރާތުގެ •

 (ޕޯސްޓް ހެލްތް) ދަތިކަން ވޯޑްގެ •

 (ޕޯސްޓް  ހެލްތް) ންދަތިކަ ބަޖެޓްގެ •

 ފުލިދޫ ކައުންސިލް 

 ނުލިބޭ އެހީތެރިކަމެއް ކުޑަ ފަރުވާ މުވައްޒަފުން ކަށަވަރުގެ •

ނޑައެޅިފައިވާ ފުލިދުައށް ދިނުމަށް ލޯން •  ލިެބންޖެހޭނެ  ފުލިދުއަށް އަދަދު ކަ

 ދަތިވޭ ނެތުުމން ބަނދަރެއް ފުލިދޫގައި •

 މައްސަލަ  ގިރުމުގެ ރަށް •

 ފެނޭ ވަސްކުރުންއަ އެހެލުން ކަށަވަރު •

ނޑުން ކަށަވަރުގެ •  ފައިބަނީ  ފެން ހިޔާގަ

 އެދެން  ކޮށްދެއްވުން މަސައްކަތް ލިބޭތޯ ފަޅުރައްތައް އަތޮޅުގެ •
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 އަތޮޅު މަދަރުސާ 

 (ސްޫކލް) ބެހެއްޓުން ބޯޑު ސްމާޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރަށް ސްކޫލް •

 (ސްކޫލް) ހެދުން ޕްލޭން އަމާޒުޮކށްގެން ށްސްކޫލްތަކަ ބޭނުންވާ އެހީ  ބޮޑަށް ހެދުމުގައި ޕްލޭންތައް •

 (ސްކޫލް) ފެންވަރުދަށް މުދައްރިސުންގެ ކިޔަވައިދޭ ގްރޭޑްތަކަށް މަތީ •

 

 3125 އޭޕްރީލް  : އަލިމަތާ 

 ދެރަ ކެއުން •

 ޑޮލަރު  5 ލިބެނީ ޗާޖަށް ސާވިސް •

  ނުފެތި ޤަާވޢިދަށް ހުރީ ކަންތައްތައް މިތަކުގައި •

 

 

 2546 މުބަރާތް  ޤުރުޢާން  ބޭއްވެވި  އަތޮޅުފެންވަރުގައި  ތުން ފަރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

 ތިންރަށެއްގެ މިއަތޮޅު ބައިވެރިވެފައިވަނީ މުބާރާތުގައި މި. ފެށުނެވެ 2214 މެއި  2 ފެލިދޫގައި 1435 މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު
 ދަރިވަރުން  8 ،ފެލިދޫ ދަރިވަރުން 15 ،ލިދޫފު ރަށްރަށަކީ ބައިވެރިވި މިގޮތުން. ކުދިންނެވެ ހޮވާލާއްވާފައިވާ ރަށުކައުންސިލުން

 ދަރިވަރުންވެސް  ހުރިހާ މަރުކަޒުގައިކަމަށްވާތީ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު ހަމަެޖހިފައިަވނީ ބޭއްވުމަށް މުބާރާތް. ދަރިވަރުންނެވެ 15 ކެޔޮދޫ
 ދިޔައީ  ފެށިގެން ގައ8132ި ކިޔެވުން މުބާރާތުގެ. ފާހަގަކޮށްލަމެވެ އުފަލާއެކު ޙާޟިރުވެފައިވާކަން ސްކޫލަށް އަށ8115ް މިއަދު

ނޑިޔާރެއް މުބާރާތުގެ  ކިޔަވާފައިވަނީ  ފުރަތަމަ ފަހުގައި އޭގެ . ދެއްވުމުންނެވެ ވިދާޅުވެ ކިޔަވާ  ޢަލީމްގެ ޢަބުދުލް އަލްޤާރީ ކަމަށްވާ ފަ
ނޑާ  ގައި 11115 މިއަދު  ވަގުތައް ހުކުރު ކިޔަވަމުންގޮސް ތަރުތީބުން ލިސްޓް . ދަރިވަރެކެވެ ގެ ފުލިދޫ  18 ލިއިރު މެދުކަ

 . ކިޔަވާފައެވެ ދަރިވަރުންވަނީ

. ދަރިވަރެކެވެ ސްކޫލުގެ ކެޔޮދޫ ފައްޓާިދނީ ކިޔެވުން ދަންފަޅީގެ މި. ގައެވ14122ެ ފެށިފައިވަނީ  ކިޔެުވން ދަންފަޅީގެ މެންދުރުފަހުގެ
 އެއްެވސް  ބައިވެރިވި ގައިމުބާރާތު. ގައެވެ 16132 ނިމިފައިވަނީ ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ހުރިހާ ވެފައިވާ  ބައިވެރި މުބާރާތުގައި
 ދަރިވަރުންގެ  ގިނަ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ވާދަކުރި ގޮފީގައި ހިތުންކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި މި. ނުވެއެވެ ނުކިޔަވައެއް ދަރިވަރަކު
 ރަށްބޮޑަށް ވަ ދަރިވަރުންނަކީ ގިނަ ބައިވެރިވި  ގޮފީގައި ކިޔެވުމުގެ ބަލައިގެން ނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވުނު ދަށްކަން ފެންވަރު

 . ކޮށްލެވެއެވެ  ފާހަގަ ވަރުންތަކެއްކަންދަރި ބައިވެރިވި ތައްޔާރުވެގެން
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 މާކްސް  ކުދިންގެ މިގޮތުން. ވެއެވެ ފެށިފައި މަސައްކަތް ތައްޔާރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ިނންމުމުގެ މުބާޜާތުގެ ނިމުމުން މުބާރާތް
ނޑިޔާރުން ޝީޓްތައް  ދަރިވަރުން  ހޮވުނު މާލޭދާން ފާހަގަކޮށް ދަރިވަރުން ހޮވުނު ވަނަަތކަށް ތަރުތީބުކޮށް ލިސްޓް ދެއްވުމުން ފަ
ނޑު ތައްޔާރުކޮށް ސްޓޭޖް ތައްޔާރުކޮށް  މުތައްއިނާ ފާހަގަކޮށް  . ނިމިފައެވެ ކޮށް ހުރިހާކަމެއްވަނީ އަށ8122ް ރޭގަ

 ތަޢުލީމީ  ގައި 8132 ރޭ މި ޖަލްސާ  ގެއިނާމުދިނުމު ފަރާތްތަކަށް ވަނަވަނައަށްއައި ،ފާުޅކުރުމާއި ނަތީޖާ މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން
 ނާމިޔާ  ދަރިވަރު  މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ ހޯދީ ވަނަ 3 ގޮފިން ކިޔެވުމުގެ  ބަލައިގެން މުބާރާތުން މި. ބޭއްވުނެވެ މަރުކަޒުގައި

 ސްކޫލްގެ  ކެޔޮދޫ ހޯދީ ވަނަ 1. ޢަބުދުލްޙަސީބެވެ ސައްޙާފް ދަރިވަރު މަރުކަޒުގެ ތަޢުލީމީ އަތޮޅު ހޯދީ ވަނަ 2. ޢަބުދުލްމަޖީދެވެ
 އަޟުވާ  ޢާއިޝަތު ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު  ހޯދީ ވަނަ 3 ގޮފިން ހިތުންކިޔެވުމުގެ. އެވެ ޙަސަން ފަރަޙަ  އައިމިނަތު ދަރިވަރު

 ދަރިވަރު  ސްކޫލްގެ ކެޔޮދޫ ހޯދީ ވަނަ 1. އިބްރާހިމްއެވެ އާދަމް އިޖުލާލް  ދަރިވަރު ގެސްކޫލު ކެޔޮދޫ ހޯދީ ވަނަ 2. މުޙައްމަދެވެ
 ހޯދީ ަވނ2ަ. ޢަބުދުލްމަޖީދެވެ ނާިމޔާ ދަރިވަރު މަރުކަޒުގެ ަތޢުލީމީ ހޯދީ  ަވނަ 3 މުބާރާތުން ުމޅި. އިބްރާހިމެވެ މާހިލް އަޙުމަދު
. އެވެ ޙަސަން  ފަރަހަ އައިމިނަތު ދަރިވަރު  ސްކޫލްގެ ކެޔޮދޫ ހޯދީ ވަނަ 1. ޙަސީބެވެ ޢަބުދުލް ސައްޙާފް ދަރިވަރު މަދަރުސާގެ އަތޮޅު

 . ނިޔާޒެވެ އިބްރާހިމް އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ ދެއްވީ ބައްސަވާ ލިޔުން ހަނާދނީ ،އިނާމާއި ށްތަކަ ވަނަ މި

  

 ުމބާރާތުގައި ،ތަކަށާއި ކަުއންސިލް ބައިވެރިކޮށްދެއްވި ދަިރވަރުން މުބާާރތުގައި ،ފަރާތްތަކާއި ދެއްވި އެހީވެ މުބާރާތަށް މި
ނޑިޔާރުކަން  ކައުންސިލްގެ މެހުމާނަކީ ަޝރަފުވެރި ޖަލްސާގެ މި. ެދވިފައިވެއެވެ ލިޔުން ހަނދާނީ  ވެސްފަރާްތތަކަށް ކޮށްދެއްވި ފަ

 ދިމާވި  ބޭއްވުމުގައި މުބާރާތް ވާހަކަފުޅުގައި  ދެއްކެވި  ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު. ނިޔާޒެވެ އިބުރާހިމް  އަލްފާޟިލް ރައީސް
ނޑިޔާރުން މުބާރާތުގައި  ،ސަބަބާއި  ބާއްަވންޖެހުނު ުމބާރާތް ފެލިދޫގައި ައތޮޅުކައުންސިލުން ،ގޮންޖެހުންތަކާއި  ކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަ
 އެއްބާރުލުން  ދެއްވި  މިކަމުގައި ކައުންސިލަށް މި ދެއްވާ ބައިވެރިކޮށް ދަރިވަރުން މުބާރާތުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ،މަސައްކަތާއި

 އަހަރުްނފެށިގެން އަންނަ ޚިޔާލާއެކު ބައެއްފަރާްތތަކުގެ އަދި ވާބައްލަ  ތަޖުރިާބޢަށް މިފަހަރުގެ އަދި . ވެއެވެ ކުރައްވާފައި ފާހަގަ
 ވިދާޅުވެ  ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ކައުންސިުލން ބޭއްވުމަށް ރަށެއްގައި އަހަރަކުވެސް ންމެކޮ މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 މުބާރާަތށް ދުރާލާ އަދި. ކުެރއްވިއެވެ އިޢުލާނު އިކަމުގަ ކެޔޮދޫ ަރށަކީ ބާއްވަވާނެ މުބާރާތް ޤުރްާއން އަތޮޅު އަހަރުގެ އަންނަ
 މުބާރާތް އިންތިޒާމުތަކެއްކޮށް ހުރިހާ  މުބާރާތުގެ މި. އިގެންނެވިއެވެއެދިވަޑަ ކިބައިން ކައުންސިލްގެ ކެޔޮދޫ ތައްޔާރުވުމަށް

 ޖަލްސާ  ދިނުމުގެ އިނާމު މުބާރާތުގެ މި .މުވައްޒަފުންނެވެ އިދާރީ މިއިދާރާގެ  ކުރީ  މަސައްކަތެއް ހުރިހާ ކުރަންޖެހޭ ކާމިޔާބުކުރުމަށް
ނޑު ނިންމާލެވިފައިވަނީ މަސައްކަތް ރޭގެ މި ނިންމާ  އެކަމަށްޓަކައި  ނިންމާލެވިފައިވާތީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މުބާރާތް. ގައެވ11122ެ ރޭގަ
 .ޙަމްދުކުރަމެވެ އަށްهللاމާތް
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 ކުރެވުނު  މަޝްވަރާ  ބައްދަލުވުމުގައި  ބޭއްވުނު  މުއަށްސަސާތަކާއެކު  ސަރުކާރުގެ  ދަތުރުގައި  ކުރި  މާލެއަށް  ކައުންސިލުން  އަތޮޅު .  ވ
 :ކަންތައްތައް 

ރޒް  އޮފް މިނިސްޓްރީ  ހޯމްއެފެއަ

  2214 އޭޕްރީލް 21:  ތާރީޚް

 29:32:   ގަޑީ

 

 މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބު  ހުށަހެޅި ކަންތައް 

 އަދަދު  ޕޮލިހުންގެ ކުރާ މަސައްކަތް އަތޮޅުގައި •
 5 ކުރައްވަނީ މަސައްކަތް  މިހާރު: )އެދި އިތުރުކޮށްދިނުމަށް

 .ނެވެ( ޕޮލިހުން

ނޑުމެންގެ •  ޕޮލިހުންގެ ރާއްޖޭގައި އަމާޒަކީ  އަޅުގަ
. ހަމަކުރުން ޕޮލިހުން 5 މަރުކަޒަކަށް  ކޮންމެ ޚިދުމަތްދޭ
 ޕޮލިހުން  އިތުރު ނޫނީ އިތުރުކުރެވިގެން ޢަދަދު ޕޮލިހުންގެ

 :ފޮނުވޭކަށްނެތް

 ކަންތައްތައްހުއްޓުވާ   ދެވޭ ނޭ ހިނގާ އަތޮޅުތެރޭގައި •
 ބައްލަވާ ހުރިމަސައްކަތް ކުެރވެން ހެދުމަށް ވެއްޓަކަށް އަމާން

 .އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި މިހާރައްވުރެ ދައުރު ފުލުހުންގެ

 ނޭދެވޭ  ހިނގާ ކަންކޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ •
 ކަންތަކުން  އަްނބަރާގެ ،މިބަލަނީ ހުއްޓުވޭތޯ ކޮންމެކަމެއްވެސް

 މިހާރައްވުރެ  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ،ގަކުރެވޭނެފާހަ އެކަން
 .މަސައްކަތްކުރާނަން ބެލެހެއްޭޓތޯ ފުރިހަމަކޮށް

 ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެވެއާރނަސް  އަތޮޅުގައި •
 :ހިންގާދެއްވުމަށް

 ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހު  ަކންކަން ބޭނުންވެލައްވާ •
 އިގެން ފޮނުއްވާ މީހުން މިކޮޅުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ،އެދިލައްވާ
 :ގެންގޮސްދޭނަން ކުރިއަށް އެކަމެއް

 ސާރވިސްއަށް  ޕޮިލސް މޯލްޑިވްސް ފެލިދޫއިން •
 ނިމުމުގެކުރިން މިއަހަރު ވަށާފާރު  ބިމުގެ ދެއްވާފައިވާ

 .އެދި ރާނާދެއްވުމަށް

 ހަމަޖެހޭތޯ ތަކެތި އެދިލައްވާ ތަކެއްޗައް ބޭނުންވާ •
 :އެދިލައްވާ ވާެއސްޓިމޭޓްކުރައް އަދި ،ދެއްވާނެކަމަށް ބައްލަވާ

 ރަށް ވިދަޅުވީ:ނޯޓް: މިނިސްޓަރ އިތު

 :ދެއްވާނެކަމަށް  ބަޖެޓް މަރާމާތުކުރުމަށް ގެއަތޮޅު 

 :ނިއްމަވާފައިާވކަމަށް ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުގައި. ވ ފާހަގަކުރުން ގައުމީދުވަސް 
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 ސީ . ސީ . ޓީ . އެމް 

 2214 އޭޕްރީލް 21:  ތާރީޚް

 11:22:   ގަޑީ

ޒެކްޓިވް ދެއްވި ޖަވާބު ) އަޚްމަދު ނަސީމްއެގް ހުށަހެޅި ކަންތައް   ) 

 .ހަްއލުކޮށްދެއްވާނެކަަމށް ބެލުމަށްފަހު • .އުފުލުން މުދާ ދަތިާވވަރަށް ފަސިންޖަރުންނަށް ފެރީން •

ނޑަކަށްގާ •  ކުރާއިރު  ދަތުރެއް ގަޑިއިރުގެ  6 ތްގަ
 ފެރީގެ  ،އެރުވުމާއި މީހުން އެކަށީގެންނުވާވަރައް  ފެރީއަށް

 :ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށްއެދި މިހާރަށްވުރެ ޚިދުމަތްތައް

ނޑުމެން •  ޕަބްލިކް ޚިދުމަތަކީ ދެމުންގެންދާ އަޅުގަ
 ދެމުންމިގެންދަނީ ޚިދުމަތް މި . ޚިދުމަތް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ
 އެއްބަސްވުމެއްގެ  ކުރެވިފައިވާ އޮތޯރިޓީއާއިއެކު ޓްރާންސްޕޯޓް

  .ދަށުން 

 ޓްރާންސްޕޯޓް ގެނެޭވނީ ހައްލެއް މިކަމުގެ •
  .ރިޓީއަށް އޮތޯ

 މި ބޮޑުގެއްލުމެއްގައި ކޮށްގެން ޚަރަދެއް  ވަރައްބޮޑު •
 ޚިދުމަތް  ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު. ގެންދަނީ މި ދެމުން ޚިދުމަތް
 .ބަދަލުގެނެސްގެން އެއްބަސްވުމަށް ބަލާ ޚަރަދަށް ދެވޭނީ

 އަތޮޅު. ވ އަދި އޮންނައިރު ފަޅުރަށެއްދީފައި އަތޮޅުން.  ވ
 ،ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި ސަބަބެއް ންޖެހޭޖައްސަ މާފުއްޓަށް ފެރީ

 ކުރެވޭނެގޮތެއް  ދަތުރު އަތޮޅަށް. ވ ސީދާ ނުޖައްސާ މާފުއްޓަށް
 :އެދި ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް

 ޕްރޮވިސްގެ  މެދުއުތުރު.  އެއީ  ފެރީއެއްނޫ އަތޮޅު. ވ 
ނޑުމެއް  ސަރުކާރު ދެއްވީ ރަށެއް އަތޮޅު . ވ ،ފެރީ  އަޅުގަ

. ފޮއްތެޔޮދެއްވީ ންގެންނެންނޫ އެދި ރަށަކަށް ވަކިއަތޮޅެއްގެ
ނޑުމެންނަށް  ދެއްވާފަ ކުޑަރަށެއް  މާ ވަރަށްވުރެ ލިބެންވާ އަޅުގަ

 މަޖައްސަވާދެއްވޭނީ ހަ ކަންތައްވެސް އެދިލެއްވި. އޮތީވެސް
 .އޮތޯރީޓީއަށް ޓްރާންސްޕޯޓް

 ކިހާ  ދޭންފެށޭނީ ޚިދުމަތް އެ  ހަދާ ރިޒޯޓަކަށް ފޮއްތެޔޮ
 ؟ހިސާބެއްގަތޯ

 .އެވޯޑުކުރެވޭނެ ކުރިން ނިމުމުގެ 2214 •

 ނަށް  އަޅުގަޑުމެން އެކަމަކު. ބޭނުން ދޭން ޚިދުމަތް  ގަސްދުކުރަންވަންތޯ ފައްޓަވަން ޚިދުމަތް އެކްސްޕްރެސް  
 ޓްރާންސްޕޯޓްގެ  ޕަބްލިކް ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ ސަރުކާރުން

 .ޚިދުމަތްދިނުމަށް
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  ކައުންސިލް ސިޓީ މާލޭ

2214  އޭޕްރީލް 21: ތާރީޚް   

 3:  22:   ގަޑި

 މޭޔަރ ދެއްވި ޖަވާބު ހުށަހެޅި ކަންތައް 

 ކުރާ މާލެއަށް ކަށަވަރުދޯނި ދުއްވާ އަތޮޅުރައްޔިތުން
 ވިލާ)  ބަނދަރުގައި އޮންނަ މީގެކުރިންވެސް ދަތުރުތަކުގައި

 ހަމަޖައްސަވާދެއްވުމަށް  ބޭއްޭވނެގޮތެއް ގައި(  ސަރަހައްދު ކޮލެޖް
 އެދި

ނޑުމެންނަށް ދެއްވާނެކަމަށް ހަމަޖައްސަވާ  ލައްވާ ލިއުއްވާ އަޅުގަ
 :ދެއްވާނެކަމަށް ހަމަޖައްސަވާ ތެރެއިން އުސޫލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ

 ސަބަބުން  ބޭއްވުމުގެ ދޯނި ކަށަވަރު ޖެޓީގައި ޓީ •
 ސިޓީ މާލޭ ޖުރިމަނާއެއް ވަރައްބޮޑު މިހާރުވަނީ ކަށަވަރުދޯނި
 ތެއް ލުއިގޮ ބައްލަވާ އެކަން ވީމާ . ކުރެވިފައި ކައުންސިލުން

 :އެދި ދެއްވުމަށް ހައްދަވާ

 .ަހމަޖެހޭނެކަމަށް އުސޫލުން އޮންނަ ހަމަޖެހިފާއި •

 ޑަސްބިންކޮޅެއް  ވައްތަރުގެ ބޭނުންކުރާ ސިޓީގައި މާލޭ •
 ބޭނުންކުރަން ރަށުގައި  5 މީހުންދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުގެ. ވ

 ؟ލިބިދާނެތޯ 

 ާމލޭ . ންމަސައްކަތްކޮށްދޭނަ ލިބޭތޯ އެދިލައްވާ •
 ޖަމިއްޔާއަކުން  ޗައިނާގެ ންކުރަނީ ބޭނު ސިޓީގައި

ނޑުމެންނަށް  .ޑަސްބިން  ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހަދިޔާއާއެއްގެ އަޅުގަ

ނޑުމެންނާއި އިތުރުންވެސް މީގެ •  ގުޅިގެން  އަޅުގަ
 މަސައްކަތްކުރަން އެކު ކައުންސިލްތަކާއި ކުރައްވާ މަސައްކަތް
 އެހީ  ޖަމިއްޔާތަކުން ބޭރުގެ. ތައްޔާރަށް މިތިބީ އަޅުގަޑުމެން

ނޑުމެންގެ ހޯދާދިނުމުގައި  .ލިބެނެ އެހީތެރިކަން އަޅުގަ

 ޓްރެޒަރީ  އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 2214 އޭޕްރީލް 22: ތާރީޚް

 12:  22: ގަޑި

  

 މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބް ދެއްވި ޖަވާބު ހުށަހެޅި ކަންތައް 

 ،ފޯްނބިލް ދަތިކަމުން ބަޖެޓްގެ ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު •
 ބަޖެޓަށް  ދަތިވާތީ ކުރަން ަދުތރުތައް ،މަރާމާތުތައް ،ލްކަރަންޓްބި

 ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ހާލަތު ރާއްޖޭގެ 
ނޑައަޅާފައިވަނީ މިފަހަރު މަޖިލިުހން. ވިސްނިވަޑައިގަންނަވާނެ  ކަ

 އަދި އެއީ. ލިބޭނެކަމަށް އާމްދަނީއަށް ރުފިޔާ ބިލިޔަން 1719
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 މިހާރުވެސް ލިބިގެން އެއަދަދު. އަދަދެއް ބަލާ ކަމަށްލިބޭނެ ހަމަ :އެދި އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ފައިސާ
 އާމްދަނީ އަދި. ކުރެވޭނީ ޚަރަދު ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފެށިފައިވާ

 ޑިއުޓީއާއި އިމްޕޯޓް އަލަށްނަގާ ސަރުކާރުން އިތުރުކުރުމަށް
 هللا.  މިގެންދަނީ ަތއްޔާތުވަމުން މިހާރު ނެގުމަށް ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ

 ފައިދާ މިކަމުގެ ފެށިގެން އިން 2215 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
ފެްނނާނެ.                     ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް

                                        

 މިނިސްޓްރީ  އިތުރުކުރުމަށް ފައިސާ ބިަލށް ކަރަންޓް ފޯންބިލް•
 ދަތުރުފައިސާ. ހަމަޖެހޭނެ ފައިސާ  ލިޔުއްވާ އަށް

 .މިހާރުނެތް އިތުރުކޮށްދެވޭކަށް

 ފައިސާއެއް  އެއްވެސް އަތޮޅަށް ފިހާރަތަކުން ތޮޅުއަ •
 ؟ވާެނތޯ ލިބޭނެގޮތެއް

 ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅު ހިސާބުގައި މެއި •
  .ފޮނުއްވާދެއްވާނެކަމަށް

 ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް އާމްދަނީ •
 ރަކަށްވަ އެއްވެސް މިނިސްްޓރީން މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

 ؟ވިސްނަވާތޯ

 ކުރުމަށް  އެމަސައްކަތް ބަަދލުގެނެސްގެން ނުތަކަށްގާނޫ •
 ކައުންސިލަކަށްވެސް  ކޮންމެ. ގެންދަނީ ވިސްނަމުން ސަރުކާރުން
 ހެދުމަކީ   އާމްދަނީހޯދޭނެޮގތް ކޮށްގެން މަސައްކަތެއް އަމިއްލައަށް
  .އަމާޒު ސަރުކާރުގެ

 ކައުންސިލްތައް ައތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގެ •
 އަހަރު  ހަތަރުވަނަ ނިމި ތިންައހަރު މިހާރު ެގންވެއިންތިހާބު

 ކުރެވޭނެގޮތައް މަސައްކަތް ކައުންސިލަރުން ފެށިވައިވާއިރު
 މަސައްކަތްކުރައްވާ ކައުންސިލްގައި ،ތުމާއި މަގުފަހިކޮށްދެވިފައިނެ

 ފަހިކަމެއް ކުނެވޭނެ އްކަތްމަސަ ސިވިލްސާވަންޓުންނަސްވެސް
 އެންމެ  ޭދންޖެހޭ ނަށްރައްޔިތުން ންގާއިމްކުރެވިފައިނެތުމު

 ކަން  އެބަހުރި ދަތިތަކެއް ވެސް ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އަސާސީ
 މިދެންެނވީ . ހޯާދދިނުމަށްދަންނަަވން ހައްލެއް އެކަމަށް ފާހަގަކޮށް

 .ފަދަތަކެތި ޕްރިންޓަރ،  ކޮމްޕިއުޓަރ

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލިއުއްާވލައްވާ އަށް މިނިސްޓްރީ •
ނޑު ހޯދާދިނުމަށް ފަދަތަކެތި . ކުރާނަން މަސައްކަތް  އަޅުގަ

ނޑާއި  .ގުޅުއްވާތި އަޅުގަ

. ލިޔުންވާ މިިނސްޓްރީއަށް ލާއެކުތަފްޞީ އެފައިސާގެ • ؟ވާނެތޯ ލިބޭނެގޮތެއް ފައިސާ ފްރީޒްކުރެވިފައިވާ •
 ހަމަޖެހިފައިަވނީ ލިބޭގޮތައް ފައިސާ
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އޭ  ޖީ  އެލް   

2214  އޭޕްރީލް 22:  ތާރީޚް  

 14:  22: ގަޑި

ނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބުމި ހުށަހެޅި ކަންތައް   

 ގޮތްތަކެއް  ލިބޭނެ އާމްދަނީ ކައުންސިލްތަކަށް •
 .ފަހިކޮށްދިނުމަށްއެދި

 ލިޔުމުން  ަކންތައްތައް ބޭުނންވާ ކައުންސިލްތަކަށް •
 ކޮށްދެވޭނެކަމަށް  މަސައްކަތް ފަހިކޮށްދެޭވތޯ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމުން

 ކަންތައް  ހާޟިރީގެ ގަޑިޖެހުމާއި ކައުންސިލަރުން •
 ގަވާއިދު އެ އަދި ނުުކރާކަމަށް ގަބޫލު އޮތްގޮތް މިހާރު

 .އިސްލާޚްކުރަންޖެހޭކަން

 ލިއުއްވާފައި ޖެހޭކަންކަން އިސްލާޚްކުރަން •
 ފޮނުއްވާދެއްވުމަށް 

 އެންސްޕަރ

2214  އޭޕްރީލް 23: ތާރީޚް  

 11:  32:   ގަޑި

 ސީ އީ އޯ ދެއްވި ޖަވާބު  ހުށަހެޅި ކަންތައް 

 ފައިސާ ލިބެންޖެހޭ  ސްޕާއިން އެން ފާމަސީއަށް ނީމް •
 :އެދި ހައްދަވާދެއްުވން ލިބޭނޭގޮތް

 ފައިސާ ގެންދިއުމަށް ކުރިއަށް އެދިލައްވާއިގެން •
  :ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނެކަމަށް

 ފާމަސީން  ނީމް ދޭން  ޚިދުމަތް އާސަންދައިގެ •
 ޚިދުމަތް މި ދެމުންގެންދިޔަ ކުރިން،  ބޭނުންވާކަމަށާއި
 ފައިސާނުިލބި  ތަކަށްބިލް  ހުއްޓާލަންޖެހުނީ 

 ،ފަސޭހައިން ކުރިއަށްވުރެ،  ލަސްވާތީކަމަށްވާތީކަމަށްވާތީ
 ؟ވެދާނެތޯ  ހަމަޖައްސަވާދެވޭނެގޮތެއް ޕޭމަންޓް އަވަހަށް

 ހަފުތާއަކު  ަބއެއްފަހަރު ،ލަސްނުވާނެކަމަށާއި މިހާރު •
 .ވިދާޅުވި އޯ.  ސީ ޕޭކުރެވިފައިވާނެކަމަށް އެއްފަހަރުވެސް

 

ން ހައުސި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ   : 

2214  އޭޕްރީލް 23:   ތާރީޚް  

 13:  32:  ގަޑި
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 މިނިސްޓަރ ދެއްވި ޖަވާބު ހުށަހެޅި ކަންތައް 

 ކައުންސިލްތަކަށް އެރައްތަކުގެ ރަށުންވެސް 5 އަތޮޅުގެ •
 އެދިލައްވާފައިވާ ހޯދުމަށް އެރަށްތަކުން ހޯދުމަށް އާމްދަނީ
 ހަމަޖައްސަވާ  ށްއަވަހަ ލިޭބނޭގޮތެއް އެކައުންސިލްތަކަށް ބިންތައް

 :އެދި ދެއްވުމަށް

 ަވނީ  ހޯދުމަށް ބިންތައް ހުރިހާރަށަކުންވެސް ރާއްޖޭވެ •
. ވ: " ކުރެވެމުންދަނީ ަމސްވަރާ އެކަމާބެހޭގޮުތން އެދިލައްވާފައި

 މިނިސްޓަރ"  ނޯޓްކުރާނަން އަޅުގަޑު  ކަންތައްވެސް އަތޮޅުގެ
   މުއިއްޒު

 ންފާލަ ރަކީދޫ  ،ނެތުމާއި ބަނދަރެއް ފުލިދޫ •
 އަދި  ،ކުރުން މަރާމާތު ބަނދަރު  ކެޔޮދޫ ،މަރާމާތުކުރުމާއި

 ަބނދަރުގެ  ،ތިލަވުން  ަބނދަރު ،ނެރުފައިކަށިޖެހުމާއި  ފެލިދޫ
 :އެދި ކޮށްދިނުމަށް ޝީޓްޕައިލް ދެކޮޅު

 ބައެއް  ހުރިހާ ބަޖެޓްގެ  ިމހާރުވަނީ މިނިސްޓްރީން ނޭންސްފި
ނޑާލާފައި   .ކަ

ނޑު • . ކޮށްދޭން މެއްވެސްކަ ހުރިހާ  ތި ބޭނުންވޭ އަޅުގަ
 ،ވަރަށްބޮޑު  ތާށިކަން ބަޖެޓްގެ މިހާރު. ލިބިއްޖެނަމަ ބަޖެޓް

  :ދޭނަން ސަރުކާރުން ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ކޮންމެހެންވެސް

 ދާއިމީ ވިސްނުމަކަށްވުރެ ވަގުތީ ރައްޔިތުން •
 :ފެނޭ ގެނައުން ވިސްނުމެއް

 މައްސަލަ ގިރާ ކެޔޮދޫ،  ފެލިދޫ،  ފުލިދޫ •
 :އެދި ނުމަށްހައްލުކޮށްދި

 ގިރަމުންދަނީ ހުރިހާރަށެއްވެސް  ރާއްޖޭގެ •
 :ފާހަގަކުރަން  ތާށިކަން ބަޖެްޓގެ: މިބަަލނީ ހައްލެއްގެނެވޭތޯ

 

މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް   

2214  އޭޕްރީލް 23:  ތާރީޚް   

 15:  22:   ގަޑި

 ސީ އީ އޯ ދެއްވި ޖަވާބު  ހުށަހެޅި ކަންތައް 

. ވ ހަމައެކަނި ނެތީ ބޭންކެއް މިހާރު ރާއްޖޭގައި •
ނޑުގެނެނަކީވެސް.  އަތޮޅުގައި  މީސްކޮޅު ކިތައްމެ އަޅުގަ
 ވަރައްގިނަ  ކުރުން މުއާމަލާތް ފައިސާގެ  ނަމަވެސް މަދުބައެއް

 ލޯނު  އަތޮޅުކައުންސިލުން ،ފެށިފަިއވަނީ ޓޫރިޒަމް ލޯކަލް. ބައެއް
 މުއަށްސަސާތައް  ގެސަރުކާރު. ކުރަން މަސައްކަތް ދިނުމުގެ

 ދުވަހުންދުވަހަށް  މައްސަލަތައް އްކަމުގެވަ ،އެހާމެގިނަ
 ބޭންކެއްގެ  އޮތުމުން މިކަން މިހެން  އިތުރުވަމުންދަނީ

 ދަތިކަމަކަށްވާތީ  ވަރަށް ދިއުަމކީ ކުރިއަށް ޚިދުމަތާނުލާ
ނޑުމެއްނަށް  ؟ކޮންއިރަކުންތޯ  ލިޭބނީ ޚިދުމަތް ބޭންކެއްގެ އަޅުގަ

 ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ބޭންކްގެ  ށްދިވެހިރައްޔިތުންނަ •
ނޑުމެންގެ  ޕްލޭނެއް ސްޓްރެޓެޖިކް. ޒިއްމާއެއް ޤައުމީ އަޅުގަ

 هللا. މިހާރުކުރެވެމުންދަނީ މަސައްކަތް ހެދުމުގެ
 ޕްލޭން  ހިސާބުގައި ޖުލައި ،ޖޫން މިއަހަރުގެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

 ަބލާ  ދެވޭނެގޮތެއް ޚިދުމަތް ފާސްވީމާ ބޯޑުން ނިމި
 ގޮތެއް  ކުރެވޭނެ މުއާމަލާތް ފައިސާގެ ތިޔައަތޮޅަށްވެސް
  .ހަމަޖެހިގެންދާނެ 

 ފޯރުކޮށްނުދެވެނީ  ޚިދުމަތް ބޭންކުގެ ރާއްޖޭގައި  މިހާރު •
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 ދެއަތޮޅ މި ވ ،ފ ؟ކޮބަިއތޯ ލިބޭނެގޮތަކީ އަދި

 

 

 ވ. އަތޮޅުގައި މެޑިކަލް ކޭންޕެއް ހިންގުން. 

 2214ޖޫން  18މެޑިކަލް ކޭންޕެއް ން އަމާޒުކޮށްގެ ގުޅިގެން ވ.އަތޮޅުގެ ފަސްރަށަށް ވ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފާއި
މި ކޭމްޕްގައި ދަތުގެޑޮކްޓަރަކާއި، އަށް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ.  2214ޖޫން  19އިން 

ހާއްޞަޑޮކްޓަރެއް  އެތެރެ ހަށީގެ ހާއްޞަޑޮކްޓަރަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ހާއްޞަޑޮކްޓަރަކާއި، ހަމްގެ ޑޮކްޓަރަކާއި، އަންހެނުންގެ
 ހިމެނެއެވެ. މި ބޭފުޅުންގެ ކެއުމާއި،ތިބުމުގެ ޚަރަދު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާ ގޮތަށް ނިންމާަފއި ވެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި ކަންތައްތައް  ވަނަ  2

  ހޮވާ އެދެމަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެވުނެވެ. ސާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނައިބްރައީސް ފުރަތަމަޖަލް -1

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  3

.  މަޝްވަރާކުރުން ހަވާލުކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ކައުންސިލުން ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 މެްމބަރ ބެލެހެއްޓެވުން ކަންކަން  ދޯނީގެ ކަށަވަރު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަުރންގެ ބެހޭގޮތުން ކަމާއި މި

 ލޯނުގެ ،އިސްމާޢީލާއި ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ބެެލހެއްޓެވުން ކަންކަން ފާމަސީގެ ،ހިމާއިއިބްރާ ޢަބުދުްލޢަޒީޒް އަލްފާޟިލް
 މެމްބަރ ބެލެހެްއޓެވުން ކަންަކން ލޯނުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ،ާއއި ޢަލީ އަޒުވަރު ލްފާޟިލްއަ މެްމބަރ ބެލެހެްއޓެވުން ކަންކަން

 . ފާސްކުރެއްވިއެވެ އިއްިތފާގުން މެމްބަރުންގެ ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ،ނިޒާރުއާއި ނާޝިކް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް

 

 މެމްބރުންގެ މިކަމަށް. މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުމާއި މުބާރާތް ޤުރްއާން އަތޮޅު ވަނީ ގައި 4: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -2
 ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ  މިކޮމެީޓގައި ،އެކުލަވާލުމަށާއި ކޮެމޓީއެއް މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން ިނންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި
 ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،ިނޒާރު ނާޝިކް އްމަދުމުހަ އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަބްދުްލަޢޒީޒް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

 އެޑްމިން . އ ،އަޙްމަދު ސައްތާރު ޢަްބދުއް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،ަޢްބދުލްޣަނީ ޢަްބދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް
 އް ރަށެ ހޯސްޓްކުރާނޭ ،ރޭވުމާއި ހޯދާނޭގޮތްތައް ފަންޑު ،ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަޖެޓް. ޝާހިދުއެވެ އިސްމާޢީލް އޮފިސަރ

ނޑައެޅުމަށް  ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ވަނަދުވަހު 2214 މާރޗް 12 ،ިނންމާއި ވަނަދުވަހަށް 2214 މާރޗް 11 ކަ
 . ނިންމެވިއެވެ
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 މިކަމާބެހޭގޮތުން . މަޝްވަަރކުރުން ބެހޭޮގތުން ހޯދުމާއި ފަޅުވެރިޔަކު ފުށިފަރުދޯންޏަށް   ވަނީ  ގައ5ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -3
 ބޭފުޅުން އިދާރީ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީ ޤަވާޢިދާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ފާސްކުރެއްވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ

 .ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ މަސައްކަތް ހޯދުމުގެ މީހަކު ،ޢުލާނުކުރެއްވުމަސާއިއި އަވަހަށް މަސައްކަތް މި

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން ވަނަ  4

 މުބާރާތާެބހޭގޮތުން ޤުރްއާން ައތޮޅު ބާއްވާ ކުދިންހޮވުމަށް މުބާރާަތށް  ޤުރްއާން ޤައުމީ ގައިވަނީ 3 މްއައިޓަ އެޖެންޑާ 1
 ބޭނުންފުޅު  ވާހަކަފުޅުދައްކަވަށް މެމްބަރަކު އިތުރު ނިމުމަށްފަހު މަޝްވަރާކޮށް މެމްބަރުން މައްސަލާގައި މި: މަޝްވަރާކުރުން

 އެކުލަވާލާ  އުސޫލް މުބާާރތާބެހޭ މީޓިންގަށް ކޯޑިނޭޓިން ދުވަހުގެ  ވަނ2214ަ މާރޗް 25 ޅުވީވިދާ ރިޔާސަތުން ނުވާތީ
 އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ހުށަަހޅުއްވާ އިސްމާޢީލް ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެމްބަރ  އަދި. ުހށަހެޅުއްވުމަެށވެ ނިންމެވުމަށްފަހު
ނޑިޔާރުންގެ  ބަޖެޓަށް މުބާރާުތގެ ޤުރުއާން އެކުލަވާލާފައިވާ މިހާރު ފަދައިން ތާއީދުުކރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް ޢަބުދުލްޢަޒީޒު  ފަ

 އޮފިަޝލުންގެ ،ބެެލނިވެރިންނާއި ،ދަރިވަރުންނާއި ދާންޖެހޭ ރަށްރަުށން  އެނޫން ރަށަކަށް ބާްއވާ މުބާރާތް ،ޚަރަދާއި ދަތުރު
 ކައުންސިލުން  އަތޮޅު ކަށްބާއްވާރަށަ ބާރާތްމު ،ހަމަޖެއްސުމަށާއި ދޭގޮތަށް ކައުންސިލުން އެއްބައި ދެބައިކުޅަ ޚަރަދުގެ  ދަތުރު
 ގޮތަކަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ މެމްބަރުންނަށް  އެހެންކަމުން. ފާސްކުރެއްވުމަށެވެ ޖަލްސާގައި މި ޢަދަދުވެސް އޮފިޝަލުންގެ ދާނޭ
 އްވެވިވަޑައިގެންތި ޙާޟިރުވެ ދެއްވުމުން ވޯޓް މެމްބަރުން ހުރިހާ ހުށަހެޅުމާއެއްކޮޅަށް އިސްމާޢީލްގެ ޢަލީ. ދެއްވުމަށެވެ ވޯޓް

 ަވނީ ޢަދަދު އޮފިސަލުންގެ ނަމަވެސް. ނިންމެވިއެވެ ރިޔާސަތުން ފާސްވީކަމުގައި މައްސަލަ މި އިްއތިފާގުން މެމްބަރުންގެ ހުރިހާ
 .ފާސްނުކުރައްވައެވެ

 

 އުސޫލާބެހޭގޮުތން ބޭނުންކުާރނޭ ހޯސްޓްކުރުމުގައި ުމބާރާތް  ޤުރްއާން އަތޮޅު ަވނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ  -2
 މައްސަލާގައި މި މެމްބަރުން ހުރިހާ  ދެއްވުމުން ފުރުސަތު ދެއްކެވުމަށް ވާހަކަ  މެމްބަރުން މައްސަލައަށް މި" ރާކުރުންމަޝްވަ
 ހުށަހެޅިފައިވާ  މިހާރު ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން ނިމުމުން ވާަހކަދައްކަވާ ހުރިހާމެމްބަރުން އެހެންކަމާއެކު. ވެއެވެ ދައްކަވާފައި ވާހަކަ

 ބަދަލު  މިދަންނަވާޮގތަށް އުސޫލް ދޭ  ޕޮއިންޓް މިގޮުތން ،ޭބނުންވާކަަމށާއި ހުށަހަޅުއްވަން އިސްލާޙެއް އުސޫލަށް  ދިނުމުގެ ޕޮއިންޓް
 ޕޮއިންޓް  12 ތައްޔާރީތަކަށް ޕޮއިންޓް 12 ޓީމަށް އޮފިޝަލުންގެ 25 މެހްމާންޓީމަށް -1. ކަމަށެވެ ހުށަހަޅުއްވާ ގެނައުނަށް

 އަލްފާޟިލް  މެމްބަރ ހުށަެހޅުމަށް މި. ފާސްކުރުމަށެވެ އިސްާލޙުކޮށް މިގޮަތށް ންޓްޕޮއި 52 އަގަށް  ޕޮއިންޓް 5 މަޝްވަރާއަށް
 ވޯޓަށް  އުސޫލަށް ހުށަހެޅުއްވި ރިޔާސަތުން ންދެވުމުންގެ އަބުރާ އިސްލާޙު ހުށަހެޅުއްވި އޭނާ ކުރައްވާ  ތާއީދު އިސްމާޢީލް ޢަލީ

 ޖަލްސާއަށް  ދެއްވުމުން ވޯޓް ހާމެމްބަރުންހުރި ތާއީދުކުރައްވާ މިހުށަހެޅުމަށް. އެއްސެވިއެވެ ރިޔާސަތުން
   .ފާސްކުރެއްވިއެވެ  މިހުށަހެޅުން އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރުވެވަޑައިގެންތިއްބެވި

 

 މަޤާމްތަކަށް އިުޢލާނުގައިވާ ކޮށްފައިވާ ހޯދަން މުވައްޒަފުން ދޯންޏަށް ކަށަވަރު ގައިވަނ5ީ އައިޓަމް އެޖެންޑާ  -3
 މަޤާމުތަކަށް  މުވައްޒަފުން ފަދައިން ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހެޅުއްވި ޕެނަލްއިން އިންޓަވިއު އިންަޓވިއުކޮށް ތްތައްފަރާ ކުރިމަތިލެއްވި
 މެމްބަރަކު  އެއްވެސް ހުޅުވާލުމުން  ފުރުސަތު ރިޔާސަތުން ބަޙުސުކުރުމަށް މައްސަލައަށް މި: ހަމަޖެއްސުން

 ރިޕޯޓްގައިވާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެނަލްއިން އިންޓަވިއު ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން އެހެންކަމުން. ނުވެއެވެ މިކަމަށްއެދިވަޑައިގެންފައެއް
 އިބްރާހިމް  އަލްފާޟިލް ހޯްއދެވި ޕޮއިންޓް އެންމެގިނަ ެތރެއިން ދެފަރާތުގެ ލެއްވި ކުރިމަތި މަޤާަމށް ކެޕްތަންކަމުގެ ގޮތުގެމަތިން

 ހޯއްދެވި ޕޮއިންޓް އެންމެގިނަ ތެރެއިން ދެފަރާތުގެ މަތިލެއްވިކުރި މަޤާމަށް ފަޅުވެރިއެއްގެ މަޤާމަށް ކެޕްޓަންކަމުގެ ޖަލީލް
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 މި . ދެއްވުމަށެވެ ވޯޓް ފެނިވަޑައިގަންނަވާޮގތަކަށް މެްމބަރުންނަށް  ހަމަޖެއްސުމާމެދު ެއމަޤާމަށް ޢާޠިފް ޙުސައި އަލްފާޟިލް
 ރިޔާސަތުން  ފާސްވީކަމުގައި މިަކން ތިފާޤުންއިއް ެމމްބަރުންގެ ދެއްވުމުން ވޯޓް މެމްބަރުން ހުރިހާ  ތާއީދުކުރައްވާ ހުށަހެޅުމަށް
  .ކުރެއްވިއެވެ އިޢުލާނު

 

 ވާހަކަ  މެމްބަރުން ހުރިހާ: މަޝްވަރާކުރުން ދަތުރުކުރުމާމެދު އަތޮޅުތެރެއަށް ކައުންސިލުން ގައިވަނީ  6 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -4
 ދުވަހު  ވަނ2214ަ އޭޕްރީލް 7 ދަތުރު ފުރަތަމަ އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވީ ރިޔާސަތުން ނިމުމުން ދައްކަވާ

 ބޭުނންވާ ދަތުރަށް ރާވާދެއްވުމާއެކު ކުރާގޮތައް ބައިވެރި ީޓމެއް މޮނިޓަރިންގ ކައުންސިލްގެ ތޮޅު އަ ަދތުގައި މި ،ފެށުމަށާއި
 މުވައްސަސާތަކުން މިކަމަށް ،އަންގަވާދެއްވުމަށާއި  ރަށްރަށަށް ފެށުމުގެކުރިން ކުރާން  ދަތުރު ،ދެއްވުމަށާއި  ފުރިހަމަކޮށް ކަންކަން
 އަލިމަތާ  ،ތިނަދޫ  ފެލިދޫ ،ކެޮޔދޫ އޭެގފަހުން ،ކަމަށާއި ރަީކދޫން ަފށާނީ ދަތުރު ދިއަ. ދެންނެވުަމށެވެ ލެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެ

 ،ންނާއިރައްޔިތު ތަދުރުގައި އަދި. ކުރުމަށެވެ ތައްޔާރު ސެޑިއުލް އުސޫލުން ދަތުރުކުރާ ރިޒޯޓަށް ދިއްގިރީ. ފުލިދޫ ،ރިޒޯޓް
 ދެއްވުމަށް  ހަމަޖައްސަވާ  އިންތިޒާމްަތއް ބައްދަލުކެވޭގޮތަށް ވިޔަފާރިވެރިންނާ ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ކުލަބް ،މުވައްސަސާތަކާއި
 ކުރުމާމެދު  މަތީގައިއެވާގޮތަށް ދަތުރު ފުރަތަމަކުރާ ކައުންސިލުން. ވިދާޅުވިއެވެ ދެއްވުމަށްވެސް ދަންނަވާ ކައުންސިލުތަކުގައި

 މެްމބަރުންގެ  ހުރިހާ ތިއްބެވި ޙާޟިރުވެ ވިދާޅުވުމުން ރިޔާސަތުން ދެއްވުަމށް ވޯޓް ގަންަނވާގޮތަކަށް ފެނިވަޑައި ނަށްމެމްބަރުން
 .ފާސްކުރެއްވިއެވެ އިއްތިފާޤުން

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން ވަނަ  5

 މެމްބަރުންގެ  މިކަމާބެހޭގޮތުން : ފާސްކުރުން ޤަވާޢިދު  ހިންގާ ކައުންސިލްގެ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 އަލްފާޟިލް ނައިބުރައީސް ގެނައުމަށް އިސްލާޙު މާއްދާއަށް ވަނަ 47 ޤަވާޢިދުގެ ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި

 ޤަވާޢިދުގެ  ތީވާ ކުރައްވާފައި ދާއީދު ނިޒާރު ނާޝިކް މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ވާހުށަހަޅުއް މަނިކު އަޙުމަދު މުޙައްމަދު
 މި . ދެއްވުމަށެވެ ވޯޓް ގޮތަކަށް ގަންނަވާ ފެނިވަޑައި މެމްބަރުންނަށް ގެނައުމަށް އިސްލާޙް މި މާއްދާއަށް ވަނަ 47

 މި އިއްތިފާުގން ެމމްބަރުންގެ ހުރިހާ ވަޑައިގެންތިއްބެވި ޙާޟިުރވެ ދެއްވުމުން ވޯޓް  މެްމބަރުން ހުރިހާ ހުށަހެޅުމާއެއްކޮޅަށް
 .ނިންމެވިއެވެ  ރިޔާސަތުން ކަމުގައިފާސްވީ މައްސަލަ

 

  :ކުުރން މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -2

 :ދޯނި  ކަށަވަރު 

 ،ތުްނނާއި ބެހޭގޮ ކުރުމާއި ތިންަދތުރު ދެހަފްތާއިން  ބަަދލުގައި ދަތުރުގެ ކުރަމުންދާއެއް ހަްފތާއަކު މިހާރު ކަށަވަރުދޯނި
 .ވެއެވެ ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ަދތުރުކުރުމާއި ގޭސްބަލާ ތިލަފުއްޓަށް

  ސްކީމް  ކޮމްޕިއުޓަރ

 ފަރާތްތަކުގެ  ަފއިސާލިބެންޖެހޭ ބެހޭގޮތުންނާއި ފައިސާހޯދުމާއި ،ބެހޭގޮތުްނނާއި ދޫކުރުމާއި ލޯނު އިތުރަށް ސްކީމުން ކޮމްޕިއުޓަރ
   .ވެއެވެ ަމޝްވަރާކުރެވިފައި ންބެހޭޮގތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު
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 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން ވަނަ  6

. މަޝްވަރާކުރުން ދަތުރާބެހޭޮގުތން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުމަށް މާލެއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 ހަމަޖެހިފައިވާދަތުރު  ކުރުމަށް ހަށް  24 ން  22 ރީލްމަހުގެއޭޕް ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް   ެމދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން

   .ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި އިއްތިފާގުން ކުރުމަށްމެމްބަުރންގެ އެއްގޮތަށް ތާވަލާ

 

  :ކުުރން މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރ އެޖެންޑާ -2

 ފާމަސީ 

 ފަާރތުން ހުންނެވި ހަާވލުވެ ފާމަސީހިންގުމާ މިހާރު ިނންމީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ެމދުގައި މެްމބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 ހޮސްޕިޓަލް  އަދި. ހުށަހެޅުމަށެވެ ފަހު ކުރެއްވުމަށް ތައްޔާރު ރިޕޯޓެއް  އެނގޭނޭހެން ވަރެއް ގެއްލުންާވނެ ،ވަރަކާއި ފައިދާވާނެ

 ބޭުނންވާތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ބޭސްފިހާރާގައި އިތުރުން ބޭނުންވާބޭުހގެ ސްޕިޓަލަށްހޮ ،ތަކެއްޗާއި ބޭނުންވާ ސާފުކުރުމަށް
  .ވެއެވެ ވިދާޅުވެފައި އޭނާ ކަމަށް ގެންދަވާނެ ކުރިއަށް އިސްމާޢީލް ޢަލީ އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކަންތައް ގެނައުމުގެ ފާމަސީއަށް

 ސްކީމް  ލޯން 

 ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ޑްރާފްޓެއް  މިކާބެހޭ ނިންމެވީ ކުރުމަށްފަހުމަޝްވަރާ މެމްބަުރންގެެމދުގައި މިކަމާބެހޭގޮތުން
  .ހުށަހެޅުމަށެވެ 

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން ވަނަ  7

 މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ކަމާބެހޭގޮތުން  މި. ަމޝްވަރާކުރުން ބެހޭޮގތުން މުބާރާތާ ޤުރުއާން ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 އެންމެރަނގަޅު ުހށަހަޅައިފިނަމަ އެދި ހޯސްޓްކުރުމަށް ުމާބރާތް ޤުރުއާން އިތުރަށް އެއްރަށަްށވުރެ ހުމަޝްވަރާކުރުމަށްފަ

  .ެވއެވެ ނިންމިފައި އިއްތިފާގުން މެމްބަުރންގެ  ހަދާގޮތަށް އެގުރީމެންޓް ހުށަހެޅިފަރާތަކާއެކު ހުށަހެޅުމެއް

    

 މެމްބަރުންގެ  ބެހޭގޮުތން މިކަމާ. މަޝްވަރާކުރުން ދަތުރާބެހޭގޮުތން ފައިވާހަމަޖެހި ކުރުމަށް މާލެއަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން -2   
 މާލެ  ކައުންސިލަރުން 3 އެކަނިވެއްޖެއްޔާ އެމްޓީސީސީ ،ދުވަސްކަމަށާއި 3 ހޭދަވާނީ ދަތުރުގައި މި  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި

 މެމްބަރުންގެ  ދުރުވާގޮތަށް މާލެ ކައުންސިލަރުން 6 އްޔާހަމަޖެިހއްޖެ ތަނެއް އިތުރު އަދި. ވެއެވެ މިފައިނިން ދުރުވާގޮތަށް
 .ވެއެވެ  ނިންމިފައި އިއްތިފާގުން

 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ވަންއިން ސެޓްފިކެޓް"  ހިންގާ ފަރާތުން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އެންޑް ގަވަރނެްނސް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް -2
ނޑޮހުގައި އަށް 2214 އިމެ 24 އިން  2214 އޭޕްރީލް 26 ވަނަބުރު 16 ކޯހުގެ"  މެނޭޖްމަންޓް  ހަމަޖެހިފައިވާތީ  ފެށުމަށް ބަ
 .ވެއެވެ  ނިންމިފައި ބައިވެރިކުރުމަށް ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް ފަރާތުން މިކައުންސިލްގެ އެކޯހުގައި
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  :ކުުރން ވަރާމަޝް ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިތަކާ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ގައ4ި: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -4   

 ސްކީމް  ލޯން  

 ނުދައްކާއޮތްބައި  ލޯނުގެ ނަންގަވާފައިވާ ފަންޑުން އަތޮޅު އޭނާ ނިޔާވީއިރު ވަހީދު އިބްރާހީމް އަލްމަރުޙޫމް ހާލި ފުލިދޫ. ވ
 ކޮމެޓީ  ލޯނު. ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި ޚަލާސްކުރާގޮތަށް ދައްކާ ވާރުތަވެރިން އޭނާގެ ފައިސާ ދައްކަްނޖެހޭ ނުހިމަނާ އިންޓްރެސްޓް

 .ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި ޮހވުމަށް ކޮމެޓީ ހިމަނައިގެން މުއަށްޒަފުން 3 އިދާރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިތުރުން ގެކައުންސިލް ހޮވާއިރު

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން ވަނަ  8

  .މަްޝވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން މުބާރާތާ ޤުރުއާން ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1

 އެއްވެސް  މާލެދިއުމަށް ޖަޖުންބަލާ ފުށިފަރުދޯނި ނިންމެވީ ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ  މެދުގައި މެމްބަރުންގެ  ބެހޭގޮތުން މާމިކަ
 އިއްތިފާގުން  މެމްބަރުންގެ ފޮނުވުަމށް މާލެ ފުށިފަރުދޯނި ޖަޖުންބަލާ މުބާރާތުގެ ޤުރްއާން ނުކުރަށްވާތީ އިޢުތިރާޒް މެމްބަރަކު
 .ވިދާޅުވިއެވެ ޔާސަތުންރި ކަމުގައި ފާސްވެއްޖެ

    

 .އެކުލަވާލުން ޓާސްކުފޯެހއް ބެހޭގޮުތން ޑެންގޫހުމާއި ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

 މެމްބަރުންގެ  ކަމުގައި ރަނގަޅު އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތް އަތޮޅުޓާސްފޯސް މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަުރންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
  .ވެއެވެ އްވާފައިކުރަ އިއްތިފާގުންފާސް

 

 .އެވަނީއެވެ ތިީރގައި ބޭފުޅުންގެަނންތައް ހިމެނިބަޑައިގަންނަވާ ޓާސްފޯހުގައި އަތޮޅު

  ނިޔާޒް އިބްރާހީމް އަލްފާޟިލް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

  މަނިކް އަޙްމަދު މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ނައިބްރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 ފައިަސލް ޢަލީ ހެލްތްވޯކަރ މިއުނިޓީކޮ ސީނިއަރ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލްގެ

  ޢަބުދުއްރަޙުމާން ޢަލީ އިނިސްޕެކްޓަރ ސްޓޭޝަން ސްޓޭޝަންގެ ޕޮލިސް ފެލިދޫ

 .ޢަބްދުލްޣަނީ  ޢަބްދުމަޖީދު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

 

 ހުށަހަޅާ  ަޖލްސާއަކަށް އުންސިލްގެއަތޮޅުކަ ތަކެތި ގަނެފައިވާ ެކޕްޓަލްއައިޓަމުން ބަޖެޓުގެ އަތޮޅުކައުންސިގެ -3
  .ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުންގެމެދުގައި  ހުށަހަޅާ ޖަލްސާއަށް އެތަކެތި ފާސްކުރަންޖެހޭތީ
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 ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާކުރެވުނު 

  .މަޝްވަރާކުރެވިފައިވޭ ބެހޭގޮުތން  އެހެލުމާއި ކަށަވަރުދޯނި -1

 .  މަޝްަވރާކުރެވިފައިވޭ ތުންބެހޭގޮ ލޯންސްކީމާއި -3

     

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  9

 ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ބެހޭގޮުތން  މިކަމާ. ަމޝްވަރާކުރުން ެބހޭގޮތުން މުބާރާތާ ުޤރުއާން ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 .ކަމަށެވެ ކެޔޮދޫގައި ބާއްވާނީ މުބާރާތް ޤުރުއާން އަހަރުގެ ވަނަ 2215 ިނންެމވީ އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ

    

 ބެހޭގޮތުން  އިނާމްދިނުމާއި ފަރާތްަތކަށް ހޯދައިދޭ ރީތިނަން އަތޮޅަށް ޤައުމީފެންވަރުގައި ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ
 ހޯދާއިދޭފަރާތް ރީތިނަން ށްއަތޮޅަ ވަނައަހަރު 2214 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން . މަޝްވަރާކުރުން

 .ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި އިއްިތާފގުން މެމްބަރުންގެ ިއނާމްދޭގޮތަށް އެފަރާތްތަކަށް ބާއްވާ އެވޯޑްނައިޓެއް ހަރުވަނައަ 2215 ތަކަށް

 

 .މަޝްވަރާކުރުން  ބެހޭގޮތުން ވިޔަފާރިއާއި ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ގައިވަނީ 5: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ

 . ކުރުން މަްޝވަރާ ބެހޭގޮތުން ކުރުމާއިދޫ ލޯން

 

    ފައްޓާނެކަމަށް ދޫކުރަން ލޯނު ގައި  15 މޭމަހުގެ މި ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 .ވެއެވެ ފާސްކޮށްފައި އިްއތިފާގުން މެމްބަރުންގެ އިޢުލާންކުރުމަށް

 

 ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ އިދާރީ އަތޮޅުކަުއންސިލްގެ ބަރުންނާއިމެމް 6 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  ލޯނުކޮމެޓީގައި
 އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކް. އ ،ައޙްމަދު ސައްތާރު ަޢބްދުއް ައލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ،ޢަބްުދލްޣަނީ ަޢބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް
 މެމްބަރުންގެ  ލޯންކޮމެޓީ ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް މެދުގައި ގެމެމްބަރުން ކަމުގައިހަމަޖެއްސުމަށް އިހްސާން ޢަލީ އަލްފާޟިލް
 .ވެއެވެ ފާސްކޮށްފައި އިއްތިފާގުން

    

 6 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅިފަިއވާގޮތަށް ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަރުންގެ ބެހޭގޮތުން މައްސަލައާއި މި   
 ،ޢަބްދުލްަޣނީ ޢަބްދުލްމަޖީދު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ތެރެއިން އްޒަފުންގެމުވަ އިދާރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި
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 އާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް. އ ،އަޙްމަދު ސައްތާރު ޢަބްދުއް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ
 .އެވެވެ ފާސްކުރަށްވާފައި އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ ކަމުގައި ލިއުޝާ

 

 ފައްޓާނެކަމަށް ދޫކުރަން ކޮމްޕިއުޓަރ ގައި 15 މޭމަހުގެ މި ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ެމދުގައި މެްމބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 .ވެއެވެ ފާސްކޮށްފައި އިްއތިފާގުން މެމްބަރުންގެ އިޢުލާންކުރުމަށް

 

 .އެހެނިހެން ގައިވަނީ 6: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ

 ަޢބްދުއް އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި ންގެމެްމބަރު މިކަމާބެހޭގޮތުން
 އިރުފައިސާއެއް  ގޮތުގައި އޮފިސަލެއްގެ ކިޔަވާކުދިންގެ މުބާރާތުގައި ޤުރުއާން ޤައުމީ ވަނައަހަރުގެ 2214 އަހްމަދު ސައްތާރު

 . ވެއެވެ ފާސްކޮށްަފއި ތިފާގުންއިއް މެްމބަރުންގެ ވުމަށްފޮނު މާލެ ނުލިބޭގޮަތށް

 

 .ހޯދުން މީހަކު ވަގުތީގޮތުން ފާމަސީއަށް

 ކަމަށް ރ2222/- މަހަކު މުސާރައަކީ ޯހދާމީހާގެ ަވގުތީގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ެމދުގައި ެމބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 ހޯދުމަށް  މީހަކު ވަގުތީގޮތުން މިއަދު އަދި. ވެއެވެ ފާސްކުރެވިފައި އިއްތިފާގުން ފަހު މަޝްވަރާކުރުމަށް މެދުގައި މެމްބަރުންގެ

 .   ވެެއވެ ނިންމިފައި ކުރުމަށް އިޢުލާން

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  :

 12222 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ.  މަޝްވަރާކުރުން ގޯޗާބެހޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
 ރޭނުމަށްފަހު ވަށާފާރު ކަންތަްއނިންމާއި ބަދަލުގެ ރަނގަޅުސަރަހައްދަކުން ރަށުގެ އެހެންބިމެއް އެސައިޒުގެ ންބި އަކަފޫޓްގެ

 ޯވޓްދިނުަމށް ފެްނނަގޮތަކަށް މެމްބަރުްނނަށް ދޫކުރުމާއިމެދު އެފަރާތައް އެޅުމަށް އަތޮޅުކޯޓް ހަވާލުކުރާނަމަ އަތޮޅުކައުންސިލާއި
 .ެވއެވެ ފާސްކުރެވިފައި ދިނުމަށް ެއބިން އެފަރާތަށް ތާއީދާއެކު ބަރުންގެމެމް 3 ހުޅުވާލުމުން ރިޔާސަތުން

    

 ބެހޭގޮތުން  އިާނމްދިނުމައި ފަރާތްތަކަށް ނަންހޯދާއިދޭ ރީތި އަތޮޅަށް ޤައުމީފެންވަރުގައި ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
 ނިންމެވީ އިއްތިފާގުން މެމްބަރުންގެ ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން.  މަޝްވަރާކުރުން
       .ހުށަހެޅުމަށެވެ ަތއްޔާރުކޮށް ނެއްގައިޑްލައި މިކަމާބެހޭގޮތުން
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 މިކަންތައް.  މަޝްވަާރކުރުން ބެހޭގޮުތން ކިއުމާއި ނީަލން ހުރިބާމުދާތައް ަކއުންސިލްގައި ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3
 އެހެން  ދާކަމަށްވާނަ ދިގުލައި ނުނިމި މިކަންތައް އަދި. ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ ގެންގޮސްނިންމުމަށް ންދާގޮތަށްގެ ކުރިއަށް ކުރިންވެސް
 .  ނިންމިފައިވެއެވެ ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައިގެން ޖަލްސާއަކަށް

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  21

    .ކުރުން މަޝްވަރާ ބެހޭގޮުތން މުބާރާތާ ޤުރުއާން ބާއްވާ ވަނައަހަރު 2215 ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1

 މެމްބަރުންގެއިްއތިފާގުން  ދޭގޮތަށް ރ8222/- ބާއްވާރަށަކަށް މުާބރާތް ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެުދގައި މެްމބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
ނޑުގޮތެއްގައި އަދި. ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ  ހޯސްޓް ،އަތޮުޅކައުންސިލުންކަމަށާއި ތްކުރާނީމަސައްކަ ހޯދުމަށް ސްޕޮންސަރ މައިގަ

  .ފާސްކޮށްަފއިވެއެވެ އެގޮތަށް ނިންމާ އޮންނާނެކަަމްށވެސް ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ސްޕޮންސަރ ސްކުރާރަށަކަށްވެ

   

       .ފާހަގަކުރުން ދުވަސް ތިމާވެށީގެ ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

       ،ކުރުމަށާއި ފާހަގަ ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ ރަށުފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގައިމެދު މެމްބަރުންގެ  މިކަމާބެހޭގޮތުން   
  ހަދާ  ތަކެތި ބޭުނންތެރި އުކާލެވޭތަކެތިން ،ބޭއްވުމާއި ސްކޫލްތަކުގައި މުބާރާތެއް ކުއިޒް ގޮތުގައި އެދުވަހުގެހަރަކާތްތަކުގެ

   .ނިންމުނެވެ  ހިންގުމަށް ހަރަކާތްތައް ގެގަސްއިންދުމު ރަށްރަށުގައި ،ބޭއްވުމަށާއި  މަޢުރަޒެއް

 

  .ރަނގަޅުކުރުން އައިޓަމްތައް ވިޔަފާރީގެ ކުރާ އަތޮޅުރައްޔިތުން ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3

 ތަޢާރުޒު  ާޤނޫނުތަކާއި ބެހޭ ފައިސާއާއި ޤަވާޢިދާއި މާލިއްޔަތު ިނންެމވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ެމުދގައި މެމަބރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން 
 .ފާސްކުރެއްވިއެވެ ތާޢީދާއެކު މެމްބަރުންގެ 4 ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ 5 ބަދަލުކުުރމަށް އައިޓަމްތައް ނުވާގޮތަށް

 

   .މަްޝވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން ދިނުމާއި ޚިދުމަތް އާސަންދައިގެ ބޭސްފިހާރައިން ވަނީ ގައި 6: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -4

 މަޝްވަރާކުރުމަށާއި  އާއި.އޯ.ޓީ.އެސް މާލެގޮސް ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަުރންގެ  މިކަމާބެހޭގޮތުން
   .ތާއީދުކުަރއްވާކަމަށެވެ މެްނބަރުން ގޮތެްއނިންމުމަށް އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ރާވާގޮތެއް ހިންގަވަން އިން.އޯ.ޓީ.އެސް

 ނިންމިފައި ހަމަޖެއްސުމަށް ވަޒީފާ ވަުގތީގޮތުން  ކުރިމަތިލީފަރާތަށް އިުޢލާނަށް  ކުރި ހޯދުމަށް މުވައްޒަފަކު ވަގުތީގޮތުން  ފާމަސީއަށް
 .ވެއެވެ

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  22

     .ފާސްކުރުން ދުވަސް ތިމާވެށީގެ ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ  -1
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ނޑައަޅާއި ބަޖެއްޓަށް ރ3222/- ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް މި  މި ފާސްކުރުމަށް މިަފއިސާނެގުމަށް އައިޓަމުން ކަށަވަރުދޯނީގެ ،ކަ
 ޢަޒީޒް ަޢބްދުލް އަލްފާޟިލް މެްމަބރު ،އަހްމަދުމަނިކް ުމހައްމަދު އަލްފާޟިލް  ނާއިބްރައީސް ވޯޓްދެއްވީ  ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި

     .ވެއެ ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު ލްފާޟިލް އަ މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް

    

         .ދޫކުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

 ގެބަޖެޓެއް ރ722222/- ލޯނަށް ސްކީމްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނިންމެވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެދުގައި މެމްބަުރންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން   
 މުހައްމަދު  އަލްފާޟިލް ނާިއްބރައީސް ވޯޓްދެއްވީ އިވެރިވެބަ ވޯޓްގައި  މި ފާސްކުރުމަށް މިފައިސާނެގުމަށް. ހަމަޖެއްސުމަށެވެ
 މެމްބަރު  ،ނިޒާރު ނާސިކް ުމަހއްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާީހމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް އަލްާފޟިލް މެމްބަރު ،އަހްމަދުމަނިކް
     .ޢަލީއެވެ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް

   .ދޫކުރުން ލޯނު ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3

 ކުރިންބުރުގައި ފުލިދުއަށް ތެރެއަށް ރުފިޔާގެ  ރ1222222/- ހަމަޖައްސާފައިވާ ބަޖެޓަށްކަށް ދޫކުރުމުގެ ލޯނު މިފަހަރު
ނޑައަޅާފައިހުރި ލޯނުދޫކުރުމަށް  ހަމަޖައްސާ  ދޫކުރުމަށް ލޯނު މިފަހަރުގެ އެއީ ރ1235222/- އިތުރުކޮށް ރ235222/- ފައިސާ ކަ
 ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ވޯޓްދެއްވީ ބައިވެރިވެ ވޯޓްގާއި އެހުމުން ށް ވޯޓަ ފާސްކުރުމަށް ބަޖެޓުކަމަށް

      .އެވެ ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

  .ވެއެވެ  ކުރެވިފައި މަޝްވަރާ ދެކެވި ވާހަކަ ބެހޭގޮތުން ިންނމުމާއި ަބހާނެގޮތެއް ލޯނުރަށްރަށަށް

  .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ޢަބްުދލް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ފާސްކުރުމަށް އުސޫލު ނިްނމާފައިވާ ލޯނުދޫކުރުމަށް ކުރިންވެސް

 މެމްބަރު  ،އަހްމަދުމަނިކް މުަހއްމަދު އަލްފާޟިލް ނާއިބްރައީސް ވޯޓްދެއްވީ ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި މި ފާސްކުރުމަށް މިހުށަހެޅުން
 ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް ުމހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ޢަބްުދލް އަލްފާޟިލް

     .އެވެ

 ސަރކިއުލާއާއި (  2214 މެއި 26) CIR/2014/05/221:ނަމްބަރު އެލްޖީއޭގެ ވަނީ ގައި 6: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -4
 .ކުރުން މަޝްވަރާ ބެހޭގޮތުން

 އޭއަށް .ޖީ.އެލް ނިންމާފައިވާކަމަށް ގަޑިޖެހޭގޮތަށް ކައުންސިލަރުންގެ ޖަހާއިރު 9:22 ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި މެމްބަރުންގެ
 މެްމބަރު ،އަހްމަދުމަނިކް މުަހއްމަދު އަލްފާޟިލް ނާއިބްރައީސް ވޯޓްދެއްވީ  ބައިވެރިވެ ޯވޓްގައި މި ފާސްކުރުމަށް އެންގުމަށް

 ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް ުމހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ުދލްޢަބް ޟިލްއަލްފާ
 .  އެވެ

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  23

     .މަޝްވަރާކުރުން ގޮތުން ބެހޭ ކަންތައްތަކާ ހުށަހަޅާނެ ހޯދުމަށް އާންމުދަނީ ކައުންސިލަށް ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1
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 ހޯދުމަށް  މެދުފަޅުފިނޮޅު ،ހުރަހުިފނޮޅު ،ވަށުގިރި ،ހުޅިދޫ ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި ެމބަރުންގެ ބެހޭގޮތުން މިކަމާ
  ދެއްވީ ވޯޓް  ަމށްފެންނަކަ ހުށަހެޅުްއވުމުން ރިޔާސަތުން ދިނުމަށް ވޯޓް  ފެނިލައްވާގޮތަަކށް ނަށް މެމްަބރުން ހުށަހެޅުމަށް  އޭއަށް.ޖީ.އެލް

 އަލްފާޟިލް  މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އަހްމަދުމަނިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ސްނާއިބްރައީ
 ވޯޓްދެއްވާފައެއް  މެމްބަރަކު އެއްވެސް ނުފެންނަކަމަށް. ޢަލީއެވެ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު

     .ވެއެވެނު

 ބެހޭގޮތުން ދިނުމާއި ކުއްޔަށް ޢިމާރާތް ހުރި ގޯތިތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2
        .މަޝްވރާކުރުން

 އާ  ހުރި ގޯތީތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ދުވަހަށް އަހަރު 12 ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި މެމްބަުރންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 މެމްބަރުންަނށް ދިނުމަށް ކުއްޔަށް  ކުރުމަށް ވިޔަފާރިއެއް ހުއްދަކުރާ ޤަވާޢިދު ޤާނޫނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިމާރާތުގައި

 ވޯޓް ފެންނަކަމަށް  ދިނުމަށް ކުއްަޔށް އަހަރުދުވަހަށް 12 ހުށަހެޅުްއވުމުން ރިޔާސަތުން ވޯްޓދެއްވުމަށް ގޮތަަކށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ
 މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ަޢބްުދލް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އަހްމަދުމަނިކް  މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ރައީސްނާއިބް  ދެއްވީ

  .އެވެ ޢަލީ ައޒުވަރު އަލްފާޟިލް ބަރުމެމް ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް

 

   .ދޫކުރުން ލޯނު ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3

 އިޢުލާން  ހޯދުމަށް ކޮމްޕިއޫޓަރ ވަނަދުވަހު 2214 ޖޫން 17 ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ މެދުގައި ގެމެމްބަުރން މިކަމާބެހޭގޮތުން
 މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ނާިއބްރައީސް ފެންނަކަމަށް ކުރުމަށް އިޢުާލން ވަނަދުވަހު 2214 ޖޫން 17 އެހުމުން ވޯޓަށް ކުރުމަށް

 މެމްބަރު  ،ނިޒާރު ނާސިކް ުމަހއްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާީހމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް ލްާފޟިލްއަ މެމްބަރު ،އަހްމަދުމަނިކް
 .ދެއްވިއެވެ ވޯޓް ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް

  

  .ަމޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން ސްކީމާއި ލޯނު ވަނީ ގައި 6: ނަމްބަރު އެޖެންޑާ -4

 އިޢުލާން  ފެށުމަށް ލޯނުދޫކުރަން ވަނަދުވަހު 2214 ޖޫން 25 ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ެމދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 އަލްފާޟިލް  ނާއިބްރައީސް ފެންނަކަމަށް ކުރުމަށް އިޢުލާން ދޫކުރަށް ލޯނު ވަނަދުވަހު 2214 ޖޫން 25 އެހުމުން ވޯޓަށް ކުރުމަށް

 ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު ލްއަލްފާޟި  މެްމބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް  ަޢބްދުލް އަލްފާޟިލް މެމްަބރު ،ކްއަހްމަދުމަނި މުހައްމަދު
     .ދެއްވިއެވެ ވޯޓް ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

 ކަންތައްތައް  މަޝްވަރާކުރެވުނު  

 މަޝްވަރާކުރެވިފައި ބެހޭގޮތުން ބޭއްވުމާއި  ކޭޕެއް މެޑިކަލް މިއަތޮޅުގައި ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ،އެފާއި. ޑީ. އެން. އެމް   
 .   ވެއެވެ ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް ފަހުްނފޮނުވާނެ ލިއެކިއުްނތައް ބޭނުންވާ މިކަމަށް އެފުން.ޑީ.ންއެ.އެމް. ވެއެވެ

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ދެވަނަ  ވަނަ  24
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        .މަޝްވަާރކުރުން ބެހޭގޮތުން ލޯންސްކީމާއި ގައިވަނީ 3 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -1

 ފެިނލައްވާގޮތަކަށް ނަށް މެްމބަރުން ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓަށް ނެތަސް އެއްބަސްވުން މައްސަލަ ގެ ދޫފުލި. ވ މަޑިހާ/  ނަޢީމް މުހައްމަދު
 ،އަހްމަދުމަނިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް ނާއިބްރައީސް  ދެްއވީ ވޯޓް ފެންނަކަމަށް ހުށަެހޅުއްވުމުން ރިޔާސަތުން ދިނުމަށް ވޯޓް

 އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ަޢޒީޒް ޢަބްުދލް އަލްފާޟިލް މެމްބަރު
 .ޢަލީއެވެ

        .ބެހޭގޮތުންމަޝްވަރާކުރުން ސްކީމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ގައިވަނީ 4 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -2

 ފައިސާ   ބަރާބަރަށް ކުރިން ދުހުގެ 19 ޖުލައިމަހުގެ އަންނަ ކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާ ެމދުގައި މެމްބަރުންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 ރިޔާސަތުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ގޮަތކަށް ފެިނވަޑައިގަންނަވާ މެްމބަރުންނަށް  ވެއްދުމަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ  ފަރާތްތަކުގެ ނުދައްކާ

 ޢަްބދުލް އަލްފާިޟލް މެމްބަރު ،އަހްމަދުަމނިކް މުހައްމަދު އަލްާފޟިލް ނާއިބްރައީސް  ދެއްވީ ޯވޓް ނަކަމަށްފެން  ހުށަހެޅުއްވުމުން
       .އެވެ ޢަލީ އަޒުވަރު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،ނިޒާރު ނާސިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު ،އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް

 

    .މަޝްވަާރކުން ބެހޭގޮތުން ހިންގުމާއި ޕްރޮގުރާމް ދީނީ މަހުގައި ރަމްޟާން ގައިވަނީ 5 އައިޓަމް އެޖެންޑާ -3

 .ަމޝްވަރާކުރުން ބެހޭޮގތުން މާހެފުންބޭއްވުމާއި މުނާސަބަތުގައި  ވަނައަހަރުގެ 1435 ގުޅިގެން ޢިދާރާތަކުން ހުރިހާ

 ވަނައަހަރުގެ 1435 ގުޅިގެން ދާއިރާތަކުން ހުރިހާ ނިންެމވީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މެުދގައި މެމްބަުރންގެ މިކަމާބެހޭގޮތުން
 .ބައިވެރިވުމަށެވެ މާހެފުމުގައި ފަރާތުން ތޮޅުކައުންސިގެއަ މާހެފުމުގައި ބާއްވާ މުނާސަބަތުގައި ރަމްޟާންމަހުގެ

 އެމަނިކް ،ވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އަތޮޅަށް ހޮނިހިރުދުވަހު އަންނަ މިނިސްޓަރެއް ސްޓޭޓް ޖެންޑަރގެ އެންޑް ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 .ވިދާޅުވިއެވެ ރިޔާސަތުން ބޭުންނފުޅުވާކަމަށް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭފުޅުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފާނު

  .ވިދާޅުވިއެވެ ާވނެކަމަށް ވަޑައިގަންނަ ބައްދަލުވުމަށް ތަންދޭަނމަ މޫސުން ނިޒާރު ނާޝިކް މުހައްމަދު އަލްފާޟިލް މެމްބަރު

 ނިންމިގޮތް 

 .ވެއެވެ  ނިންމިފައި ބައްދަލުކުރާގޮތަށް ރަނގަޅިއްޔާ މޫސުން

. ވ ޝާހިދު ޢަލީ ހިފުމަށް ކުއްޔަށް ދޯނި ކަށަވަރު ޓަކާއި ގެނައުމަށް ޔޮދުއަށްކެ އެޅިގާ 3222 ފުލިދޫން  ދުވަހު އަންގާރަ އަންނަ
 .ހުށަހެޅުއްވިއެވެ ރިޔާސަތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  އެކަމާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ ފިހާރަގެ ކެޔޮދޫ

   ނިންމިގޮތް 

 .ވެއެވެ އިނިންމިފަ ނިންމުމަށް  ގޮތެއް ބަލާފައި އޮންަނވަރެއް ދަތުރަކަށް މުދާ ޔުނިޓުން
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 ޕިކުނިކު ދަތުރު 

މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން ވ. އަތޮޅު ފޮއްތެލަށް ޕިކުނިކު ވަނަ ދުވަހު  2214ފެބުރުއަރީ  14
އްކަތްކުރަށްވާ ކައުންސިލަރުންނާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މަސަދަތުރެއް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 

މި ދަތުރުގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުެގ ގޮތުން ތަފާތުކުޅިވަރުތައް ލެއްވިއެވެ.  ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ
 ކުޅެވިފައި ވެއެވެ.  

 

 މަސްދަތުރު 

އްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގަިއ އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރަށްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި، ސިވިލްސާރވި މުވަ
 އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްދަތުރެއް ބޭއްވިފައި ވެއެވެ. މިދަތުރުގައި ވަރަށް ގިނަމުވަްއޒަފުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.

 މިދަތުރުގައި ވަރަށް ގިދަޢަދަދަކަްށ މަސް ބޭނިފައި ވެއެވެ. 

 އް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތަ 

 )މިބައިގައި ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތަފްީޞލު ލިޔުމަށް(
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ތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުަކއުންސިލްގެ އެކިއެކި ކުރުމަށްޓަކާއި އަހިންގުން ހަރުަދނާކައުންސިލްގެ 
ތު ތަމްރީްނތަކުގައި ބައިވެރިކޮްށ ސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ަތފާއަތޮޅުކައުން ތައް ބެލެހެްއޓުން ހަާވލުކުރެވިފައި ވެއެވެ. ސެކްޝަން

 ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު ވަނަ ބައި: ފަސް 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

ބައިގައި ހިމަާނނީ ކައުްނސިލުގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިދާރީ  މި)
ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒި އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންކަން 

 ބަޔާނެވެ.( ސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައިވާބަޔާންކުރައްވާ ކައުން

އެހާ ފަހި އަހަރެކޭ ނުދެންނެޭވނެއެވެ. ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ  މިކައުންސިލަށް  މާލީގޮތުން މަސްދުވަހަކީ 6 ފުރަތަ މިއަހަރުގެ) 
ނޑިފަދަ  ތަކެތި ނެތުމުން ކައުންސިލަރުން ކުރައްވަން ބަޖެޓްގެ ކުޑަކަމާއެކު ކައުންސިލަރުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުަޓރ ގޮ

ބޭނުންފުޅުވާ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމުގައި ވަރަށްބޮޑު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާންވަނީ ޖެހިފައެވެ. ހަމައެފަދައިން ކައުންސިލް 
ނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާވަނީ އިދާރާގެ ސާވާ ހަލާކުވެފައިވާތީ އޮފީހުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގި

    ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާނޭ ރަގަޅު ވަސީލަތްތައް ހޯދާދެވެން ނެތުމާއި،
 6ޤީގަތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ބަޖެޓުގައި މިފަދަކަމެއްކުރުމަށް ެއއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިފައި ނެުތމުން ޙަ) ކޮމްޕިއުޓަރ، ލެކްޓޮޕް ފަދަ ( 

މަސްކަމުގައި  6ފެންވަރުގައި ކުރެވިފައިނުވާ ކައުްނސިލުން ބޭނުންވި މަސްދުވަހަކީ މިކައުންސިލުން ކުރަންބޭނުންވި ކަންކަން 
ކާރުން އަދިހަމަ މިއާއެކު ޤާނޫނީޮގތުން ކައުންސިލަށް ިލބެންޖެހޭ އެއްވެސް އެއްޗެސް ސަރުދަންނަވަންޖެެހނީ ހިތާމައާ އެކުަގއެވެ. 

ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށް ދެއްވާފަިއ ނުވުމުން ކައުންސިލުން ައތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ނުވަަތ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާ ލާބައަށް ކުރަްނ 
ނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވި ވާކަންެވސް ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ހިެމނޭ  ކަ

ތްތައް ހަލާކުވެ ވީރާނާވަުމން ދާއިރުވެސް މިއިން އެއްވެސް ތަނެއް މަރާމާތު ކުރެވޭނޭ ގޮެތއް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތުމާއި، ޢިމާރާ
ސަރުކާރުން އަދި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ލިބޭނޭގޮތެއްވެސް ފަހިވެފަިއނެތުުމން ޢިމާރާތަށް ވީރާނާވަމުންދާަކްނ ފާހަކަ ކުރަމެވެ. 

ވާ އަތޮޅު ރައްޔިުތންގެ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ލިޭބނޭގޮތް ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްާވފައި ނުވާތީ އާމްދަނީ ޯހދުމަށް ހިފަހައްޓަވާފައި
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވާކަންވެސް  6ވޭތުވެދިޔަ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ރޭވުންތައް 

 މާޔޫސްކަންލިބި  ވަރަށްބޮޑަށް މުވައްޒަފުންނަށްފުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދަތިކަން އިޙްސާސްކުރެވި މުވައްޒަފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. 
ކައުންިސލް އިދާރާއަކީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ . ވެއެވެ އުފެދިފައި ުނތަނަވަސްކަން ހިތުގައި މުވަްއޒަފުންގެ ދެމިތިބުމާމެދު ވަޒީފާގައި

ނެތުމުން ބިރުވެރިކަމެއް  ށް ވީހިނދުވެސް ަތނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޏޭނޭ ގޮތެއް ހަަމޖެހިފައިމުދަލާއި ފައިސާ ބެހެއްޓިފައިވާ ަތނަކަ
މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ގަޑީގައި ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރެވެން ވަނީ އުފެދިފައެވެ. ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާހުރެ 

 އަދި ން ޭބނުންވާ ފެްނވަރަށް ކުރެވެމުންނުދާކަން ިހތާަމއާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ނެތުމުން ކައުންސިލްގެ މަސައްަކތް ކައުންސިލު
 މިކައުންސިލަށް  ތެރޭވަނީ މަސްދުވަހުގެ 6 ވޭތުވެދިޔަ ދަތިކަން މާލީ އެތައްގޮތަކުން މިނޫންވެސް ބުންސަބަ ދަތިކަމުގެ ބަޖެޓްގެ
 .(ވެފައެވެ ކުރިމަތި
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  (ނިޔާޒް އިބްރާހީމް )            

  ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ    

 )ކައުންސިލުގެ ރައީސް(      

( 

 

 

 (  ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު)                 

 ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ       

 އިދާރީ މުވައްޒަފު              

 ކައުންސިލުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު 

 އުންސިލުގެ ފައިސާ ބެލެހެއްިޓގޮތާއި މާލީ ހިސާބުގެ ކުރު ތައާރަފެއް ލިޔުމަށް()ކަ

ވަނަ  2213
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ގެ  2214
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ  2214
 6ފުރަތަމަ 

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ރަދު ޚަ މަހުގެ

  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް 2391982121 4448585152 4786556122
  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް 38532198 44243122 -

  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް :3541624.2 55:3739.6 5897667.33

   

 
 

  
  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1932326172 3747964159 3964612112

196566192 196482122 91521154 
އަދި ވަކި މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ  ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު 24219122 25122122 42115142

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް 52721172 73392152 53871123

 223 ޚަރަދު ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތުގެ އޮފީސް 286932123 388645185 497212173

 222  ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ކުރުމާއި މަރާމާތު 6421122 17222156 32247182

 222 ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާޢި،އިސްތިރަކާއި، ސަބްސިޑީޒް  - - 4134

5897667.33 5559696.61 34:2:93.32 
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 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  

 

 421 ދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހަރުމު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ 38532198 44243122 -

- 
44043.00 38530.98 

  

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  

 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ  1478522111 2912956159 3281329129

 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 453784131 837228122 883282183

4:75721.23 4858:75.6: 2:43417.83   

 

 ނިންމުން 

 )ރިޕޯޓުގެ ނިންމާ ބަޔާނެއް ހިމަާނށެވެ(

 ކޮށްދެއްވާފައިވާ ގުޅިގެން މެމްބަރުން މިކައުންސިލްގެ މިގޮތުން. ޝުކުރުއަދާކުރަމެވެ ފަރާތްތަކަށް ޙައްޤު ނިންމުމުގެކުރިން ރިޕޯޓް މި
 ޭވތުގެދިޔަ  ބަެޖޓެއްނެތިއެކަށީގެންވާ  އިޙަޤީގަތުގަ. އަދާކުރަމެވެ ޝުުކރު ކައުންސިލަރުންނަށް ހުރިހާ އަގުވަޒަންކޮށް މަސައްކަތްތަކުގެ

 ހީވާގި ކައުންސިލްގެ ކުރެވިފައިވަނީ މިކަންތައްތައް . ކޮށްފައެވެ މިކައުންސިލުންވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް މަސްދުވަހުގެތެރޭ 6
 ލާމަރުކަޒީ  ންކަންކަ އަތޮޅުގެ. ސަބަބުންނެވެ މަސައްކަތުގެ އިޚްލާޞްތެރި  ކޮށްދެއްވި ގުޅިގެން ކައުންސިލާ މުވައްޒަފުން

 ކުރަމުންގެންދިޔަ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް  ރުވެރިބާ ރައްޔިތުން ހަރުދަނާކޮށް  އިގްތިޞާދު ައތޮޅުގެ ބައްޓަންޮކށް ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް
 ހުރިހާ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް އެކަމަށްޓަކައި. ދައްކަވާފައެވެ ނަމޫނާއެއް މުވައްޒަފުންވަނީ ހީވާގި އިދާރާގެ ކައުންސިލް މަސައްކަތުގައި
 ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ކައުންސިލުން  އަތޮޅުގެ.ވ އަހަރު  3 ކުރިއަށްއޮތް. މެވެއަދާކުރަ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް

 ސަރުކާރުގެ  ،ަރށުކައުންސިލްތަކާއި ރަށްރަށުގެ އަތޮޅުގެ މަސައްކަތުގައިުކރަމުންގެންދާ  މިކައުންސިލުން ހެދުމަށް
 މިކައުންސިލަށް  ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅުގެ  ޚާއްޞަކޮށް ފަރާތްތަކުން ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާގެ އަތޮޅުގެ ،މުއައްސަސާތަކުންނާއި

. އަދާކުރަމެވެ  ޝުކުރު ހިފެހެއްޓުެމންނެތް ފަރާތްތަކަށް އެހުރިހާ ފާހަގަކޮށް އެހީތެރިކަށް އެއްބާރުމާއިދެއްވަމުން ގެންދަވާ 
 "އާމީން.  " ވަމެވެދަންނަ ދުޢާ ޙަޟްރަތުގައި ގެ هللاމާ ލެއްވުންއެދި އަތޮޅެއްކަމުގައި ބުާކމިޔާ ހުރިހާގޮތަކުންވެ ފެލިދެއަތޮޅަކީ

_______________ 
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