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 ތަޢާރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  2015ގެ 2010/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ: މިރިޕޯޓަކީ 

މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުުނ ދިޔަ ގޮތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ އެކުލަވާލާފަ  ގޮތަށްނޭ މަޢްލޫމާތު ހިމެ ކަންތައްތަކުގެ 

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަްށ ހިންގި  ،މި ރިޕޯޓުގައި ނޑުދަ ނޑިތަކާއި ލަ ނޑުދަ ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަ

 ހިަމނާފައި  ލޫމާތުއުމަ ކައުންސިލުގެ ިއދާރީ ހިންގުން ހަމަެޖހިފައިވާޮގތުގެ، ަހރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި، ހަރަކާތްތަކާއި

ކުރެވުނު  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުންމަސްދުވަހު  6ގެ ފުރަތަމަ އަހަރުވަނަ  2015އެވެ. މީގެއިތުރުން ވާނެ

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް މާލީ ތަފްސީލު އަދި ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީމަސަ

 ފައިާވނެއެވެ.އިލެވިބަލާކަށް ދަތިތަ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
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 ތަޞައްވުރު  ކައުންސިލުގެ 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުންސ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

 ްރުވުން. ، މަދަނިއްޔަތުކުރިއެ  އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައިއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަނ 

  ިކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ، އިސްާލމްދީނަށް ލޯ  2016"
ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

ވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާ
 ބަޔަކަށްވުން"
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 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި هللا ރި ޢާލަމްތަކުގެވެ

ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ. هللاމާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 ވެ.ރަމެއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކު މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާ

ނޑުގެ މި ދަނޑިވަލުގައި އަޅު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ 2015 ގަ

އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ. އަތޮޅު އިދާރާގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް 

ކުރަން ނިންމިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި  މިދިޔަ އަހަރުގައިކައުންސިލުން 

ނިންމިފައިވަނީ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމާއި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ 

 ސަބަބުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،2007/10

ނީ ވަރަށްބޮޑު ލަސްވުމަކާއެކު، ވަ ކައުންސިލުތައް ފުރަތަމަފަހަރަށް އިންތިޚާބުކުރެވި، މަސައްކަތްތައް ފެށިފައި

ގެން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނަދުވަހުއެވެ. އެވަގުތުން ފެށި  26ގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  2011

މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔައީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ރައްޔިތުންނަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ޚިދުމަށްތައް ފޯރުކޮށް ދެވޭތޯއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކައުންސިލުތަކަށް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް  ކަ

ބަޖެޓާއި، އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ އަހަރުގެ  4 ވޭތުވެދިޔަ ކޮށްދެއްވާފައިވާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް

ނަމުގައި އެމް.އެމް.އޭ ގެ އެކައުންޓުގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާކޮޅާއި ، ކައުންސިލުތަކަށް 

 އަހަރުނިމިގެން ދިޔައިރުވެސް ޙަވާލުކޮށް ދެވިފައި ނުވާތީ، ކައުންސިލުގެ  5ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެސެޓްތައް 

ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދެވިފައި ނުވާވާހަކަ ވަރަށް ހިތާމައާއެކު  ންނަށް ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތު

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

ރައްޔިޔުންނަށް ގާތުން އިތުބާރާއެކު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަތިވެރި މަގުޞަދުގައި ދިވެހި 

ލިބިގެން އުފެދުނު ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީން ބާރު 



 

 5 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

ނުވާކަމީ  ލިބިދީފައިއަހަރުވީއިރުވެސް  5އިދާރާތަކުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން 

ކޮށްލަންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން ކިތައްމެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ލަދުވެތި ކަމާއެކު ފާހަގަ 

ގައި ނުކުރާނަމަ، މިފަދަ ނިޒާމެއް ނަމެއް ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން އެއަށް ޢަމަލު ޤާއިމު

 ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް  ވަރަކަށް އަހަރު ވޭތިވެފައިވާއިރު 5ކައުންސިލްތައް އުފެދިގެން 

ދާރީ މިސަރުކާރު ޙަވާލުވުމުން އިގައި 2013ޑިސެމްބަރ  17 އި ނުވާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.ލިބިފަ

ނާއެއްގޮތަށް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފުރިހަމަ ޙިމާޔަތާއި، ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫ 

ނޑައަޅާރައްކާތެރިކަންލިބި ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ޤާ ތަކާއި، ބަޖެޓާއި، ފައިވާ އެސެޓްނޫނުގައި ކަ

ރުވެރި ހަމަ ގޮތުގައި ކައުންސިލްތައް ބާކައުންސިލްތަކަށްލިބި އެންމެ ފުރިމިނޫންވެސް ތަންތަނާއި، ތަކެތި 

އަދި ސަރުކާރުގެ ވަނީ ޙާސިލުވާގޮތް ނުވެއެވެ. އަދި ވެގެންދާނޭކަމަށް ކުރެވުނު އުއްމީދު މިއަދާހަމައަށްވެސް 

ކައުންސިލްތަކާ މިއަދާހަމައަށްވެސް މި ސަރުކާރުންވެސް އްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ތަކެތި ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަ

މި ނިޒާމުގެ ފޮނި މީރުކަން އޭގެ އެންމެފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޙަވާލުކޮށް 

  . އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުގެންދާކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ

 ޅު ވ.އަތޮ ސްދުވަހުފުރަތަމަ ހަމަވަނައަހަރުގެ  2015 މިކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

ކޮށްފައިވާނީ ކައުންސިލުގައި ހުރި މަދުވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފައިގެން  އަތޮޅުކައުންސިލުން މަސައްކަތް

 . ދެވޭތޯއެވެ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ޔިތުންނަށްރައް

ނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުންސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް  އަޅުގަ

އެއްބާރުލުން ދެއްވައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް 

 ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ

  ي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيق

                                       
 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                       

 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް                                                   
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 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

ވ. އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮުތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެިވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ. އެއީ ވ. އަޮތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަުރ 

ރިސޯޓާއި   2ރަށުގައެވެ. އަދި   5ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   19އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  2ގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތު

ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ  10ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

ބެލެވިފައިވަނީ ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި ފަރުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ ގޮތުން ވަރަށް  ބިތުގައެވެ. މި ވ. އަތޮޅު

ކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަމުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. ފާހަގަ

އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ 

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

  ރަށްތައް  މީހުން ދިރިއުޅޭ  އަތޮޅުގައި 

 
 

 ރަށް
 
 

 އޮންނަ ރަށް
 ސަރަޙައްދު 

 

 ބޮޑުމިން
 ހެކްޓަރ

ބާވަތް  ރަށުގެ  
 ރައްޔިތުން ރަށުގެ

 ކުރާ މައިގަޑުގޮތެއްގައި
 މަސައްކަތް

 ފުލިދޫ
J-1 

 އަތޮޅުގެ.ވ
 އުތުރު ހުޅަނގު
  ބިތުގައި
 މީހުން އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ

 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ ދުރުގައި

 

ނޑު ރީތި   ދޮށެއްގޮ
 ލިބިފައިވާ
 ރަށެއް އާދައިގެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 އޮޑިދޯނިފަހަރު/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
/  މަރާމާތުކުރުން ބަނދެ

 މަސްވެރިކަން
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 ތިނަދޫ 

J-2 

 ހުޅިދޫގެ. ވ
 ފެލިދޫ  ދެކުނަށް

 ދޭތެރޭ އާއި

 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށެއް ދިގު ހަނި 
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

 މަސްވެރިކަމުގެ  ،ނޑުވެރިކަމާއިދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ފެލިދޫ

J-3 

 ތިނަދޫގެ
 ދެކުނުން
 ކެޔޮދޫއާއި

 ދޭތެރޭ

 

12 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން އަތޮޅުގައި
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

)  ރަށް ބޮޑު
 އާދައިގެ

 ސައިޒެއްގެ
 ( ރަށެއް

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ފާވަޒީ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ކެޔޮދޫ

J-4 

 ފެލިދޫގެ
 ދެކުނުން 

 

9 
 ހެކްޓަރ

 ފިޔަވައި ފެލިދޫ
 އަތޮޅުގައި
 ދެވަނައަށް

 ބިމުގެގޮތުން
 ރަށް ބޮޑު އެންމެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމުގެ ،އިދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ރަކީދޫ

J-5 

 ބޮޑުމުހޮރާގެ.ވ
 ހުޅަނގު
 ދެކުނުން
 މީހުން އަތޮޅުގެ
 ދިރިއުޅޭ

 ރަށްތަކާއި
 އޮންނަ ދުރުގައި

 

 މީހުން އަތޮޅުގައި 
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

 ރަށް ކުޑަ

/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
ނޑުވެރިކަމާއި  މުގެމަސްވެރިކަ ،ދަ

 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި
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 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 
 

ބޮޑުމިން  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު  ރަށް 
 ހެކްޓަރ

 ރަށް  ރަށުގެ ބާވަތް 
ލިޔުއްވާފަ 
 އިވާ 
 ފަރާތް 

 ރަށުގައި 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް  ކުރެވޭ 

 ދޫގެދެކުނުންފުލި ވަށުގިރި
،ޑިގްރީގައ0.07ި  

 މޭލް ނޯޓިކަލް 3.93
  ދުރުގައި

 ފަޅެއް ޑަކު 0.30
 އެކުލެވިގެންވާ
 ކުޑަރަށެއް

 ރަނގަޅު 

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ  1.00   ކުނާވަށި 
 ވިގެންވާ
 ކުޑަ އާދައިގެ

 ގާމަތީރަށެއް

  

 އިރު ފުލިދޫގެ އަލިމަތާ
 ނޯޓިކަލް 6.97އުތުރުން

 137.36،  ލްގައިމޭ
 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 6.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 އިރު ފުލިދޫގެ ދިއްގިރި
 ނޯޓިކަލް 4.64އުތުރުން
 117.02،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 2.00
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 އްރަށެ

 ރިސޯޓެއް 

 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ އާރަށް
 ނޯޓިކަލް 0.76
 321.83،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 0.50
 އެކުލެވިގެންވާ

 ކުޑަ އާދައިގެ
 ރަށެއް
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 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ ހުޅިދޫ
 ނޯޓިކަލް 0.39

  ،މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައި 317.14

 

 ޑަފަޅެއްކު 1.80
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ހާއްޞަ ކިވަ 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 އުތުރުން އިރު ރަކީދޫގެ ބޮޑުމޮހޮރާ
 ނޯޓިކަލްމޭލް 3.27
 59.29 ،ގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

    

، ފޮއްތެޔޮ
 ބޮޑުފުށި 

 އިރުން ކެޔޮދޫގެ
 ނޯޓިކަލް 12.40
 91.94،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ބޮޑު ވަރަށް 7.00
 ފަޅެއް

 އެކުލެވިގެންވާ
 ދިގު ހަނި

 އްރަށެ

 ހާއްޞަ ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 
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 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

o  

 2 ތަޢާރަފް 

ނޑު ތަޞައްވުރު  3 އަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ގެ ރައީސްގެ ބަޔާން ކައުންސިލް 

 6 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 9 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 10 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ 

 11 މާލީ ޚުލާޞާ

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  14 ލަ

 17 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

ނޑު( ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭ  20 ވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 22 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 23 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން 

 43 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 45 ނިންމުން 
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o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

o  ަކާތްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރ 

 އަށް މާލެއަށް ކުރިދަތުރު  2015ފެބުރުއަރީ  8އިން  2015ފެބުރުއަރީ   02

 02ސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކި މުއައްމި ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެ
 އަށް މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.    2015ފެބުރުއަރީ  8އިން  2015ފެބުރުއަރީ  

 ލިސްއާއި ބައްދަލުކުރުން. ޕޮ 

 ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.  -1

އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށް ބަލާފައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު 
 ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެކަންހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން  ތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އަތޮޅުތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީމަސް -2
 ސުވާލުކުރެވުނެވެ. 

ރިވާނޭ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެ ކުއްމަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީހެ
 ވުނެވެ. ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެ

 

 ރެޑީ ކޭމްޕް ޔޫސް ފޯޔޫތް. -3

ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  ފޯޔޫތް ސްކޫލް ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރެޑީ ކޭމްޕް ޔޫސް 
މަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދަށް ކުދިންލިބިގެންކަމަށާއި މި ވިއެވެ. މިކޭމްޕް ހިންގޭނީ މިކަހިންގަމުންގެންދާކަމަށް ވިދާޅު 

ކުދިން ބޭނުވާމަށް  50ކުދިން ހޯދުމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މިކަމަށް މަދުވެގެން ކަމުގައި ބައިވެރިވާނޭ 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 އަތޮޅުގެ ދެދާއިރާގައި ޕޮލިހުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން.  -4

ނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހުރިގޮތުން އެކަން ، ކުރިން އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށާއި
 ން މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތަށްކުރު 
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 މިނިސްޓަރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ބައްދަލުކުރުން. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގައި ރާއްޖެތެރޭގެ މިސްކިތްތަކާ 
 . ބެހޭމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެހުންނެވި ފާރާތުންނެވެ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރަށްވަމުންދާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ  -1
 ހިއްސާ ނުކުރަށްވާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން. 

އެކަންތައް ކުރެވެމުންދަނީ އެހާރަންގަޅަށް ނޫކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ބަލަނީވީހާވެސްގާތްކޮށް 
 ރެވޭތޯ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މަސައްކަތް ކު

 ކެޔޮދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. 

ކެޔޮދޫގައި އަޅަމުންގެންދާ މިސްކިތަކީ ކެޔޮދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި، 
މަޝްރޫޢެއް ނޫންކަމަށާއި، އެ  ސާއެއް އޮވެގެން ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ސަރުކާރުގެ ހިއް

 ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ސީދާ ކުވޭތުގެ ޝޭޚަކު   މަޝްރޫޢަކީ

 

އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާސުވަލު ކުރެވިފައި  -2
 ވެއެވެ. 

ންސިލުން ބެލުމަށް  ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ ކަންތައްތައް އަތޮޅުކައުއަތޮޅުތެރޭގެ
 ދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައި ވެއެވެ. ފަހު ފޮނުވާ 

 

 އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ނަދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ވަހަކަ ދެކެވިފައި ވެއެވެ.  -3

 ތް ދިނުމަށްޓަކާއި ވާއިޒުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަ 

 

 ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރުން. ނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް އެންޑް މި 
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ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ފެރީ މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި ޖައްސާތީ އެކަމާ   -1
 އެވެ. ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވިފައި ވެ 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވ.އަތޮޅަށް ފެރީބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށާއި، ފެރީގެ 
ޝީޓްތަކުގައި އިސްޕަންޖު ޖެހުމަށް އަންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްޕީޑް ބާރު ފެރީއެއް ޓްއަރިސްޓްންނަށް 

 ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ

 

 ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސް 

 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި މިހާރު ބޭންކު ހުޅުވިފައި ވާކަމަށާއި، ވ. އަތޮޅުގައި ބޭންކުގެ  -1
 ކޮންދުވަހަކުން ތޯ ސުވާލު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  ޚިދުމަތްދޭން ފެށޭނީ 

އިސާ ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ ބޭންކަށް ކަމަށާއި، ބޭއްކެއްގެ ވ. އަތޮޅުގެ ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފަ
ޚިދުމަތް ވ.އަތޮޅުގައި  ނެތުމުން ވަރަށް ދަތިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވ. އަތޮޅުގައިވެސް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް 
 ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. މީގެ ޖަވާބުގައި އެފަރާތުން ވިދާޅުވީ މިހާރު 
އެއްވެސް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްކެއް ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ވ. އަތޮޅުގައި ބޭންކެއް 

 ނޭޅޭނޭކަމަށެވެ.  

 

  އަތޮޅުކައުންސިލުން ނަގަން ބޭނުންވާ ލޯނު ނެގުމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައި ވެއެވެ. -2

ގޭކަމަށާއި، އެކަން އޮންނަ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތެއް ނޭ
ލޯނު ދޫކުރެވޭގޮތަށް އޮންނަ ކަމަށްވާނަމަ އަންގަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުން 
ލިބެންނެތުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެންމެއެދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭތީ ބޭކަށް މުސާރަޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

 ރ ލޯން  ވ. އަތޮޅުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަށް ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 50000/-ދާ ދޫކުރަމުން

 

 އެމް. ޓީ.ސީ.ސީ 

 ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ މާފުށީގައި ޖައްސަމުންދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  -1

ގެ ފަހުން މާފުއްޓަށް ވިއްކާ  2015ފެބުރުއަރީގެ  1ޓިކެޓް ކަމަށާއި،  10މާފުއްޓަށް ވިއްކަމުންދަނީ 
 ޓިކެޓްގެ ކުލަވެސް ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ. 
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 މާފުއްޓަށް ފެރީޖައްސާތީ ދަތުރު ވަރަށް ދިގުކަމަށް ދެންނެވިފައި ވާކަމަށެވެ. 

ވ.އަތޮޅަށް ސްޕަންޖު ޝީޓްޖެހި ބާރަށް ދުވާ އުޅަންދެއް ބޭއްވުމާއިބެހޭގޮތުން ވިސްނަމުންދަކަމަށާއި، 
އުޅަނދުގެ ޓިކެޓްގެ އަގުބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. އެއުޅަންދު އމާޒުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓްއަރިސްޓުންނަށް އެ

ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ވިއްކާއަގުގައި ދިވެހިންނަށްވެސް ޓިކެޓް ނަގައިގެން ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. މިއުޅަންދުގެދަތުރުތައް ވަރަށްއަވަހަށް ފެއްޓޭތޯ 

 

 ރި ވެރިންގެ މުދާ އަރުވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ. ވ. އަތޮޅު ފެރީއަށް ވިޔަފާ  -2

ނޑު ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީކައިރިން ކަމަށާއި، މުދާ އަރުވަންޏާއި  ފެރީއަށް މުދާއަރުވަނީ ރޭގަ
ބޭއްވުމަށެވެ. ބައެއްފަހަރު ބަންގާޅީން ފެރީ ފުރާގަޑީގައި ހުރިހާމީހުންނަށްވެސް އެފުރު ބަތު ހުޅުވާލައިފައި 

 މުދާއެރުވުމުގައި ފެސިންޖަރުންނަށް އަނިޔާ ލިބިފައި ވާކަމަށެވެ. 

 

 ފޮއްތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  -3

ނީ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ފޮއްތެލަކީ މިހާރު އެކުންފުނީގެ ރަށެއް ނޫކަމަށާއި، މިހާރު އެރަށް ވަ 
 ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކުންފުންޏަށް ރަށް ހޯދައިދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެކުންފުނިން އެދިފައި 
 ވާކަމަށެވެ. 

 މިއަތޮޅު އާރަށުގެ ވާހަކަ ދެންނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

 

ދުވަހު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުނު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވަނަ  2015ފެބުރުއަރީ  17
 ބައްދަލުވުން.

 

މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ. ބައްދަލުވުން ހުޅުވާ ދެއްވަމުން އަތޮޅު 
 ފަހަރެއްގައިވެސް ވަކިތަނަކަށް ކައުންސިލްގެރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިބައްދަލުވުމަކީ

އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ބަދަލުވުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ނޫންކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުމަކީ 
އަތޮޅުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންހުރިގޮތެއް ބެލުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން 

ން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ބައްދަލުވުން ވަރަށް އޮމާން ބޭނުންވާތީ މިކަމާގުޅޭގޮތު
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އަދި އަމާކޮށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށާއި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަނެއްފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ރައްދު 
ސް އެބޭފުޅަކަށް ނުދެއްވުމަށާއި، އިޙްތިރާމް ކުޑަ ނުކުރުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެ

ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކައެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަށާއި،  މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ 
ގައި ނިންމާލުމަށް 3.00ގައި ފަށައި މެންދުރަށް ނެދުކަނށާލުމަށްފަހު މެންދުރު ފަހުގެ ދަންފަޅި ހަވީރު 9.30

 ޅަކުވެސް މިކަމަށްވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބޭފު

 

ކަމެއް އެކުލެވޭ  4ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ވިސްނުންބަހައްޓަވަންޖެހޭ 
ލެއް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް އެދިފައިވާނޭ ކަމަށާއި، މިގޮތުން މިކަންކަން ބަސޔާންކުރާ ތާވަ 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު 
ކަންތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ވަގުތު އޮތްނަމަ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

މަޝްވަރާއާއި، ލަފާ ބޭނުންވާތީ އެކަންކަމުގެ ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ކައުންސިލްތަކުގެ 
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި، އެކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ލަފާފުޅެއް ކޮންމެ 

 ކައުންސިލަކުންވެސް ދެއްވުމަށެވެ. 

 

އި އިންޓޯލަށް ގަ 10.45ގައެވެ.  9.40މި ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ ކުރިންވެސް ދެއްނެވި ފަދައިން 
ނޑާލުމަށްފަހު  ގައި މެންދުރަށް ހުއްޓާ ލުމަށްފަހު މެންދުރުފަހުގެ  12.25ގައި ފަށާ  11.00މެދުކަ

ގައެވެ. މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ވަރަށް އަމާންކަމާ  13.30ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ 
ގައެވެ. މި ބައްދަލުން 3.00ނިންމާލީ މެންދުރުފަހު އޮމާންކަމާއެކު އެކުވެރި މާޙައުލެއްގައި ކުރިއަށްގޮސް 

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން 

 

އިންތިޒާމުކޮށް ދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަކޮށްނެވެ. އަދި އެހާމެ އެކުވެރި ކޮށް މި ބައްދަލުވުން 
 އް ލިބިފައެވެ. ކުރިއަށް ގެންދިމުގައި ކައުންސިލްތަކުންވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ވަރަށްބޮޑު އެއްބާރުލުމެ

 

މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް،  
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމދު ނާޝިކު ނިޒާރު، 

ރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ޑެޕިއުޓީ ޑި
 ކައުންސިލްގެ ބިއުރޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަމީޢު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. 
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ފުލިދޫ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަފްރާޙް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 
ޤް، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް، ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މުޙައްމަދު ތައުފީ

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސަޢީދު، ފެލިދޫ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ، ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 

ދުލްޣަފޫރު އާދަމް، މެމްބަރ އލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަލީ، ސ. ޢަބު 
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް، ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ލްފާޟިލް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފް، ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާސިޔާ ޙުސައިން، މެމްބަރ އަ
މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީފް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙާފިޒް، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 
އަޙުމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

ލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ، ރަކީދޫ ކައުންސިލުން ކައުންސި
 ރަޝީދު، ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.هللا އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު 

އްވި ވ. ކެޔޮދޫގައި ބޭ  ން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ލު ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައުންސި  2015ފެބުރުއަރީ  17 
 އެއްދުވަހުގެ ބައްދަލުވުން  

ވަނަދުވަހު ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމާއި  2015ރީ ޖެނުއަ 25މިބައްދަލުވުމަކީ 
ބެހޭގޮތުން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާތީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، 
ރަށުކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ބޭއްވުނު ފޯންކޮންފަރެސްގައި ރަށުކައުންސިލް ތަކުން އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން 
އަތޮޅުކައުން ސިލުން އިސްނަގައިގެން ވ. ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެކެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން 
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލް އެއްތަނަކަށް އެއްވެލައިގެން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްވާހަކަ ދައްކާލުމުގެ 

ގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ދައްކާވާހަކަޔަކަށް މަގުޞަދުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށާއި، މި ބައްދަލުވުމު 
އެހެން ބޭފުޅުން ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަނުދެއް ކުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 

ކެޔޮދޫގައި ފެށުނެވެ، މި ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅުގެ  2015ގައި ކައުންސިލް ތަކުގެ ބައްދަލުވުން  9.40
ތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށާއި، ކުދި އާބާދީތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު އަ

ޔާމީން އިޢުލާނު ކުރައްވާ އަދި هللا ވިސްނުންފުޅު ހުރިކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު
ދަލުވުމަށް އެދި މިހާރު މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ބަ 80މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރަށުގެ %

ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް އޮޅުންފިލުވައި މި ފުރުސަތުގެ 
ބޭނުންހިފައިގެން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެހުރީކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ 

މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް  ބެލުމަށްބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ.  މި މަބައްދަލުވުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވަފައިވާ 

 އެމަމަށްޓަކާއި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލަށް ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. 

 ލިދޫ ކައުންސިލަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދެއްވީ  ފު 

މިފުރުޞަތުގައި ފުލިދޫކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ދެއްކެވި 
ވާހަކަފުޅުގައި މިފަދަ ބައްދަލުވުން ތަކަކީ މާގިނަވާހަކަތަކެއް ދެއްކޭނެ ބައްދަލުވުމެއް ނޫންކަމަށާއި، ފުލިދޫގެ 
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ކުރާބަޖެޓްގައި އޮތްއެއްޗެއް ބެލުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނައަހަރަށް ލަފާ 2015ކައުންސިލުން 
ބަޖެޓް ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ދިއުމުން ފެލިދޫދާއިރާގެ މެމްބަރަށް ލިބިލެއްވި ފުރުސަތެއްގެ ތެރެއިން 

ޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ އެކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ދެކެވުނު ވާހަކައިގައި ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ހު
ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި 
ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮތްޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯބަލަން ޖެހޭކަމަށާއި، އެއްފަސްކުރުމުގެ ވާހަކަޔަކީ 

 ޕްލޭން މިހާރު ގޮސްފައިވާހިސާބެއް ބެލުމަށާއި، އެޕްލޭން ކުރިން އާވާހަކައެއް ނޫންކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާގެ
ވާނީ ހުރިހާރަށަކާހިއްސާކުރެވިފައިކަމަށެވެ. ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތަކުން ފުލިދޫގެ ކައުންސިލަކުން އެއްވެސް 

 މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ދެވަނައަށް ފުރުޞަތު ދެއްވީ ތިނަދޫއަށް 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ސަޢީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ބައްދަލުވުން ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ތިނަދޫ 
ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވީތީ ކެޔޮދޫކައުންސިލަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އެއްފަސްކުރުމުގެ ވާހަކަ 

ވެސް ސަރުކާރުން ހަޤީގަތުގައި ދެކެވެމުންއަންނަތާ ވަރަށްގިނަދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަ 
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވިނަމަ މިހާރު އޮންނާނީ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ހައްލެއް ހޯދިފައި 

އަހަރުން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދައްކަވާ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް  5އަހަރުން  5ކަމުގައެވެ. މި ވަހަކައަކީ ކޮންމެ 
ކުންވެސް ދައްކަވާ ހުސްވާހަކައެކެވެ. ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަމުގައެވެ. އަދި މީ ކޮންމެސަރުކާރަ

ދައްކާވާހަކައެއްނަމަ މިހަރުއޮންނާނީ ބަދަލުކޮށްފައި ކަމުގައެވެ. ކޮންމެރަށެއްގައިވެސް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ 
ނޑަކަށް ބަޔަކާއި، ބަދަލުވާން ބޭނުންނުވާބަޔަކު ތިބޭނެކަމަށެވެ. ތިނަދޫގައި މިހަރު ތިބޭނީ ގާތް  ހަކަށް  50ގަ

މީހުންކަމުގައެވެ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުން އުޅެމުންދަނީ މާލޭގައިކަމަށާއި، 
މިހާބޮޑުކަމެއްގައި ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށްއުނދަގޫކަމެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވއެވެ. 

ދާން އެކަމަކު ތިނަދޫއަކީ މިހާރު ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރީގައި ތިނަދޫގެ ގިނަރައްޔިތުންގެ ވިސްނުންވެސް ހުރީ
ކުރިއަރަމުން ގިނަބަޔަކު ބޮޑެތި އިންވެސްޓް މަންޓް ކުރަމުންއަން ރަށެއްކަމުގައެވެ. ތިނަދޫގެ 
ނޑަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމުގައި  ހުރިހާރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދައްކާ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ އަޅުގަ

 ވިއެވެ. ވިދާޅު 

 ތިންވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވީ ފެލިދުއަށް 

ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަންޢަލީ  މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން 
އިންތިޒާމު ކޮށްދެއްވިކަމަށް ޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޝުކުރުދެންވިއެވެ. ފެލިދޫކައުންސިލުންވެސް ތަފާތު 

އި މި ކަމާބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަފައި ވާނޭކަމަށާއި، މިއަތޮޅަކީ ބިންބޮޑު ރަށެއް އޮތް ބައްދަލުވުންތަކުގަ
އަތޮޅެއްނޫންކަމަށާއި، ފެލިދޫންވެސް މިހާރުވަނީ ބިންހުސްވެފައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފެލިދޫގެ އާބަދީވެސް 

ހާރު ފެލިދޫގައި ކުރެވެމުން މިހާރު މަދުވަމުން އަންނަކަމަށެވެ. ތަރަށްޤީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މި
އާޢިލާ އަތޮޅުންބޭރަށް ހިޖުރަކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. ތަޢުލީމީޙާލަތު  3،2ނުދާކަމަށެވެ. އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި 

މިހާރު އަންނަނީ ދައްވަމުންނެވެ. ދުރުމުސްތަޤުބަލަކަށް ވިސްނާނަމަ ވަރަށްބަނަކޮށް ދައްކާކަމަށެވެ. މިކަމާ 
ބައްދަލުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބިންހިއަކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި 
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މަސައްކަތް ފެއްޓުމުގެ ޖަލްސާގައި އާބާދީ ކުދިރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމަށް ދައުވަތު 
. ފެލިދޫގެރައްޔިތުން ދެވޭފަދަ އިބަރާތަކުން ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި ވާކަމަށެވެ

ހިންގަމުންގެންދިޔަ އިންޖީނުގެ ސްޓެލްކޯއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ނަސީބުދެރަކޮށް ދިމާވެފައިވާތީ މިހާރު މިކަހަލަ 
ކަންކަމުގައި އެންމެފުރަތަމަ އިސްނަގާ ބަޔަކަށްވުމަށް ފެލިދޫއިން ވިސްނާކަމަށެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން 

އި، ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކީމިއީ ކަމަށް ފެންނަކަމަށެވެ. މި ބޮޑެތިއާބާދީތައް ވަރުގަދަ ވާނޭކަމަށާ
 ކަމުގައި އަދިވާނުވާއެއް ނޭންގޭކަމަށެވެ. ފެލިދޫގެރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތަރަށްޤީގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ. 

  ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހްމަދު ޢަލީ 

ރުމުގެ ވާހަކަޔަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެއް އަހަމުން އަންނަ އެއްފަސްވުމަށް ބޭނުންކަމަށެވެ. އެއްފަސް ކު
ވާހަކަޔެއް ކަމަށެވެ. އެންމެންއެއްވެގެން މިވާހަކަ ދައްކަމުން ދާއިރު މިކަމުގައި ސަރުކަރުގެ ވިސްނުމަކީ 

ރު ކޮބައިކަން އޮޅުންފިލައިފައި ނުވާކަމަށްށެވެ. ގިނަރައްޔިތުންތަކެއް މިކަމަށް ބޭނުންވޭ އެކަމަކު ބޮޑުމަންޒަ
ފެންނާންނެއްކަމަށެވެ. އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ކުދިރައްތަކެއް ތަރަށްޤީއެއް ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށެވެ. 
ސްކޫލް،ހޮސްޕިޓަލް، މިސްކިތް ތަކެއް އަޅައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ސަރުކާރުގައި އާދޭސްކޮށްގެންވެސް 

 އަތޮޅުގެ ދެރަށް މިހާރުވެސް ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. މި
ހުސްވެފައިކަމަށެވެ. އަތޮޅުގެ މުސްތަގުބަލަށް،ރަށުގެމުސްތަގުބަލަށް ބަލާފައި، ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލަށް 

 ބަލާފައިވެސް ދާންޖެހޭކަމަށެވެ.  

 

 ހަތަރުވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވީ ކެޔޮދޫ ކައުންސިލަށް 

ދު ޔޫސުފް މި ބައްދަލުވުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަ 
އިންތިޒާމުކޮށް  ދެއްވިކަމަށްޓަކާ ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. މިއަދު މި ބައްދަލުވުމުގައި މިދެކެވޭވާހަކައަކީ 
 ކުދިއާބާދީތައް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކައެއްކަމަށާއި، އެވާހަކައަކީ ހަމައެކަނި 
އެބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވެވި ވާހަކައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޢަމަލީ 
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަތޮޅުގައި ތިބުމުން ފައިދާބޮޑުކަމަށާއި، 

ކޮނޮމިކް ޒޯން ހެދުމުން އޭގެފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް ޚަރަދުގެ ވަރަށްބޮޑުބައެއް ސަލާމަތް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ. އެ
ކުރާނީ އަތޮޅުގައި ތިބެގެންކަމަށެވެ. ރަށްތައް ކުޑަވީމާ ގޯތިދެވެން ނެއްކަމަށް ވާނަމަ ބޮޑުމޮހޮރާފަޅު 
ހިއްކައިގެ އެތަނަށް ބަދަލުމަށެވެ. އެފަޅަކީ މިއަތޮޅުގައިއޮތް އެންމެ ބޮޑުފަޅުކައުމުގައިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އޮތީ 
ކޮން ފުރުޞަތެއްތޯ ބަލުމަށެވެ. މި ވާހަކައަކީ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އިންތިޚާބްތަކުގައި ދައްކާސިޔާސީ 
ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް ނެތްކަމަށެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާކަމަށެވެ. 

 އުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޒާރު ކެޔޮދޫ ކަ 
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ވިހި ވިހީގެ ތަސައްވުރުގައި ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޮޑުމޮހޮރާފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނަށް ބަދަލުވާގޮތަށް 
ކަށް ވާހަކަދެކެވިފައި ވާކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ބަދަލުވާގޮތަށްވާހަކަ މިދެކެވެނީ މިއަތޮޅުގައި ބޮޑުފަޅަ

އޮތީއެފަޅުކަމަށްވާތީ އެތަނަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާމީހުން ނަށްވެސް ބަދަލުވެވޭވަރުގެ ބޮޑުފަޅަކަށްވާތީއެވެ. 
ހުލުމާލޭފަޅަކީވެސް ހިއްކާފައިވާ ފަޅެއްކަމަށާއި، ބޮޑުމޮހޮރާ ފަޅަކީވެސް ހިއްކިދާނެ ފަޅެއްކަމު ގައެވެ. 

މަ ފުރުޞަތުތަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.  އަތޮޅުގައި މުޅިއަތޮޅުގެ ހުރިހާމީހުން އެއްތަނަކަށް ދެވިއްޖެނެ
ނޑުމެން ބެލިބެލުމުން  އެގޮތަށް ފުރުޞަތުއޮތީމާ އެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އަޅުގަ
ނޑަށް  އެނގިފައިވަނީ އަދިއެއްވެސް ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގައި އެވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަޅުގަ

އި އެވިސްނުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އުޅޭނަމަ މިހާރުއޮންނަންވާނީ ކޮންމެވެސް ގޮތްތަކެއް ވިސްނޭގޮތުގަ
 ހަމަޖެހިފައިކަމަށެވެ. 

 އާދަމް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  

މިކަމަކީ މި އަދަކު ވިސްނުމަށް އައިސްގެން އުޅޭކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޢަލީރަޝީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާންގެ 
ގައި، ހަސީނާމޫސާގެ އަތޮޅުވެރިކަމުގައިވެސް މިމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އަތޮޅުވެރިކަމު

ނޑުމެންގެ  މީގެކުރިން އަތޮޅުގެ މީހުންގެޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަށެވެ. މިކަމަކީއަޅުގަ
 ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދަންޖެހޭ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. މިކަމުގައި އަތޮޅުގެ އެންމެންގެ

ކަމަށެވެ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާމީހުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށްފަހު ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމުން އޮތްގޮތެއް ބަލަންޖެހޭކަމަށެވެ.  
 އަމިއްލައަށް ވާހަކަދައްކައިގެންވެސް އަތޮޅުގައި ތިބެވޭތޯ ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. 

 

 ރަޝީދަށެވެ. هللا އުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ފަސްވަނަ ފުރުޞަތު ދެއްވީ ރަކީދޫއަށް ކަ 

ރަކީދޫގައިވެސް މިހާރު ސްކޫލެއް ނެތްކަމަށާއި، ރައީސްޔާމީން، ހައުސިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް 
މިކަމުގައި އޮތްގޮތެއް ބެލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. މި ކަމުގައި އަދި ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާކަމަށާއި، 

ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.  ކަކީ ސިޔާސީ މަގުޞަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ދައްކަމުންދާ މިވާހަކަތަ 
އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މާލެދިއުމަށް 

އް ވިއެވެ. އަދި އެދިލެއްވިއެވެ. މި ހާރަށްވުރެ ތާހިރު ދިރިއުޅުމެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެ
 ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވީއެންމެއަވަހަކަށް ކައުންސިލުން ދިއުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ. 

 

 ދެވަނަ ބުރު 

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ފުލިދޫގެ ރައްޔިތުން 
ން ހުޅުމާލޭގެ ބިންހިއްކުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ފެއްޓެވުމުގެ ހުޅުމާލެ ދިއުމުގެ ޚިޔާލު އުފެދުނީ ރައީސް ޔާމީ

ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވި ހިސާބުން ނޫންކަމަށެވެ. ފުލިދޫކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް އެމަސައްކަތް 
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ކޮށްފައިނުވާނޭކަމަށާއި، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ މެމްބަރަށް ދެއްވި ފުރުސަތެއްގައި 
ހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ފުލިދޫއަށް އޮތީކޮންކޮން ފުރުބަތުތަކެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކާއި ރައްޔިތުނގެ އަ 2015ފުލިދޫއަށް 

މަޖިލީހުގެ އިގުތިޞާދު ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކޮށްދެކެވުނު ވާހަކައި ތެރޭގައި ދެކެވުނުވާކައެއްގެ ތެރެއިންކުރެވުނު 
ނީ ރަސްމީހައިސިއްޔަތުން ނޫންކަމަށާއި، މަސައްކަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަސައްކަތް ތައްކުރެވިފައިވަ

އެމަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަގޮތުން ކައުންސިލް ސާމިލްނުވާގޮތަށް ކަމަށެވެ. ފުލިދުއަކީ ޓްއަރިޒަމަށް 
ބެލިއަސް އެހާމެރަނގަޅު ރަށެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫގެ ތަޢުލީމީހާލަތު، ސިއްހީހާތު ވަރަށްބޮޑަށް 

އަހަރު  10ކަށެވެ. މީގެ  50ނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ފުލިދޫގެ ސްކޫލްގެ އާބާދީއަކީ މިހާރު ދައްވަމުންއަން 
ފަހުން ސްކޫލްގައި ކުދިން ނުތިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާލަތުން މިއަށްވުރެއް ރަންގަޅުހާލަތަކަށް 

ތަކުންބައްދަލުކޮށް ވާހަކަދެއްކި ބަދަލުވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކައުންސިލް
ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާގޮތެއް ބެލުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލް 

 ތަކުންގޮސް ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ތިނަދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް ސަޢީދު 

ދާފައި މާލެގޮސް ރައީސާއި ބައްދަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، މިއަދާހަމައަށް ދިއައިރުވެސް ސަރުކާރުން ދަތުރުހަ
 ވ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދޭތެރޭ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް އޮތްކަމެއް ނޭންގޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން ޢަލީ  

ނޑުމެންގެ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މާލެގޮސް މި ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަޅުގަ
މުސްތަގުބަލާ ދޭތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ޝަރީފް އެދެއްވި ކަމަށެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް 
މަޢުލޫމާތަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން ދުރުމުސްތަގުބަލަކަށް ބަލާއިރު 

 މިކަމުގައި އިތުރުގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް 

ނޑުމެން ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ބަދަލުވުމަ  ށްޓަކާ ކުރަމުންއައި މަސައްކަތަށް އޭރުއޮތް ސަރުކާރު ބަދަލުވުންއެއީ އަޅުގަ
އެޅުނު ހުރަހެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  އޭރުވެސް މިހާރުވެސް އަތޮޅުގެ ވަކިރަށްތަކުގައި މީހުން ތިބެގެން 

ތޮޅުގެ ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުމަކީ އަ
ހުރިހާރަށްރަށުގެ މީހުން އަމިއްލައަށް ދަތިވެގެން ރަށްތަކުން ފައިބައިގެން ދިއުން ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެއަކީ 
ވަރަށް ބޮޑަށްތަރަށްޤީ ވެފައިވާތަނެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށްރަށުގައިތިބި 

އެވެ. ދޭތެރެ ދޭރެއިން މިގޮތަށް ބައްދަލުވުންތަށް ބާއްވާލަ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާ ނުލިބޭނޭކަމަށް ވިދާޅުވި
ބާއްވާލައި ތިބޭނީތޯ ނުވަތަ ދާނީތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅުގެ ފަސްރަށުގެ ހުރިހާ މީހުން އެއްތަނެއްގައި 
އެއްފަސްވުމަށް ފެންނަ ކަމަށެވެ. އޭރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއި، އެހެނިހެން މައްސަލަތައް 

 އްލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަ



 

 22 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

 އާދަމް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ   

ރައީސްގެ އަރިހަށް ބައްދަލުކުރުމަށް ދާއިރު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހޯދުމަށާއި، ދާންބޭނުންވާ ތަނެއް 
ސްވެރިންނާއެކު ނިންމާއިފައިބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން އޭރުގެ އި

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައި ވާނޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާގެ މަޝްރޫޢު އޭރު ޕްލޭނިންމިނިސްތްރީގެ 
ވެބްސައިޓުން ފެންނަން އިންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމަކީ މިހާރު ވަރަށް ވިސްނުންތެރި ކަމާއެކު ކުރަން 

  ޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 އިންޓަވަލްއަށް މެދުކަނޑާލުން 

ނޑާލިއިރު ހުރިހާ ކައުންސިލަކުން މިކަމާބެހޭގޮތުން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ  އިންޓަވަލްއަށް މެދުކަ
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައި ވެއެވެ. ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ އިންޓަވަލްފަހުން ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު 

ން މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަސްސުވާލު ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ ރަށުކައުންސިލަކު
 ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ. 

 ގައި  11:30އިންޓަވަލަށް ފަހު ބައްދަލުވުން ފެށުނީ 

ނުކުރާކަމަށާއި  އަތޮޅުކައުންސިލުން އަދިވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެއްފަސްވުމާއި ބެހޭގޮތުން
 ކުރަމުންދަނީ އަތޮޅުގެރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައި ކަމަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް

ރިޔާސަތުން ވިދަޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ރައްޔިތުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާކަށްވެސް އަދި 
 ނުކުރާކަށް ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ފައިދާއެއްތޯ؟ ކޮން ންއޮތީ އެއްފަސްވުމު  -1

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޔޫސުފް  އަތޮޅުގައި އެއްފަސް ވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަފައިދާތަށް 
ވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން އަތޮޅުގައި ކިޔަވާއުމުރުގެ ހުރިހާކުދިން އެއްތަނެއް ގައި ކިޔެވޭނޭ މަގުތަނަވަސް 

 ވެގެން ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރަޝީދު ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށާއި، ކިޔެވުމުގެ هللا ރަކީދޫކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
 ފުރުޞަތު ވެސްއޮންނާނެ ކަމަށާއި، ކިއްލިވިއްކާމީހުންނަށްވެސް ފުރުޞަތު އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފުރުބަތު، ސަރުކާރުގެ އަޅާލުން،  ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަންޢަލީ ތަޢުލީމްގެ
 ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ލިބޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އެއްހަޤީގަތަކީ އެކަކަށްވެސް އެކަނިމާއެކަނި 
  ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭކަމަށާއި، މީހުންނާވެސް އިނދެގެން މިއުޅެނީ އެހެން ވެގެން
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އާދަމް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަތޮޅުގައި އެއްފަސްވުމުން އެހެން އަތޮޅުތަކުގެމީހުންވެސް 
 އަންނާނެކަމަށާއި، އަތޮޅުގައި އެއްފަސްވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަފައިދާތަކެއް ކުރާނެކަމަށެވެ. 

ތުން ވިދާޅުވީ ރަށުން ބަދަލުވާން ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. ރަށުން ބަދަލުވާންޖެހޭނެތޯ ކޮށްފައިވާސުވާލަށް ރިޔާސަ 
 އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ބަދަލެއް ނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ހުޅުމާލޭގެ ޚިޔާލު އައިގޮތް ތަފްޞީލް ކޮށްދެއްވުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސުވާލު.

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރަމުންދާތީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލްސާއެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެން 
އެކަމާއި ގުޅިގެން ޓެލެކޮންފަރެންސެއް ބާއްވާއި އެޓެލެ ކޮންފަރެންސްގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން 
އެދިލެއްވުމުގެ މަތީން ކެޔޮދޫގައި މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ނިންމާއި އެބައްދަލުވުން މިހާރުކުރިއަށް މިދަނީ 

ދާޅުވިއެވެ. އެއްފަސްވެގެންނޭ ތަރަށްޤީވާނީ އަތޮޅުގެ ބޮޑުރަށެއްގައި ޕްލޭންކޮށްގެން ކަމަށް ރިޔާސަތުން ވި
 އާބާދުކުރެވޭނީ. ހުޅުމާލެއަކީ ވެސް ހިއްކައިގެން އަލަށް އާބާދު ކުރަމުންދާ ރަށެއް ކަމުގައެވެ. 

ލެއަކީ މިހާރު ވިދާޅުވީ ހުޅުމާ ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް
އެންމެރަނގަޅަށް ޕްލޭން ކުރެވިގެން ކުރިއަށްދާ ތަނެއްކަމަށާއި، އާބާދީ ބޮޑުވަމުންދާ ތަނެއްގައި ރަނގަޅު 
ކަންތަކާއި، ނުރަނގަޅުކަންތައް ހުންނާނެކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާވެސް އެގޮތަށް ތަރަށްޤީ ކުރެވެއްޖެއްޔާ 

ން ޕްލޭންކުރެވިގެން އެއްފަސްކުރެވިފައި ހުރިރަށްރަށް އެތަންވެސް ރަނގަޅުވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. ސަރުކާރު
 އެބަހުރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޅ. މާފިލާފުށި، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ތ. ވިލުފުށި ފަދަރަށްރަށް އެބެހުރިކަމަށެވެ. 

ވިދާޅުވީ އަމިއްލަޚިޔާލުގައި ދަންނަވާނަމަ  ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ނޑުމެން  ހުސްމަންޒަރެއް ކުރަހާއިގެން އުޅުމަށްވުރެ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ލިބިއްޖެއްޔާއި، ބަދަލުވުމަށް މާރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ.  ކެޕިޓަލް ސިޓީއަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު 
 ލިބެއްޖެއްޔާއި ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ. 

 ބަދަލުކޮށްފާނެތޯ؟ ބޮޑު މޮހޮރާއަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާމީހުން 

ކޮށްދެއްވަފާނެ  އެވަރުގެ ސަރުކާރެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ޔޫސުފް  
   ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕްރެޝަރ ކޮށްފިއްޔާއި ރަޝީދު هللا ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު 
 ކޮށްދެއްވަފާނެހެން ހީވާކަމަށެވެ. 

ސަރުކާރުން ނިންމާފިއްޔާއި ބޮޑުމޮހޮރާ، ހުޅުމާލެއަށްވެސް  އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އާދަމް 
 ގެންގޮސްފާނެ ކަމަށެވެ. 

ބޮޑުމޮހޮރާއަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާމީހުން ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ޔިތުން އެއްތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްވުރެ ބަދަލުކޮށްފާނެ ތޯއެވެ. ތަނެއްހިއްކައިގެން މިއަތޮޅުގެ ރައް
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ހިއްއަކައިފައި އޮތްތަނަކަށް ބަދަލުކުރުންމާ ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެހާޕޮސިބަލްތޯއެވެ. 
 4500ހުޅުމާލެހިއްކަނީ މ.އަތޮޅު މުލީފަޅުހިއްކަނީ އެތަންތައް ތަރަށްޤީކުރަމުން ދާކަމަށެވެ. އެތަނަކީ 

ޓާގެޓްކޮށްގެން ހިއްކަމުންދާ ނަތެއްކަމަށެވެ. ފައިދާ ފަސޭހައިން ލިބޭނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވެގެން މީހުންނަށް 
ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާރަށެއްގެ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ދާނީތޯ، ނުވަތަ އަތޮޅުގައި ތިބޭނީތޯ ގޮތެއް 

 ނިންމުން ރަންގަޅު ވާނެކެމަށެވެ. 

ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާ 
ބޮޑުމޮހޮރާއަށްވުރެއް ދިރިއުޅުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށާއި، އެތަނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ތަރަށްޤީވެފައިވާ 

ން ތަނެއްކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާ ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ހަތަރު ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްވުރެއް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވު 
މާރަނގަޅު ވާނެކަމަށެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަ ކޮންމެތަނެއްގައި އުޅުނަސް ދިމާވާނޭކަމަށް 

ނޑުގެ އާއިލާވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ ހުޅުމާލޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.    ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ވަށައިގެންވާ އާދަމް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ  ސަރަހައްދު ތަކުގައި މަސައްކަތްތައް އަޅުގަ
ވ.އަތޮޅަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ  ހިނގަމުން ދާކަމަށާއި މ.އަތޮޅު މުލި ހިއްކަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަތޮޅެއްކަމަށާއި، މިހުރިހާކަމެއް ފަހިވީމާ އެހެން އަތޮޅުތަކުން މީހުން އަންނާނެކަމަށާއި، ހުޅުމާލޭގައި 
  ވާ ރައްޔިތެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުތިބީ ތަރަށްޤީވެފައި

މުލިފަޅު، ގުޅިފަޅު،ބޮޑުމޮހޮރާފަޅު،ހުޅުމާލޭފަޅު ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޔޫސުފް 
ކީކަމުގައިވީނަމަވެސް މިކިޔަނީ ހަމަ ހިއްކައިގެން އާބާދުކުރާ ތަންތަންކަމަށެވެ. ހުރިހާމީހުން ބޮޑުމޮހޮރާފަޅަށް 

މަ އެތަނަށް އަންނަ މީހުންގިނަވާނެކަމަށެވެ. މިކަމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާގުޅީމާއި ހިނގައްޖެއްނަ
 ވިދާޅުވަނީ ތުލިސްދޫ، މާފުއްޓަށް ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވާކަމަށެވެ. 

މޮހޮރާ މިހާރު އެހިއްކަމުން ދާތަންތަނަށްވުރެ ބޮޑު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލާ އާސިއާ ހުސައިން 
ރަނގަޅުވާނޭކަމަށާއި، ހުޅުމާލެއަކީވެސް ހިއްކާފައިވާތަނެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއަތޮޅުގައިހުރި މީހުންދިރިއުޅޭ 
ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދީފިއްޔާ އަވަސްވާނެކަމަށެވެ. ބޮޑުއާބާދީއަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށްވުރެއް ކުޑައާބާދީއަކަށް 

 ދާޅުވިއެވެ. ޚަރަދުކުރުން ފައިދާ ބޮޑުވާނެކަމަށް ވި

މިހާރުގެ އިޖުތިމާއީ ޙާލަތަށްބަލާއިރު ވަރަށްނުރަށްކާ ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ޙާލަތެއްގައި އަތޮޅުގެރަށްތައް ހުރިކަމަށާއި، ރަކީދޫގެރައްޔިތުން މިހާރުވެސް ތިބީ ވީހާވެސްއަވަހަކަށް 

މަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިޖުތިމާއީގޮތުން މިހާރުތިބީ ސަލާމަތީ އެހެންތަނަކަށް ހިޖުރަކުރުމަށްބޭނުންވެފައި ކަ
ކަންތައްތައް އެންމެރަނގަޅަށްތޯ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ހާލަތު މިހާރުހުރިގޮތުން މިކަންކަމަށް 

 ސަމާލުވާން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރަށްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވެންނެތްކަމަށެވެ. 

އާބާދީ ބޮޑަސް ކުޑަޔަސް އެކަމުގައި ސަލާމަތެއް ނެތްކަމަށާއި، މް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އާދަ 
މީހުން މަރަމުންދާކަމަށެވެ. މިހާރުވެސް އެތަންތަނަށްވުރެއް މިތަން ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު 

 ކަމަށެވެ.  ބަލަންވީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންތޯ



 

 25 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

ވިދާޅުވީ ހުރިހާރައްޔިތުންވެސް އެހެންތަނަކަށް ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ބަދަލުވާން ބޭނުންކަމަށެވެ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވިއްސި ވިހާލިވުމުގެ ކުރިން އެއްތަނަކަށް ދާންނިންމުމަށް 

 ފެންނަކަމަށެވެ.

އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް  ވިދާޅުވީފާޟިލާ އާސިއާ ހުސައިން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލް  
ބަދަލުކުރާނެކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރާކަމަށެވެ. އެއީ ސިޔާސީގޮތުން ދައްކަވާ ވާހެކައެއްކަމަށެވެ. 

ށް ބޮޑެތިއަތޮޅުތަކުގައިހުރި ކުދި ކުދި ރަށްތަކުގައި ތިބިމީހުން ބަދަލުކޮށްފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރަށްވާކަމަ 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް 
ވ.އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށެވެ. ފްލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ދަށުންވެސް 

 ބަދަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. 

ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ކުރިންވެސް ދިމާވި މައްސަލަ މިހާރު މް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އާދަމް އިބްރާހީ 
ދިމާވަމުންދާކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރަންވީކަމަކީ ވ.އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރާނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ 

މިކަމުގައި ރަސްމީ ޚިޔާލަކަށްވުރެ  ބެލުމެވެ. ކޮންމެވެސް އެއްޚިޔާލެއް މިކަމުގައި ގެންގުޅެން ވެއްޖެ ކަމަށެވެ.
 ނުރަސްމީ ޚިޔާލެއް ބޭނުންކަމަށެވެ. 

ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަކުން ބޭނުންވެއްޖެއްޔާއި  ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޢަލީ
ށްވެސް ހުޅުމާލެއަށްވެސް ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ގެންދެވި ދާނެކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކޮ

ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބަދަލު ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ. ބޮޑުމޮހޮރާއަށް ބަދަލުކުރިއަސް ފަސް 
ކައުންސިލަރުންނެއް ނުތިބޭނެކަމަށެވެ. ސަރުކާރަށް އެންމެރަނގަޅުގޮތަކީ ހުޅުމާލެއަށް ވ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން 

 ބަދަލުކުރުންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވިދާޅުވީ އެސް.އީ.ޒެްޑގެ މަސްރޫޢުގެ ތެރޭގައި ންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ ފެލިދޫ ކައު 
 ވަ.އަތޮޅު ހިމެނޭތޯ ބެލުމަށް ބޭނުން ވަކަމަށެވެ. 

 މެންދުރަށް މެދުކަނޑާލުން 

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ އަތޮޅުކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށް ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއާިއ  -1
 ކާ މާލެ ދާނީކޮން ދުވަހަކަކުންތޯ؟ބައްދަލުކުރުމަށްޓަ

 މި ބައްދަލުވުމުން އެނބުރި ދާއިރު ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ނިންމަން ބޭނުންވާކަމަށް. 
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ވިދާޅުވީ ބޭނުންވާހާދުވަހަކު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް 
 ރާ ކޮންމެވެސް އެއްތަނެއް ނިންމަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ދެވޭކަށް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ، ބޮޑުމޮހޮ

ވިދާޅުވީ މިކަމާބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް  ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު 
 އަވަހަކަށް ބައްދަލުކުރުމަށާއި، އަވަހަކަށް މާލެގޮސް މިކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް 

 ފެންނަކަމަށެވެ. 

ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށްދާންއަދި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޔޫސުފް 
ކެބިނެޓާ ބައްދަލުކުރުމަށްފަހު ސަރުކާރުން މިކަމުގައި  ،ނުޖެހޭކަމަށާއި، ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއާއި

 އްދަލު ކުރުމަށެވެ. ނިންމާފައިވާ ގޮތެއް ބެލުމަށްފަހު ރައްޔިތުންނާއި ބަ

ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ރައީސާ ބައްދަލުކުރުމަކުން އަދި ފެލިދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޢަލީ 
މިކަން ނުނިމޭކަމަށާއި، ކެބިނެޓާވެސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެއްފަސްވާން 

 އަށް ނަމަވެސް ވީހާއަވަހަކަށް ބަދަލުވާން ޖެހޭކަމަށެވެ. ހުޅުމާލެއަށް ނުވަތަ ބޮޑުމޮހޮރާ

ވިދާޅުވީ ރައީސާ ބައްދަލުކުރުމަށް  ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނިޒާރު 
އަވަހަށް މާލެދާންވީކަމަށް ވިދޅުވިއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ތިބެވޭތޯ ބެލުމަށާއި، އެސް.އީ.ޒެޑްގެ ތަރަށްޤީގެ 

ން އަންނަ ތަރަށްޤީހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ފުލެޓްލިބެނީ ފޯމްލައިގެންތޯ ބަލަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ދަށު
މިކަމުގައި އޮޅުން ފިލުވާން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަމައްސަލަތައް އެބެހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަދަލުވާން 

 ލަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭނުން ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ ގޯތިތޯ ނުވަތަ ފުލެޓްތޯވެސް ބަ

ވިދާޅުވީ މިކަމަކީ ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ޔަމީން ވިދާޅުވެފައިވާ އެއްޗަކާގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ هللا ފައްޓަވާއިދެއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޢަބްދު

އްވެސް ވިސްނުމެއް އޮވެގެން ކުރެވެމުންދާކަމެއް ނޫކަމަށް މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ އެ
ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެކޭގޮތް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި 

 ވިދާޅުވިއެވެ.  

ލަށް ބަލާއިރު ވިދާޅުވީ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޔޫސުފް 
އަތޮޅުތެރޭތިބެވެއްޖެނަމަ ފުރުޞަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. އަތޮޅުދޫކޮށް ދާޚިޔާލެއް ކެޔޮދޫގެ ރައްޔިތުންނެއް 
ނުގެންގުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަނަވަސްކަން ހުރި މީހުންވެސް ބޭނުންވަނީ ރަށުގައި ތިބެގެން ކުރިއަށް 

ގޮތެއް ބެލުމަށް ކެބިނެޓާއި ބައްދަލުކުރުން ފެންނަކަމުގައި ދިއުމަށް ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ކުރިއަށްދާންވީ 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެކިދިމަމާލުން އިތުރަށް  ވިދާޅުވީ އާދަމް އިބްރާހީމް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 
ދޭތެރޭދެކޭގޮތެއް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ޖޭހަމަށެވެ. ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ވ.އަތޮޅުގެރައްޔިތުންނާއި 
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ބެލުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ހުޅުމާލޭގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ 
ޖަލްސާގައި ވ.އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމަށް އެދި ވަޑައިގަންނަ ވާފައިވާތީ އެކަމަށް 

 އް ތޯއޮތީބަލުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.އިޖާބަދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކޮންފުރުޞަތުތަކެ

ކެޔޮދޫކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީފް މިކަންތައް މިހާރު މިހިނގާ ދައުރުގެ 
ތެރޭގައި ވާނެތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެފަހުގައި މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަން 

ވެ.  މިކަމަށް އެދި މަސައްކަތް ކުރަންޏާއި މާލެވެސް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެ
ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލް ހިމެނޭގޮތަށް ރައީސާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް 

 ހަމަޖެއްސުމަށްފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ އަތޮޅުގައި هللا ބްދުރަކީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަ
 ތިބުންކަމަށާއި، މިއަތޮޅުދޫކޮށް އެހެން ތަނަކަށް ދިއުމަކީވެސް ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގައެވެ. 

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އަތޮޅުގައި 
 ދައި އެގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމުގައެވެ. ތިބެވޭނޭ ގޮތެއްހޯ

ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ ވިދާޅުވީ އަވަހަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
 ފެންނަކަމުގައެވެ. އަދި މިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސައީދު ވިދާޅުވީ ވީއެންމެއަވަހަކަށް ބަދަލުވާން ތިނަދޫކައުންސި 
 ބޭނުންފުޅުވާކަމުގައެވެ. 

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ބަދަލުވުމަށް ތާޢީދު 
 ކުރަށްވާކަމުގައެވެ. 

 ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ އަތޮޅުކައުންސިލަގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވުމުގެ ގޮތުން 
 މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު މަނިކް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުކައުންސިލުން  
ރިކަމާ އެއްބާރުލުމާއެކު ގެންގޮސް ކައުންސިލްގެ އެހީތެ 5ބޭއްވި ބައްދަލުވުން މިހާކާމިޔާބު ކަމާއެކު 

މިމަސައްކަތް ވަކި   ކަމަށްޓަކާ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށެވ. ނިންމާލެވުނު 
ކޮޅެއްގައި ޖެހެންދެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ މިކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުގެ 

ހީހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްވަމުންދާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ތިބިމީހުން ތަޢުލީމީ ހާލަތު، ޞިއް
ނޑުމެން މިތިބީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް  އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަޅުގަ

   ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއް ހޯދައި ދިނުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
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ލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އަތޮޅަށް ލުއިލޯނު ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އަތޮޅުކައުންސި 
ގަސްދުކުރާކަމަށެވެ. މިއަތޮޅުގައި އައުޓް ލެޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެން 

 5ވެ. %ދަވާކަމަށެވެ. އެތަނުން ފުރަތަމަ ކިޔަވާކުދިންނަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެ 
ގެއިންޓްރެސްޓާއެކު އެއްއަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާސްކުރާގޮތަށް  ދޫކުރެވޭ ލޯނެއްކަމަށެވެ. 
ކޮންމެރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް ހިލޭކިޔަވައިދޭގޮތަށް ކައުންސިލްތަކުގެ ލަފަޔާއެކު ގުރުއަތުނަގައިގެން އެކުޖަކު 

ވެ. ހިލޭކިޔަވައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހޭ ކުއްޖާ އަތޮޅުގެރަށެއްގައި ސިލެކްޓް ކުރާނީ ރަށުކައުންސިލް ތަކުންކަމުގައެ
އަހަރުދުވަހު  2އަހަރުދުވަހު ތަޢުލީމީ ދާއިރަގައި ޚިދުމަތް ކުރާގޮތަށެވެ. ލޯނުލިބިގެން ކިޔަވާކުއްޖާ  3

 އަތޮޅުގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވެއެވެ.  

ޗަރުންނަށް މިފަހަރުގެ ކޯސްހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިތުރު ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި ޓީ 
 ކޯސްތައް ފަހުން ހިންގާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް ސްޕީޑް ބާރު ފެރީއެއް ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން މިފަހަރު މާލެއަށް 
ގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވާކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފެރީއަކީ މިއަތޮޅުގައި މިހަރު ކުރިދަތުރު

ކުރިއަރަމުންއަންނަ ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޚިދުމަތެއްކަމަށް ރިޔާސަތުން 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

ލްޑިވުސްއާއި ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށާއި މިއަތޮޅުގައި އެންމެފަހުން މާލެއަށް ކުރި ދަތުރުގައި ބޭންކު އޮފް މޯ
ބޭއްކެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުންނުދާތީ އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރަ މިހާރު އަތޮޅުގެ ގިނަމުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މުސާރަ ބޭއްކަށް ޖަމާކުރެވެމުންދާކަމަށާއި ކޮންމެމަހަކު މުސާ
ނެގުމަށްޓަކާއި މާލެއްއަށް ދަތުރުކުރުމަކީ ވަރަށްދަތިކަމެއްކަމުގައި ދެންނެވިފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
ބޭންކުގެޚިދުމަތް އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކުންލިބޭގޮތް ވަރަށްއަވަހަށް ހައްދަވައި ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް 

ންނަން ވެގެން ލޯނެއް ނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން ބޭންކާއި މަޝްވަރާ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. އާކަށަވަރެއް ބަ 
 ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ލުއިލޯނު ދިނުމަކީ ވަރަށްރަނގަޅުކަމެއްކަމަށާއި، 
އެވެ. ކަށަވަރުގެ ޚިދުމަތް ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބަދަލުގައި އެހެން ކަށަވަރެއް ބަނުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުގަ

އަތޮޅުގެރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭކަމަށް ވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުގެ 
ޞިއްހީޙާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އިމަޖެންސީޙާލަތެއްގައި ބަލިމީހަކު މާލެގެންދަން 

ގައި މިހާރުއުޅެން ޖެހިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ލޯންޗެއް ޖެހިއްޖެއްޔާ ވަރަށްދަތިހާލު 
 ނެތުމުން މިގޮތަށް ދިމާވާކަންތައް ތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ލާންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ށް އެފައިސާ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ލޯނުތަކެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ބައެއް ލޯނަ
ނުލިބެވާކަމަށާއި، އެލޯނުތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ހުކުމްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. ކޯޓް މެދުވެރިވެގެން 
ފައިސާ ހޯދައި ދިނުމަށް ކޯޓްގައި އެދިފައިވާކަމަށެވެ. ފައިސާނުލިބިހުރި ލޯނުތަކުގެ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް 

 ވިއެވެ. ފޮނުވުމަށް ނިންމަފައިވާކަމަށް ވިދާޅު 
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ތިނަދޫ ކައުންސިލަގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސައިދު ލޯނު، ކަށަވަރުގެ ކަންތައް ރަންގަޅުކަމަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭންކުގެޚިދުމަތާބެހޭގޮތުން ދެއްވި މަޢުލޫމަތު ރަންގަޅުކަމަށެވެ. ކަށަވަރުގެ ވާހަކަ 

ދި މަރާމާތުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ތަފާތުކަމަށާއި، ކަށަވަރު ކުޑަވެ ބާވެސް ވާނެކަމަށެވެ. އަ 
ކަށަވަރު ކަށަވަރުގެ ގޮތުގައި ދުއްވަންވީ ނޫންތޯއެވެ. ކަށަވަރު މިހާރު ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު މިކުރާ ދަތުރުގެ 

އްޔާ ބަދަލުގައި ހަފްތާއަކު ދެދަތުރު ކުރުމުން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ދަތުރު އިތުރު ކުރެވެއްޖެ
ލިބޭފައިދާ އިތުރުވާނެކަމަށެވެ. މާލެދާތަނުން ކަށަވަރު ފުރިއްޖެނަމަ އަނެއްދުވަހު ފުރައިގެން އައިސް 
 މުދާހުސްކުރުމަށް ފަހު އަނެއްދުވަހު ފުރައިގެން މާލެ ދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވިދާޅުވީ އޭޓީއެމްގެ ވާހަކަ ފެލިދޫ ކައުންސިލާ ފެލިދޫކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީ 
ބޭންކުން ހިއްސާ ކުރައްވަފައި ވާކަމަށެވެ. ފެލިދޫގައި ހުރި ފިހާރަތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި، 

 ފިހާރަތަކުގެ ލިސްޓެއް ބޭންކަށް ފޮނުވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ސުފް ވިދާޅުވީ ބޭންކުގެ ފަރާތުން ކެޔޮދޫގެ ފިހާރައަކާއި ކެޔޮދޫކައުންސިލްގެ ރައިސް އަލްފާޟިލް އަހަމަދު ޔޫ
ވާހަކަދައްކާއި މިދިޔައަހަރު ނިމިފައިވާކަމަށެވެ. ކަށަވަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާފަރަތެއް ކެޔޮދޫކައުންސިލަށް 
 ނޭންގޭކަމަށެވެ. ބޮޑުކަށަވަރެއް  ގެނެވިދާނެކަމަށް އަދިޤަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށެވެ. ކަށަވަރުގެ ފަޅުވެރިންނަށް 
ކަށަވަރުގެ ފައިދާއިން ޕަސެންޓެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ފެންނަކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަވަރު ކަށަވަރުގެ 
ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓް ނުކުރެވޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަށް ފާހަގަކޮށްގެން އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ 

ދާޅުވިއެވެ. ލޯކަލްޓްއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް އަތޮޅުގައި މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކުރަންޖެހޭކަމަށް ވި 
ކުރިއަރަމުންދާއިރު ގެސްޓްހައުސް ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އާރަށަށް ނޭރޭމައްސަލަ 

 ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކަމަށާއި، ރިޔާސަތުންވިދާޅުވީ އެމައްސަލާގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއާއި ފޯނުން ގުޅައި ވާހަކަ ދެކެވިފައި ވާ
އެކަމަށް އެޕޮއެންޓް މެންޓެއް ނުލިބޭކަމަށެވެ.  އެރަށް ވަނީ ބަދުރު ކިޔާމީހަކަށް އިތާމުތް އާލާކުރުމަށް 

 ލިޔެދީފައި ކަމަށެވެ. 

 ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގެ ތާއުލީމީހާލަތު ރަނގަޅު ރަޝީދުهللا ރަކީދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދު
ތާޢީދުކުރަށްވާކަމަށެވެ. ކަށަވަރުގެ މައްސަލަ ވަރަށްބޮޑުކަށް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކާއި ލޯނުދޫކުރުމަށް 

ކުރެއްވިއެވެ. ކަށަވަރުން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކުރަމުންގެންދާ އެއްދަތުރުގެ ބަދަލުގައި ދެތުރު ކުރުމަށް 
ވިއެވެ. ކަށަވަރު ފެންނަކަމަށާއި، އެގޮތަށް އެދަތުރުތަށް ކުރެވެއްޖެކަމަށްވާނަމަ ލާރި އިތުރުވާނެކަމަށް ވިދާޅު 

ދުއްވުމަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރާކަމަކަށްވުރެ ކައްޕި ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ. 
 މިގޮތަށް ހަފްތާއަކު ދެދަތުރު ކުރެވޭކަމަށް ވާނަމަ އިތުރު ކަށަވަރެއް ހޯދަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

ސިލްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ ކައުން
ކުރަށްވާނެކަމަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލު ގެއްލުންވާވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވަންޏައި ހުއްޓާލާންޖެހޭކަމަށް 

ން ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަވަރުންވެސް ދަތުރެއްގެމައްޗަށް ތިންހާސް ރުފިޔާ ގެއްލުންވާނަމަ އެކަން ހުއްޓާލަ 
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ޖެހޭކަމަށެވެ. ވަރަށް ގިނަފަރާތްތަކުން ކައްޕިއާއި މެދުހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޝަކުވާކުރަމުންދާކަމަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހަކު ނުވާކަމަށާއި، ދޯނީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކާއި 

އެވެ. ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ބަންގާޅު މީހުން ހަތަރުވަނަ މީހަކުހޯދުމަށް އިޢުލާން ކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަހަލަ އެހެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ކިހެނެއް 

 ވަނެތޯ ރިޔާސަތުން ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ވެރިންނާއި ރިޔާސަތުން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

ނައިން ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މަހަކު އެއްބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް މިކަހަލަ ބައްދަލުވުންތަށް ގިނަގި 
 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. 

ކައުންސިލް ތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބޭނަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭނެ ކަމަށާއި، ދަތުރު ޚަރަދު 
 އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައި ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.  

 ތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް އަ 

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ޤީގެވިޔަފާރިއާއި، އެހެނިހެން ތަރަށް ގެދޮރުއެޅުމަށާއި،  އަތޮޅުރައްޔިތުން
އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން  އައުމަށް އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި،  ސާމާނު އަތޮޅަށް ގެނައުމާއި،

ކަށަވަރު ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް ދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ އި އަތޮޅާއްޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާއަތޮޅުރަ
 ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 ލޯނު ދޫކުރުން.

އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ ރުއެޅުމަށާއި، އަދިވެސް ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި، ގެދޮ އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް 
ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ލޯނު ރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކުރަމުންދާ ތަ ރައްޔިތުންގެމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އަތޮޅު

 ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިއަހަރުވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު 

ން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތު 
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ވަނަ  2015ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން ސޮކީމްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު 

 ދުވަހުވެސް ހިންގިފައި ވެއެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންގެ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ 

މަށާއި، މިކަން ރަގަޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ޙާޟިރީ މި ނިމުނު އަހަރު ވަރަށް ދައްކަ 
ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނާއި، ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގައިވެސް 
ޗުއްޓީ އާއި، ސަލާމްގެ ދުވަސްތަކެއް ވަކިވަރަކަށް އަހަރަކު ކޮންމެ ކައުންސިލަކަށް ޙައްޤުވާކަމަށް ބުނެފައި 

 ކައުންސިލަރުން ޗުއްޓީއާއި، ސަލާމްގެ ގޮތުގައި ދުވަސްތައް ބޭނުން  މިއާޚިލާފަށް ބައެއްވަނިކޮށް 
ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެއްވޭނޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިގޮތަށް އެއްވެސް 
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ނުވާ ކައުންސިލަރަކު ކަންތައް ނުކުރެއްވުމަށާއި، މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުން އޮފީހަށް ޙާޝިރު 
ދުވަސްތަކަށް މުސާރަލިބިގެން ނުވާނޭކަމާއި، އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން އޮފީހަށް ޙާޝިރު 
ނުވާދުވަސްތަކާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއްވުމަށް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ "ޒިންމާދާރުވެރިޔާ" 

ރުންގެ ޙާޝިރީގެ ކަންތައް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަ
ބެލެހެއްޓުމުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށްވެސް އެދިވަޑައި 
ގެންނެވިއެވެ. މިހާރު ކައުންސިލަރުން ޢަމަލު ކުރައްވާގޮތުން އެއީ ސަލާމެއްކަން ނުވަތަ ޗުއްޓީއެއްކަން 

ން ނުވަތަ ރަސްމީ ބޭނުމެއްކަން ނޭގި ކައުންސިލަރުން ޙާޝިރުނުވުމުން ނުވަތަ ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީއެއްކަ
ޙާޝިރީ ބެލެހެއްޓުމުގައި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ންސިލްގެ މިކަމާމެދު ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމަވާ އަންގަވާނޭކަމަށް ކައު
         ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ލުއި ލޯނުދޫކުރުން 

އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާތީ އެފުރުސަތުގެ 
ތްތަކަށް ކޯސްފީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބޭނުންހިފާ އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރާ ފަރާ

ރ. ) ފަސްހާސް ރުފިޔާ (ގެ ލުއި ލޯނެއް ދޫކުރުމަށާއި، މި ލޯނު 5000.00ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް 
ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން  5އަހަރު ކަމަށާއި، އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ % 1އަދާކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ 

ލްގެ ހިލޭ އެހީގައި ކޯހުގެފީ ދެއްކުމަށާއި، ލޯނުގެ އެހީގައި ކުއަޖަކަށް ކައުންސި  1ކޮންމެ ރަށަކުން 
އަހަރު އަތޮޅަށް ޚިދުމަތް  3އަހަދު ދުވަހު، އަދި ހިލޭއެހީގެ ދަށުން ކިޔަވާކުދިން  2ކިޔަވާކުދިން 

ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން 
ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  ކުރިއަށް

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރުވުން 

ގައި މިއަތޮޅު ރަކީދޫ ގައި ނުރައްކާތެރި 11.50މެންދުރު  ވަނަ ދުވަހުގެ 2015ޖެނުއަރީ  28
ދު އިބްތިހާދު ވައިޖެހޭގެ/ ވ. ފުލިދޫ މަރުވެއްޖެއެވެ. މިކުއަޖާ އަހަރުގެ މުޙައްމަ  3ޒަޚަމްތަކަކާއެކު 

މުޙައްމަދު އާފިޔާ  އަހުސްލައިޓްމަރުވިކަން ރަކީދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް އެންގީ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވ. ރަކީދޫ 
ޝަނުގެފަރާތުން ސް ކޮމިޓުލިހުންނާއި، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރީންނާއި، ހިއުމަންރައިވެ. މި މަރާގުޅިގެން ޕޮ މަނިކެ 

މިކަމާގުޅޭ ތަޙްޤީގްވަނީ ފައްޓާފައެވެ. އަދި މިކުޑަކުއްޖާ ވަނީ ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި، އިތުރު ރަކީދުއަށްއައިސް 
ތަޙުޤީގަށް މާލެ ގެންދަވާފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މި ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ މި ކުއްޖާގެ މަންމަ 

 އަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. މިކުއްޖާމުޙައްމަދު މަނިކު ޢާފިޔާ 

 މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުއަވެރިކުރުން. 

އަހަރުގެ މުޙައްމަދު  3ވ. ރަކީދޫ ގައި ނުރައްކާތެރި ޒަޚަމްތަކަކާއެކު ވަނަ ދުވަހު   2015ޖެނުއަރީ  28
 2015ޖެނުއަރީ  29މް ކުއްޖާގެ މަރާގުޅިގެން އިބްތިހާދު ވައިޖެހޭގެ/ ވ. ފުލިދޫ މަރާލާފައިވާތީ މި މަޢުސޫ
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ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއްބާއްވާ މިކުއްޖާ މަރާލި މަރާލުން ހަރުކަށި 
ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް ލެއްވުންއެދި هللا ޢިބާރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވާ މިކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް މާތް

 އެވެ.ދުޢާކުރައްވާ ހެއްދެވި

 ވ. ފުލިދޫ ހުސައިން ވަހީދުގެ ލޯން ރަށްދުނުކުރެވުން.

އެންމެފަހުން ކައުންސިލުން ދޫކުރި ލޯނުގައި ފުލިދޫގެ އެއްފަރާތަކަށް ލޯނު ޙަވާލުނުކުރެވިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު 
އުންސިލާ މަސްފަހުން އެނގިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމާގުޅޭގޮތުން ފުލިދޫ ކަ 5ލޯނުގެ އެގްރިމެންޓްގައި ސޮކުރިތާ 

މަޝްވަރާކުރުމުން އެނގިފައިވަނީ ވ. ފުލިދޫ ޙުސައިވަޙީދަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ 
 އުޅޭމީހަކަށްވެފައި އޭނާ އޭނާ ރަށުގައި ނޫޅޭތީ ޙަވާލުނުކުރެވިވާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި

ނާންނާތީ   ލޯނުފައިސާ ލިބިގަތުމަށް އެދިގެންއަންނަކަން ކައުންސިލަށް ނޭގުމާއި، އަދި އޭނާ ރަށަށް
އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރީކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު 
ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ރަގަޅަށް އޮޅުންފިލުވުމަށާއި،  ޙުސައިވަޙީދު 

ނިންމިފައި ކައުންސިލުން   އަވަހަކަށް މިކޮޅަށް ގެނައުމަށްވާނަމަ ފައިސާ ވީހާވެސްލޯނު ބޭނުންނޫކަމަށް 
 ވެއެވެ.

 

 ކުރުން އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް ފާސް 

ވަނަދުވަހުންފެށިގެން ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  2015މާޗް  1އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް 
 އެވެ.  ފާސްކޮށް ޢަމްލުކުރަން ފެށިފައި ވެ

 ސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ކައުން  

އެކަމުގެ އަހަރުފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވާތީ  1ވަނަ ދުވަހަކީ މިކައުންސިލަށް  2015ފެބުރުއަރީ  26
ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި މެންދުރުގެ މުނާސަބާގައި ކައުންސިލަރުން

 ވެ.ފަރިއްކޮޅެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި އޮތެ

 އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތް ނިންމުން 

ބޭނުންވާ ތަކެތި  ތީގެ ތެރެއިން މާލެއިން ގެންނަންއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އާޢިމާރާތް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެ 
ކަށަވަރު މުދާބަލާ މާލެއަށްކުރާ  ކުރުމަށްފަހުބަލާދިއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

ބޭނުންވާ ތަކެތި ކަތުމަށް މުވައްޒަފަކު ފޮނުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތުރުގައި ގަންނަން
 ނިންމިފައިވެއެވެ. 

 ބެޑްމިންޓަން ކޯޓްއެޅުން 
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ވަނަ ދުވަހު  2015މާރޗް  3ގެ މަސައްކަތް ތެރޭ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓެއް އެޅުމުކައުންސިލް އިދާރާ ގޯތީ
ށް މިއަދުވަނީ ބޭނުންކުރަން ފެށިފައެވެ. މި ކޯޓަކީ މުވައްޒަފުންގެ ކުރެވިފައެވެ. އަދި ކޯޓްއަޅާ ކޯޓް ރަސްމީކޮ

މެދުގައި އެކުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށް ބަދަހި ގުޅުމެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަދި މުވައްޒަފުންގެ 
އި ހިތްތަކުގައި ކައުންސިލް އިދާރާއާމެދު މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިޖެއްސުމާއެކު ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގަ

ހޭދަކުރުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް އެޅުނު ކޯޓެކެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ބެޑްމިންޓަން 
ކޯޓްއެޅި  ކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންވެސް މިނަށްވުމުން އެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި މިހާރުވެސްކުޅޭ ކުޅުންތެރިން 

ބޭފުޅުންގެ އިސްނެގުމުގެ  އަންހެން ޒުވާން އޮފީހުގެ މަޤްޞަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މިކަންކޮށްފައިވަނީ 
 މަތިންނެވެ.

 

 މިރީޖަންގެ އިންޗާޖު ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން. 

ގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކުރުމެއް ބޭއްވުނެވެ. ގައި ޕޮލިހު 9.30މިއަދު ހެނދުނު  2015މާރޗް  4
ވުމުގައި ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ މާލެއަތޮޅުގެ އަދި މިއަތޮޅާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ މިބައްދަލު 

އި ހުންނެވި ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް އިންޗާޖް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގަ
އްމަދު އަސްލަމާއި، ފެލިދެއަތޮޅު ން މުޙަމިވަގުތު މީނާގެދަށުން އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ އަލްފާޟި

ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ރާޤިބް ބައިވެރިވެ 
 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މާތު ރަށުކައުންސިލްތަކަށާއި، އަތޮޅު ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ބޭރުމީހުންނާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫ .1
 ކައުންސިލަށް ނޭގުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން 

. އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޕޮލިހުން ރަށްރަށަށްކުރާ ދަތުރު ތަކުގައި އެ ރަށްރަށުގައި މަޑުކޮށްލެވޭނޭ 2
 ތިބެންޖެހުމުންދިމާވާ ދަތިތައް  ން އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އަމިއްލަ މީހުންގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެ 

.  އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ޕޮލިހުން ރަށްރަށަށްކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގައިހުންނަ 3
ކޮމްޕިއުޓަރ ފެކްސްމެޝިން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންފަދަ އެއްޗެތީގެ ބޭނުންކުރަން ފުލުހުންނަށް ލިބޭނޭ 

 އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން 

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ޕޮލިހާ ގުޅިގެން ހިންގިދާނޭ ބައެއްކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި . 4
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިސްނަންގަވައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވުން 

. ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު ރަށުކައުންސިލަށް އެގުމަކާނުލާ ހުއްދަ ދޫކުރުމުން 5
 ވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާ 

 ނައްތާލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފައިދާ  . އަތޮޅުގައިވާ ޑްރަގްގެ ނެޓްވޯކ6ް
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މެޖިސްޓްރޭޓް . ޤާނޫނީގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ފެލިދޫ ކޯޓުން ލިބިގެން ދާނޭކަމަށް އިސ7ް
 ވިދާޅުވުން 

 

 ބަށިބޯލް އެސޯސިއޭޝަން 

ބަށި ބޯޅަ ފައުންޑޭޝަނުން ފޮނުންވާފައިވާ ބަށި ބޯޅަ އަތޮޅު/ ޒޯނު މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ 
 އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަވާ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިމަޝްވަރާގައި ނިންމާފައިވަނީ ފުޓްބޯލް

އެއްގޮތަށް ބަށިބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަވާކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި  ބޯޅަ މުބާރާތާޒޯން ފުޓް  /އަތޮޅު
މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް މި ކައުންސިލުން އަދާކޮށްދިނުމަށާއި، އެއްވެސް ޚަރަދެއްކޮށް އަދި މި ކައުންސިލުން 

އެސޯސިއޭ ޝަނުގައި  ހިންގާ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓް ތަންނުދޭތީ ހިންގެން ނެތްކަމަށް ބަށިބޯލް 
 ދެއްވުމަށެވެ. ދަންނަވާ

 

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ލޯކަލް 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ސިޓީ/ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ޒިންމާ ދާރު ވެރިންނަށް 
ވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދުވަހުގެ ބައްދަލު  3އަމާޒުކޮށްގެން މާލޭގައި ބާއްވާ 

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 
 މާލެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ 

 

 ކުރުން.ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލު 

ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ކައުންސިލުން  ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދޯނީގެ 
މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރަންހުރި ކަންކަން ޙިއްސާކުރުމާއި، ކައުންސިލުން 

އޮތެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަންހުރި ކަންކަން ހިއްސާކުރުން 
 ފަރާތުން ކައުންސިލުން އެދުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ދަތުރަށް ދޯނި ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ދަތުރަށް ދޯންޏަށް މީހުން އެރުމުގެކުރިން ސަންޑެގާއި،  -1
ނޑިތައް ސާފުކޮށް ހެދުން   ގޮ

ވާލުވެގެންގޮސް އެކަންނުކުރުމާއި، މީހަކު ތަނަކަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާގަންނަން މުވައްޒަފުން ޙަ  -2
 ޙަވާލުކުރަންދޭ އެއްޗެއް ގެންގޮސް އެތަނަކާ ޙަވާލުކުރުން މީގެތެރޭ ނުހިމެނޭކަމަށް އެންގުން 

 އިރު މުވައްޒަފުން ދޯންޏަށްއަރާ ދޯނިބަލާހެދުން  2ދޯނި ކެޔޮދޫ ފަޅުގައި އޮންނައިރު ދުވާލަކު  -3
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ރ. ) ސަތޭކަ ފަންސާސް 150.00 ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ ނާލުގެއަގު ދޯނިން އުފުލާ މުދަލުގެ ތެރެއިން -4
 ރުފިޔާ ( އަށް ބަދަލުކުރުން 

ކަށަވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދޯނީގައި ޑްރިންކް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މުވައްޒަފުންނަށް  -5
 ދޫކޮށްލެއްވުން 

 ގައި ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުން  2015މާރޗް  22 -6

ގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް 2.00އްދަލުވުން ނިމުނީ މި ބަ
ނިޔާޒް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ، 

އްސައްތާރު އަޙުމަދު، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު
، ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ބައިވެރިވެ ޢަބުދުލްޣަނީ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު 

 ލެއްވިއެވެ.   

 

 އަތޮޅުގައި ވާމަދުކުރުން 

 މި މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރީފަހަރުވެސް އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ވާ
ދަތުރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮށްދެއްވުމުން އެރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ގެންދެވިގޮތަށް 

މެދު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ޚިޔާލެއް ދެއްވުމަށް ދުވަސްވަރު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެރަށަކުން ކުރެއްވުމާ
ށް ދެންނެވުމުން އެފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނަ 

ކުރީފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް އެކަންގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެރަށެއްގައި މަސައްކަތް 
  ކުރަމުންދާއިރު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދެއް އެރަށަކުން ކުރައްވަން ތިއްބެވިކަމަށެވެ.

 

 ލުކުރުން ޕޮލިހުންގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަ 

ގައި މިވަގުތު މިއަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިންޗާޖް ސާޖެންޓް 11.00މިއަދު 
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ. މި 

އިގެން ތަޢާރަފްވެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮޅާ ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅަށް ވަޑަ
ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ބައްދަލުކުރެއްވި ބައްދަލުކުރުމެކެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން 
ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ޕޮލިހުން މަސައްކަތް 

ން އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށާއި، މިނޫންވެސް ޕޮލިހުންގެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ކައުންސިލްތަކު
މަސައްކަތާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ލިބެން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނޭގޮތަށް 
ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

ތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތަށް އަބަދުވެސް މި ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ ފަރާ
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އެއްބާރުލުން ދޭކަމަށާއި، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަށް ދެއްވާނޭ ކަމަށެވެ. 
 ކައުންސިލާދޭތެރޭ ބާއްވަވާ ދެއްވުމަށާއި، ހަމައެފަދައިން ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުންވެސް މިހާރަށްވުރެ ގާތްގުޅުމެއް

އަތޮޅު ތެރޭ ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ 
ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެއްވެންހުރިވަރަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ދެއްވުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ 

މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ހުިރހާރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށާއި، މިހާރުހުރި ކަމަށެވެ. އަދި 
ކަންބޮޑުވުންތަކާމެދު ތަންކޮޅެއް ސީރިއަށްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް 

ންސިލްގެ ފަރާތުން އިންޗާޖް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފާއ، ސާޖެންޓް އަސްލަމް، އަތޮޅު ކައު
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް 
އިބްރާހިމް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ، އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު 

 ގައެވެ. 11.30ން ނިމުނީ އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވު 

 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބަރާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީދެއްވުން 

އާން މުބާރާތަށް ކުދިންހޮވުމަށްބާއްވާ ރަށު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީއެއް ހޯދުމަށް ފުލިދޫ އަތޮޅު ޤުރު
ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ތިންގޮތުންކުރެ ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މެމްބަރުން ބަޙުސު

ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރި ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް  2014އެއްވެސްގޮތެއް ފާސް ނުވުމުން 
ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވުމުން މިގޮތަށް މިކަން ނިންމުމާމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެންނަގޮތަކަށް ވޯޓަށްއެހުމަށް 

ށް އެހުމަށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ހުށަހެޅުއްވުމުން މި ޤަވާޢިދު ތަންދޭނަމަ ވޯޓަ
 4ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ފިޔަވައި ދެންތިއްބެވި 

އެއްހާސް ރުފިޔާ (  ރ. )1000.00މެމްބަރުން ވޯޓްދެއްވާ ފާސްކުރެއްވީ މުބާރާތް ބާއްވާ ކޮންމެ ރަށަކަށް 
 އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަށެވެ.

 

 ފަރާތަކަށް ލުއެދިނުން  ފައިވާ ލޯނުނަގާ 

 7ވަނަ އަހަރު މި ކަުއންސިލުން ދޫކުރެވުނު ލޯނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ލޯނު ދައްކާ ޚަލާސްނުކޮށް  2011
ލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު ފަރާތަކަށް ފޮނުވުނު އިންޒާރުގެ ސިޓީއާއިގުޅިގެން ވ. ފެލިދޫ މޫންލައިޓް އަ

އަޙުމަދު ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއަށް މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތުގައި 
ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ މުއްދަތުގައި ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާޞް ކުރެވިފައި ނުވަނީ މާލީޙާލަތު އެވަގުތު 

މަސްދުވަހަށް  7ނެވެ. އަދި މިހާރުގެ ޙަލަތު ދައްކާގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ތަންދިން ގޮތުން ނުދެއްކި ގެން 
ބަހާލައިގެން މި ފައިސާ ދައްކާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޖުރުމާނާ މަޢާފުކޮށް ދެއްވުން ނުވަތަ އެކަމަށް އިތުރު 

ންމަވާފައިވަނީ ލުޔެއްދިނުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. މި މައްސަލާގައި މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނި 
 ދެންބާއްވާ ޖައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. 



 

 37 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

ވަނަ އަހަރު ނަގާފައިވާ  2011ވ. ފެލިދޫ މޫންލައިޓް ޢަބުދުއްރަޙުމާނު އަޙުމަދު އަތޮޅުކައުންސިލުން 
އިރު ފައިސާ ރ. ) ފަންސަވީސް ހާސް ( ރުފިޔާގެ ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި މުއްދަތު ހަމަވ25000.00ި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ދައްކާ ޚަލާސްކުރެވިފައި ނުވާތީ މިހާރު ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ މިމަހުން ފެށިގެން 
ދައްކާ ޚަލާސް ކުރުމަށާއި، މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްނުކުރެވުނުނަމަ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި 

ން ޢަބުދުއްރަޙުމާނު އަޙުމަދަށް އެންގުމަށް މެމްބަތުން ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވިއެވެ.

 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން. 

ގައި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤާއެކު ކައުންސިލުން 10.00މިއަދު 
ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އޭނާގެ އެދިވަޑައި ގަތުމުގެމަތިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި 

މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އަތޮޅުގެ ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލިސް ތެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ 
ގްރާމްތަކަށް މާލީ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގަވާ އެކިއެކި ޕްރޮ

ގޮތުންނާއި، އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން ކޮށްދެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކެއް ހުންނާނެތީ އެކަންކަމުގައި ކައުންސިލަށް 
 އެހީތެރިވެދީ ކައުންސިލާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ޅުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤް ވިދާޅުވީ އަތޮ 
ދާއިރާގެ ކަންކަމުގައި މަޖިލިސްތެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، 

ވަނަ ކުއާޓާގައި  2މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލިދޫގެ ފާލަމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ 
ރަށްގިރުމާއި، ނެރުފާހީގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ފެށޭނެކަމަށާއި، ފެލިދޫގެ 

ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަމުގައި އެހީ ވެވިދާނޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހުންނެވީ 
 1ޤުރްއާން މުބާރާތުން ކަމަށެވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަވާ  ގެންނެވިކަމަކަށް އެހީވުމަށް އެދިވަޑައި

ރ. ) ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށް 10000.00) ވަނަ ( އަށް ދާ ދަރިވަރަކަށް 
 ވަޢުދުވެފައި ވާނޭ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ. 

ލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މި ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އިތުރުން ކައުންސި
އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 
ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 

ދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަނީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަޒުވަރު ޢަލީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، ކައުންސިލް ބިއުރޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް 
ޢަބުދުއްސަމީޢު، އަދި މެމްބަރ އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އެހީތެރިއަކު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން 

 . ގައެވ11.15ެނިމުނީ 
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 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލޯނެއް ނެގުން: 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ކަށަވަރުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް ދެވޭޚިދުމަތް އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި މިހާރު 
ހޯދުމަށް  ދުއްވާ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބަދަލުގައި ބޮޑު ކަށަވަރެއް ހޯދުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލޯނެއް

މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، މިކަމަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިއުންތައް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ތައްޔާރު 
ކުރައްވާފައި ވާތީ މިލިއުންތައް މެމްބަރުން ބައްލަވާ އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްވާނަމަ އެމަސައްކަތެއް 

ގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކޮށްނިންމާ ލޯނު ނެގުމު 
މިލިއަން ރުފިޔާ  5.6ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހެޅުމަށައި، މިކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޯނި ބަނުމަށް ޚަރަދު ވާނޭކަމަށްބަލައި އިތުރަށް މިކަން ދިރާސާކުރުމަށާއި،  6ނުވަތަ 
 ންނަ ޖަލްސާއެއްގައި މިކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެ ލައްވާފައި ވެއެވެ.ދެންއޮ

 

 ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް 

 ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ
އިން ސްމޯލް އައިލަންޑް  ރިސޯސް ގަވަރނަންސް މެޕިންގ އެންޑް އެންހޭންސިންގ ނެޗުރަލް "ޕްރޮގްރާމްގެ 
ގެ ތެރެއިން ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ އަތޮޅުގައި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ވ. "ނޭޝަންސް 

  ގައި ބޭއްވުނެވެ. 8.  00ވަނަދުވަހުގެ ހެދުނު   2015އެޕްރީލް  12ފުރަތަމަ ޓްރޭނިންގ 

މި  ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި،، މަޢުލޫމާތު ތަމްރީންތަކަކީ މި        
ކުރިމަތިވާ  އެކިބާބުތަކަށް ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤާނޫނުގެ 

އިތުރަށް  ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން  މާއި، މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރު
ކުރިއަށް  ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ ބައިވެރިން އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މަށްހަރުދަނާކުރު
 މެކެވެ.   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާ ގެންދެވުނު 

އޮފީހުގެ ފަރާތުން  މި ޓްރޭނިންގ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ     
މި ޓްރޭނިންގގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން މި އެވެ.   އަޙްމަދު ޝިޔާމްޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް

ކުރިމަތިވާ  އެކިބާބުތަކަށް ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ޤާނޫނުގެ 
 . ވެމައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެ 

ކައުންސިލްތަކުގެ  އަދި ރަށު އުންސިލްކައަތޮޅު  މިއަތޮޅުގެ މި ތަމްރީންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ       
 ގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށާއި،ރަށުކޯޓް، ސްކޫލް  ނާއި،އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އި، އިދާރާތަކުގެމެމްބަރުނާ

ވަނަ ދުވަހު 2015އޭޕްރީލް  12 ވެ. ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނަށެ 
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި  ބެހޭ ޤާނޫނާއި ލިބިގަތުގެ ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ބޭއްވުނީ ގގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ޓްރޭނިން 

ގައެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ގައި  15.00 ދެވުނެވެ. މިއަދު ބައްދަލުވުމް ނިމުނީ ޓްރޭނިންގު އެކަމާއި ގުޅޭ
 .ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 15ރަށަކުން ޖުމްލަ  4އަތޮޅުގެ 
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  ށް  25ން  24ވ.ކެޔޮދޫގައި  1436 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް  4ލްގެ އަތޮޅު ކައުންސި 

އަތޮޅު ވޭ މިއަދަކީ މިއަރަހުގައި އޮންނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް މިއަތޮޅުގައި ބޭއް
ވުނު މި މި މުބާރާތް ބޭއްވުނީ މި އަތޮޅު ކެޔޮދޫގައެވެ. ކެޔޮދޫގައި ބޭއްދުވަހެވެ. ބޭއްވޭ ޤުރްއާން މުބާރާތް 

ގައެވެ، މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވާ ދެއްވުމުގެގޮތުން  8.30މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ފެށުނީ މިއަދު ހެނދުނު 
ޤާރީ މުޙައްމަދު ދެއްވީ މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރެއް ކަމުގައިވާ އަލް  ވެފުރަތަމަ ޤުރްއާން ކިޔަވާ ވިދާޅު 
ވިދާޅުވެ ދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ބެހޭގޮތުން އެއްޗެއް  ސާމީއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި މުބާރާތާ

ނޑިޔާރުންގެ ފަރާތުން މި މުބާރާތުގެ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣާނީއެވެ، އޭގެފަހުގައި ފަ
ނޑިޔާރެއް ޤާސިމް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ ބިނާކުރެއއްވީ  ކަމުގައިވާ އަލްޤާރީ ޢަލީ ފަ

ނ ޑިޔާރުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތާއި، މު ބާރާތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މި ވާހަކާގައި އޭނާވިދާޅުވީ ފަ
ޤަވާޢިދާ ޚިލާފު އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރައްވާނޭ ކަމަށާއި، ހުރިހާކަމެއްވެސް ގެންދަވާނީ ޤާވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ 

ޖެހޭގޮތް ވަރަށްސާފުކޮށް  ރަން ގޮތުގެ މަދިން ކަމަށޭވެ. މި ޤަވާޢިދުގައި ފަނޑިޔާރުން ޢަމަލުކު
އެބައޮތްކަމަށާއި، ކުދިންނަށް މާކުސްދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކޮށް 

ގޮތްވެސް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވާކަމަށެވެ.  ބަޔާންކުރައްވާފައި ވުމާއެކު ކުދިންގެ އަތުން މާކުސް އުނިކުރެވޭނެ
ނޑި  ށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައްވާނީ އެ ޤަވާއިދަ ޔާރުން ޢަމަލުކުއެހެންކަމުން ފަ

 

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރިންސުރެވަނީ ގުރުއަތުން ކުދިންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު 
ގޮތުގެމަތިން މިއަދުގެ ކިޔެވުން ފުރަތަމަ ފައްޓައިދިނީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  އެއްގޮތްވާ ކުރެވިފައެވެ. މިތަރުތީބާ

ންކިޔަވާ ން ފުރަތަމަ ކިޔަވާފައިވަނީ ހިތު އާމިނަތު ސާޔާ ވަޙީދެވެ. މީނާގެފަހުން ލިސްޓް ތަރުތީބު  ދަރިވަރު
ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން  10ކިޔަވާގޮފީގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ދަރިވަރުންނެވެ. މިގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ހިތުން

އަހަރުން ދަށުގެ  11ރިވަރުންގެ ތެރެއިން ނިމުމުން ދެންކިޔަވަން ފެށީ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގެ ދަ
ޢުމުރު ފުރައިގެ ދަރިވަރުންނެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ ކިޔައިދިނީ އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ޔައިޝް 

 20ގައެވެ. މި ހާހިސާބަށް  11.05ޖަލީލެވެ. މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިންމުނީ هللا ޢަބުދު
 ވެ. ދަރިވަރުންވަނީ ކިޔަވާފައެ

 

ގައެވެ. މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުމުގައި ފުރަތަމަ 14:00މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ފެށުނީ 
އަހަރުން ދަށުގެ  13މީމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ޢިނާން ޢަބުދުއްރައްޒާޤެވެ. މިއީ  ކިޔައިދިނީ އަތޮޅު ތަޢުލީ

ރުން ދަށުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މުބާރާތުގައި އަހަ 16އަހަރު އަދި  13ރަށްފަހު ވެ. މި ދަރިވަދަރިވަރެކެ 
ގައެވެ، މި ހުރިހާ ދަރިވަރުން  15:38ދަރިވަރުން ކިޔަވައި ނިމުނީ  32ކިޔަވަންޖެހޭ ހުރިހާ ދަރިވަރުން 

ނޑިޔާރުން މާކުކޮށް ފައިނަލް ޝީޓް ހެދުމަށް ޙަވާލުކުރީ  ގައެވެ،  17:45ކިޔަވައި ނިމުމުން ނަތީޖާތައް ފަ
ޓް ތައްޔާރުކޮށް ވަނަ ވަނައަށްދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި، އިނާމްތައް މިހާހިސާބުން ޝީ



 

 40 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

ނޑު  ވަނީ ބުރަމަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން  ގައި ޖަލްސާބޭއްވުމަށ20:30ްތައްޔާރުކޮށް ރޭގަ
ވެސް ވަގުތުއޮވެގެން އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ކަންކަން ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ކޮންމެ ކަމަކީ

 ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމުން ބައެއްކަންކަން އެންމެ އެދެވޭގޮތަށްވަނީ ނުކުރެވިއެވެ. 

ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި، އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ރޭގަނޑު  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 
ރިކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ގައި ކެޔޮދޫ ސުކޫލުގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވ20:30ެ

އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. އެމަނިކު ފާނު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކެޔޮދޫން 
ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއި، ކެޔޮދޫން ޓީމުތަކަށް ކީ ހޫނުމަރުޙަބާއާއި، ބެހެއްޓި މެހުމާނުދާރީއާމެދު ވަރަށްބޮޑަށް 

ވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކުރީގެ ތަޖުރިބާއަށްބަލާ މިފަހަރު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް  ހިތްހަމަޖެހި
ވަނަ އަހަރުގައި ބާއްވާ އަތޮޅު  2016މިގެނެވު ބަދަލަކީ ވަރަށް ރަގަޅު ބަދަލެއްކަމުގައި ވިދާޅުވެ އަންނަ 

 ގައި އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ. ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާރަށަކީ ފުލިދޫ ކަމު  5ކައުންސިލްގެ 

ދަރިވަރުންނާއި،  8ދަރިވަރުންނެވެ. އެއީ ބަލައިގެން ކިޔަވާ  9މި މުބާރާތުން މާލެ ދިއުމަށް ހޮވިފައިވަނީ 
ވަނަ ދަރިވަރަކީ ކެޔޮދޫ  1ދަރިވަރެވެ. މި މުބާރާތުގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  1ހިތުންކިޔަވާ 

ވަނަ ދަރިވަރަކީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ އަޙުމަދު  1ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން ސްކޫލުގެ މިދުޙާ ޢަލީ މޫސާއެވެ.  
ވަނަ ދަރިވަރަކީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު މިދުޙާ ޢަލީ މޫސާއެވެ.  1މާހިލް އިބްރާހިމެވެ. މުޅި މުބާރާތުން 

 ސިދާނާ ދަރިވަރަކު ގޮސްފައިވެއެވެ. އެއީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޚަދީޖާ 2ވަނައަށް  2މުބާރާތުގެ 
އާއި، ޙުސައިން އަމްޒަރް ޙަސަން މަނިކެވެ. މާލެދިއުމަށް ހޮވިފައިވާ ދަރިވަރުންނަކީ " ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 
މިދުޙާ ޢަލީ މޫސާ، ޙުސައިން އަމްޒަރު ޙަސަންމަނިކު، ޚަދީޖާ ސިދާނާ އިބްރާހިމް، މުޙައްމަދު އައިމަނު 

އިބްރާހިމް، އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސައްޙާފް ޢަބުދުލް  އިލްޔާސް، ފައުޒާން އަޙުމަދު ޙުސައިން، އަޙުމަދު މާހިލް 
ޙަސީބް، އިސްމާޢީލް ޖައިލަމް ޖަލީލް، ފާޠިމަތު ޠޫބާ ޙުސައިނެވެ". މިދަރިވަރުންނަށްވަނީ މިކަމުގެ ހަނދާނީ 

 ލިޔުން ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ. 

ނޑިޔާރުކަން ކޮށްދެއްވީ އަލްޤާރީ ޢަލީ ޤާސިމް. އަލްޤާރީ މުޙައް  މަދު ސާމީ، އަލްޤާރީ މި މުބާރާތުގައި ފަ
ޙުސައިން ފިރުޝާނެވެ. މި ބޭފުޅުން މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް މާލެއިން ފުރާ ވަޑައިގަތީ މިއަދު ހަވީރު 

ނޑު 4.00 ގައެވެ. މި ބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ 9.00ގައެވެ. ކެޔޮދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުނީ ރޭގަ
ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި، ސްކޫލްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ކެޔޮދޫ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، 

  ކައުންސިލްގެ ރައީސެވެ.

 

 2015ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ބާއްވާ ޙަރަޚާތުގައި ފެލިދޫގައި މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން  2015މެއި  8
އްސަވާފައިވާތީ މިދުވަހަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖަ

މަސައްކަތް މިއަދުވަނީ ފަށާފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ޗުއްޓީގައި 
ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންފިޔަވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. މިއަދު 
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ގައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ. މަސައްކަތް 10:30ގައި މަސައްކަތްފަށާ ރޭގަނޑު 2:30މެންދުރުފަހު 
ނޑާލުމަށްފަހު ދެންފެށީ ރޭގަނޑު 16:30  ގައެވެ.8:30ގައި ހަވީރަށް މެދުކަ

އި މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން މިރަށުގައިބާއްވާ ޙަރަޚާތުގަ 2015މެއި  9
އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ މިދުވަހަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ 
މަސައްކަތް މިއަދުވެސްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު 

ސް މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންފިޔަވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެ
ގައިވަނީ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ. 11:30ގައި މަސައްކަތްފަށާ ރޭގަނޑު 2:30މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 ގައެވެ.8:30ގައި ހަވީރަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ދެންފެށީ ރޭގަނޑު 16:30މަސައްކަތް 

ށް ތައްޔާރުވުމުގެގޮތުން މިރަށުގައިބާއްވާ ޙަރަޚާތުގައި މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަ  2015މެއި  10
އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ މިދުވަހަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ 
މަސައްކަތް މިއަދުވެސްވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު 

ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންފިޔަވައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް މި ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  ޗުއްޓީގައި
 ގައި މުވައްޒަފުންވަނީ ފަށާފައެވެ.9:00މިމަސައްކަތަށް ސްކޫލް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ހެނދުނު 

ތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތަފާތު ފަސް ގައި ވ.އަ 16:00މި ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެން ދިޔައީ ހަވީރު 
ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހަދިޔާލިބޭ ކުޑަކުދިން ސްޓޯލެއްގައިވެސް  އެކުއެވެ. ކޮންމެ  ސްޓޯލާ

އިން  4:00މިކުޅިވަރުތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަވީރު ގޮތަށްވަނީ އިންތިޒާމް ކުރެވިފައެވެ. 
 އަށެވެ.  6:00

 މަސްދަތުރު 

އަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަސްދަތުރުގެ ތައްޔާރީ މި
ތަކާގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް 

އިވާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މަސްދަތުރާ ޙަވާލުވެ ލައްވާފަ
ވިދާލުވީ ދަތުރުގެ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް ރަގަޅަށް ވަމުން ގެންދެވޭ ކަމަށާއި، މިހުރިހާ ކަމެއްވެސް މިކަމާ 
 ޙަވާލުވެ ލައްވާފައިވާ އިދާރީ ދެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރާއްވަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.
އަދި މިއަދުވަނީ އެންމަސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން އެކަމަށްވެސް މަސައްކަތް 

ގިނަމުވައްޒަފުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ. މިދަތުރުގައި ވަރަށް ގިދަޢަދަދަކަށް މަސް  ފައްޓަވާފައިކަމަށެވެ.
  ބޭނިފައި ވެއެވެ.

 ށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަ 

ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 
އެކިއެކި ސެކްޝަންތައް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.  އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން 

  ވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.ތަފާތު ތަމްރީންތަކުގައި ބައި
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 ދޫކުރުން ލޯން  މްގެ ސްކީ ކޮމްޕިއުޓަރ 

އަހަރު ދޫކުރެވިފައި ވަނަ  2015ވ. ކެޔޮދޫގެ ދެފަރާތަކަށް އައިޕެޑް  02ށުން ގެ ދަ ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް 
  ވެއެވެ.

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ވުމާއެކު  މަދުންކަމަށް ވަރަށް  ނީލިބިފައިވަ ފައިސާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ވަނައަހަރު 2015 ކައުންސިލަށް
 ފައިސާ  އެހެންކަންކަމަށް ފިޔަވާއި ޚަރަދުތައް އިދާރީ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިންވެސް ބަޖެޓްގެ ސަރުކާރުގެ

ނޑިތައް ންސިލްގެ އު ކަ ލިބިފައިނުވާތީ ނޑުދަ  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތެއް ގެންވާއެކަށީ ޙާޞިލްކުރުމަށް ލަ
 .ނުވެއެވެ

 ރ2375305.14އެވެ. ޚަރަދުވެފައިވަނީ  ރ4675212.00ޓަށް ލިބިފައިވަނީ ވަނައަހަރުގެ ބަޖެ 2015

އެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ  ރ4620862.00ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް ލިބިފައިވަނީ އެވެ. 

މަރާމާތުކުރުމާއި އެވެ.  ރ2793552.00އެވެ. މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލިބިފައިވަނީ  ރ54350.00

ނއެވެ.  ރ79725މިއައި ޓަމަށް ލިބިފައިވަނީ  ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ ނޑުދަ ޑިތައް ކައުންސިލްގެ ލަ

އްވާފައި ނުވާތީ ޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެވަނައަހަރުގެ ބަ 2015ފައިސާ ބޭނުންވާ  ކާ ޙާސިލްކުރުމަށްޓާ

ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެކަށީ ގޮތެއްގައި  ގެންވާކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަ

 ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ  

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

 ރ500000/-         ރުނީޗަރު ފަ -2
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 ރ150000/-       އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު -3

 ރ 10000/-        ފަރުނީޗަރުގެ އަގު  -4

 ރ1500000/-         ފުށިފަރުދޯނި  -5

 ރ1100000/-         ކަށަވަރު ދޯނި  -6

 ރ 25000/-         ވޭލަރު  -7

 ރ6285000/-ޖުމުލަ: 

ނޑި ތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަނޑުހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލަގެ ލަނޑުދަ

ކައުންސިލަށް ކައުންސިލގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން އަދި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

ގެ އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލް 

 ތަކެތި ކައުންސިލަށް ލިގެންނެވެ.  އިހްތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި

 ސާ ހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާ އުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި، އެ ކަ 
 
  

  އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

 ފުށިފަރު ދޯނި 

 



 

 44 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

 ކަށަވަރު ދޯނި

 
 
 
 
 

  ހިފުނުގޮތް ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން  1

ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެވެނީ ކައުންސިލް  މާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި 

 ހިންގުމަށެވެ. 

އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް  ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ ފުށިފަރުދޯނި -2

 ކުރުމަށެވެ.  ބޭނުންތަކަށް މާލެދަތުރު ދަތުރުކުރުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި

 ކަށަވަރު ދޯނި  -3

ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާކަށަވަރު ދޯނި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް   އެއްގޮތަށް މާލެއާއި  ކަ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށްތަކަށް ބޭނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި، މީހުންނާއި، މެދު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ ދެ 

    ގެދޮރުއެޅުމަށާއި، އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އަތޮޅަށް ގެނައުމަށެވެ. 

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

 

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު 

 

ރު: ބައުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަމް  ތައް ލާމަރުކަޒީދާއިރާއިދާރީ ދަނީ ގެން ގަމުންމިކައުންސިލް ހިން 

 އެއްގޮތްވާ ގެ ޤަވާޢިދާއި،ފައިވާ މިކައުންސިލް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކުލަވާލެވި އާއި، މިޤާނޫނު  2010/7

މަތީންނެވެ. ގެގޮތު 
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 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ2
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ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އުންސިލް ިބުއރޯ ކަ

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ
 ލީގަލް އޮފިަސރ

 

 އިންފްާރސްޓަރަކްަޗރ އެްނޑް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ބަޖެޓް އެްނޑް ފައިނޭްނސް 
 އިނޭްނސް އޮފިަސރފަ

 

 އެޑްިމނިސްޓްޭރޝަން،އެޗް.ާއރު އެްނޑް އިންފޮޭމޝަން 
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

 

 ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް 



 ކައުންސިލް މެމްބަރުން 

 އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ފެލިދެއަތޮޅު 

 

 އަލްފާޟިލް ރައީސް ކައުންސިލްގެ
 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް 
 ހައްމަދު އަހްމަދުަމނިކްއަލްފާޟިލް މު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަލީ 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް 

 އިބްރާހީމް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ލަރުންގެކައުންސި

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:
 

 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ
 :ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ ކައުންސިލަރުންނަށް މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފެލިދެއަތޮޅު

 
 ސެކްޝަން (  C)  ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
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 .ސާރވޭކުރުން ބިން ރަށްރަށުގެ 
 .ކުރުން މަސައްކަތް ހެދުމުގެ ބިނާވެށިޕްލޭން ރަށްރަށުގެ 

 .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް އެންމެހާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ހިންގާ އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން
 .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް އެންމެހައި ހިންގާ އަތޮޅުގައި  ގުޅިގެން ތަރައްޤީއާއި ންފަރާތްތަކު ބޭރުގެ -4

 
  މަނިކް އަޙްމަދު މުހައްމަދު ނައިބްރައީސް

 .ޙަވާލުކުރުން މަސައްމަތް  މުވައްޒަފުންނާއި
 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑްފައިލް މުވައްޒަފުންގެ
 .ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް  ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގެ

 .ކުރުން މަސައްކަތް ކިޔުމާބެހޭ ނީލަން ލަގުވާތަކެތީގެ  ތަކެއްޗާއި ހޮވާ
ނޑުގައިދުއްވާ ނޑުގެ އެއްގަމާއި ،ހެދުމާއި ސެޓްފިކެޓްތައް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ  ލައިސަންސްހެދުމުގެ  ކަ

 . ބެލުން މަސައްކަތްހިނގާގޮތް
 .ބެލެހެއްޓުން ކަންކަން ތާޢުލީމީ އަތޮޅުގެ
 . ބެލެހެއްޓުން ކަންކަންއިޖުތިމާޢީ ،ކަންތަކާއި ޞިއްހީ

 
 ސެކްޝަން (  B)   އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ މެމްބަރު

 .ބެލުން ދަގޮތް ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސެކްޝަނުގެ ބީ
 . ބެލުން މުއްދަތަށްފޮނުވައިތޯ ތައްޔާރުކޮށް ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަހަރަށް އަހަރުން

 ކަންތައްތައް  ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން އަދި އުޖޫރަ ،މުސާރައާއި ދޭންޖެހޭ ނަށްމުވައްޒަފުން 
 .ބެލެހެއްޓުން

 . ބާކީކުރޭތޯބެލުން ބަޖެޓް
 . ބެލުން ފޮނުވައިތޯ މުއްދަތަށް ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް ބެޖެޓް

 . ބެލުން ރިޕޯޓްހަދައިތޯ ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެޓީކޭޝްބާކީ
 .ބެލުން ހޯދައިތޯ ތަކެތި ވާބޭނުން އޮފީހަށް

 .ބެލުން ހަދައިތޯ ރިޕޯޓް ފައިސާގެ ބޭނުންވާ އެޑްވާންސްއަށް
 ބެލުން  ކުރޭތޯ ކަންތައްތައް ނެގުމުގެ  ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމާއި ބާކީ ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝް

 . ބެލުން ކުރޭތޯ  މަސައްކަތް ފޮނުވުމާއިބެހޭ ފައިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފީސްތަކަށް  އެކިއެކި މާލޭގެ
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  ޢަލީ އަޒްވަރު މެމްބަރު
 .ބެލެހެއްޓުން ޑޭޓާބޭސް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް

 .ބެލުން މަސައްކަތްކުރޭތޯ އޮޓޮމޭޝަނާއިބެހޭ އޮފީހުގެ
 މެޝިނަރީޒްއާއި  ތަންތަނުގައިވާ ދަށުގައިވާ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް
 .ބެލެހެއްޓުން ކޮށްމަރާމާތު ފަދަތަކެތި   އިކްވިޕްމަންޓްސް
 .މަސައްކަތްކުރުން ފަދަތަންތަނުގެ ހުންނަ ގޮއިފާލައްބަ ފަޅުރަށްރަށާއި

 . ބެލެހެއްޓުން ކަންތައް ލޯންސްކީމްގެ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުން
 .ބެލެހެއްޓުން ސްޓޮކް މުދަލުގެ އިދާރާ ކައުންސިލް

 
 ސެކްޝަން (  D)  ނިޒާރު ނާޝިކް  މުހައްމަދު މެމްބަރު

 .ކުރުން މަސައްކަތް ދޫކުރުމާއިބެހޭ ކުއްޔަށް ބިން
 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސެކްޝަނުގެ  ޑީ

 ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ބޭނުންވާ ރަށްރަށަށް އަތޮޅުގެ ،އަތޮޅަށާއި
 .ބެލުން ފޮނުވައިތޯ

 .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް ނެޓްވާރކްގެ ކަންތައްތަކާއި ވެބްސައިޓުގެ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލް
 . ބެލުން ތޯ ފޮނުވައި ތަކަށް ފަރާތް ފޮނުވަންޖެހޭ ތައްޔާރުކޮށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޕްރޮޖެކްޓް އެކިއެކި

 
 .ހެއްޓުންބެލެ ކަންތައްތައް ސްކީމްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

 ފޮނުވުމުން  ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ގޮތުގެ ދައްކާފައިވާ ފައިސާ  ލޯނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ރަށްރަށުގެ  އެކިއެކި އަތޮޅުގެ
 .އަޕްޑޭޓްކުރުން އެކައުންޓްތައް އިންޑިވިޖުއަލް ލޯންގެ މި
 
 

 ( A)   އިބްރާހީމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް މެމްބަރު
 ފޯނުތަކަށް  އަންނަ ފޯނަށް ކައުންޓަރ. ޖަވާބުދިނުން ށްލިޔެކިޔުންތަކަ  ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސެކްޝަނުން
 .ޖަވާބުދިނުން

 ސެކްޝަންތަކަށް އެންޓްރީކޮށް ބަލައިގަނެ ލިޔެކިޔުންތައް އެކިއެކި އިދާރާއަށްލިބޭ އަތޮޅުކައުންސިލް
 .ޙަވާލުކުރުން

 .ފޮނުވުން ތަކެތި އެހެނިހެން  ސިޓީއާއި ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކި
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 .ފޮނުވުން ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތައްޔާރުކޮށް  ނުންސެކްޝަ.އޭ
 .ކުރުން މަސައްކަތް ރެކޯޑާއިބެހޭ ކުށުގެ
 .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް ކަށަވަރުދޯނީގެ ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅު
 
 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  

 
  ކަންތައްތައް ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި  1

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 2015 އެޖެންޑާ: 

 ނިންމުންތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާބެހޭ ގޮތުންނެވެ.  2015މި ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކައުންސިލްގެ  -1

ގައި ދެއްވާ ވަނަ އަހަރަށް މި ކައުންސިލަށް ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތު 2015މިގޮތުން 

، ރ. )ހަތަރު މިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ބާރަ ރުފިޔާ ( އާއ4675212.00ި

ޚާއްޞަ ހާލަތެއް ކައުންސިލުން ހިންގާ މުހިންމު ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި

ރ އާިއ 1000000/-ރަދުކުރުމަށް އާއި، ލޯނުސްކީމަށް ޚަރ. 50000/-ތިމާވެއްޖެނަމަ ޚަރަދުކުރުމަށް 

ނަވާރަ ލައްކަ ) ރ 1953434/-ރ ޖުމުލަ: 903434/-އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް 

ރ. ) ހަމިލިއަން 6628646.00 :ރުފިޔާ ( އެކުޖުމްލަ  ފަންސާސްތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަރަތު

ވަނަ އަހަރުގެ ފެލިދެއަތޮޅު  2015ކީ ހަ ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ ރުފިޔާ ( އަ

 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަމުގައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިޖަލްސާގައިވަނީ ފާސްކުރައްވާ ފައެވެ.

 

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  2
 

 ނިންމުންތައް 

ލޯން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ އަތޮޅުތެރޭގައި މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށް ލުއި  -1އެޖެންޑާ: 
 ކުރުން. 

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް 
އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު 



 

 51 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

ޓަކާއި، ފުރަތަކަބުރުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް ގާއިމްކުރުމަށް
އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި 

ގެ  5ދަރިވަރަކަށް % ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި،  1ރ ގެ  ލުއި ލޯނެއް 5000/-އިސްޓްރެސްޓަކާއެކު 

 2ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެފީ ހަމަޖެހޭ ކުދިން 
ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭން  3ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން 
 އެވެ. ޖެހޭނެކަމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައި ވެ

 
އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ  –2 އެޖެންޑާ:

 އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރަކުރުން. 
މި މަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި 

ކުން އެދިލައްވަފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި، މިބައްދަލުވުން އަންނަ ރަށުކައުންސިލްތަ
 ބުދަދުވަހު ބޭއްވުމަށެވެ. 

 
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރު.  -3  އެޖެންޑާ:

ގައި މިމަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަންނަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ
  ވެ.ށް  މެމްބަރުން ބައިވެރިކުރާގޮތަ ނިންމާފައި ވެއެ 4މާލެދަތުރެއް ކުރުމަށާއި، މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ 

 

 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަލްސާއިން  3

 ނިންމުންތައް 

މަޝްވަރާ  އަތޮޅުތެރޭގައި މަތީ ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރުމަށް ލުއިލޯން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  -1އެޖެންޑާ: 
 ކުރުން. 

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް 
އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު 

ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކާއި، ފުރަތަކަބުރުގައި 
އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި 

ގެ  5ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް %
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި،  1ރ ގެ  ލުއި ލޯނެއް 5000/-ރެސްޓަކާއެކު އިސްޓް

 2ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެފީ ހަމަޖެހޭ ކުދިން 
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އި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށާ
އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭން  3ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން 

  ޖެހޭނެކަމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

 
ޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އަތޮ  –2 އެޖެންޑާ:

 އެކަމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރަކުރުން. 
މި މަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި 

ގެމަތީން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށާއި، މިބައްދަލުވުން އަންނަ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެދިލައްވަފައިވާ ގޮތު
  ބުދަދުވަހު ބޭއްވުމަށެވެ.
 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މާލެ ދަތުރު.  -3  އެޖެންޑާ:
މިމަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަންނަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި 

  މެމްބަރުން ބައިވެރިކުރާގޮތަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 4އި، މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ މާލެދަތުރެއް ކުރުމަށާ

 
 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަލްސާއިން  4

 ނިންމުންތައް 

ނޑައެޅުން   -1  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އަގު ކަ

ނޑައެޅުމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް  ހިފައިގެން މުދާބަލާ ކުރާދަތުރުތަކުގެ ކުލި  ކަ
 .އިތުރުކޮށް އަގު ހަމަޖެއްސުން 50މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާއިން އަންނަ އަގުގެ އިތުރަށް އެ އަދަދުގެ %

 
 ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީއާއި، ސަލާމާއި، ގަޑިޖެހުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. –2 އެޖެންޑާ: 

 
 3އުންސިލަރުން ހާޒިރު ނުވާ ދުވަސްތަކުގެ ފައިސާ  މުސާރައިން އުނިކުރުމުގައި، އުނިކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު ކަ

  .މަސްދުވަހަށް ބަހާލައިގެން އުނިކޮށް ނިންމުން
 
 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަލްސާއިން  5

 ނިންމުންތައް 

   އެސް.އޯ.ޕީތައް ފާސްކުރުމެވެ.  -1އެޖެންޑާ: 
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އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ  ގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހުމިކަމާ ބެހޭ
 ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްޓަކާ ފާސްކޮށްދެއްވާފައި ވެއެވެ. ދުވަހުން 2015މާޗް  1އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް 

 
 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަލްސާއިން  8

 ނިންމުންތައް 

   އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭފަރާތްތަކަށް ދޭއެވޯޑައިބެހޭ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން.  -1އެޖެންޑާ: 

 ނިންމި ގޮތް:
މި ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމާއިމެދު މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން 

  އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މެމްބަރުންގެ 03ހުށަހެޅުއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވި 
 

    އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެވޯޑައިބެހޭ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. 2އެޖެންޑާ 
 ނިންމި ގޮތް:

މިކަމާބެހެގޮތުން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު އެހެންޖަލްސާއަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދި 
 ވެއެވެ.އުމަށް ނިންމިފައި 

 
ގައިވަނީ ރަށުފެންވަރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އެހީދިނުމާއި  3އެޖެންޑާ 

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 ނިންމި ގޮތް:

މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މެމްބަރުން އެހީދިނުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ 
މެމްބަރުންގެ  3ޅުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ބޭފު

ރ ރޭޓުން ފައިސާގެއެހީ ދިނުމަށް 1000/-އަގުލަބިއްޔަތުން ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެރަށަކަށް 
 ފާސް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.  

 
 އް ކަންތައްތަ  ފާސްކުރެއްވި  ވަނަ ޖަލްސާއިން  9

 ނިންމުންތައް 

 އެވޯޑްނައިޓްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުންމެވެ.   -1އެޖެންޑާ: 

 ނިންމި ގޮތް:
ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމަށްޓަކައި އެވޯޑްނައިޓްގެ ބަޖެޓްފާސްކުމާއި  ވަނައަހަރުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ 2014

ށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަ



 

 54 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  04ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވި 
 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 
ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތަކުން ނަގާފައިވާލޯނަށް ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެދި  2އެޖެންޑާ 

 ން.މާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަ
 ނިންމި ގޮތް:

މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  7ވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށް  މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅި ސިޓީގައި

ފިނަމަ ޖޫރިމަނާއާއިއެކު ފައިސާ  ދުވަހުވެސް ފައިސާ ނުދައްކައި ގޮތަށާއި، އެއްމަސްފައިސާ ދައްކާ ނިންމާ 
ހޯދުމަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް 

 ސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. ގޮތަށް ފާހުށަހެޅިފައިވާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން 
 

ލޯނުނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޯޓްގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުން ނުދާތީ އެފަރާތްތަކާމެދު  3އެޖެންޑާ 
 ން.ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރު 

 ނިންމި ގޮތް:
ހުކުމާއެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުރާ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކޯޓްގެ 

ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަށް ކޯޓަށް ވެއްދުމަށް މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާގޮތަކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް 
 ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް  4ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން 

     
 ކަންތައްތައް  ސްކުރެއްވި ފާ  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  10

 ނިންމުންތައް  -1

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލޯނެއް ނެގުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން.  -1އެޖެންޑާ: 

 ނިންމި ގޮތް:
ކަމުގެ ބާވަތުން އިތުރަށް  މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއްނިންމުމަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި  މަޝްވަރާކުރަން މެމްބަރުން ބޭނުންވާތީ 
 އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖެއްސެވީކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވީއެވެ.

 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މާލެއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ  2އެޖެންޑާ 
 ކުރުން. 
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 :ނިންމި ގޮތް 
މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން މާލެއަށް 

ދުވަސް ކަމަށް  5މެމްބަރުން ބައިވެރި ވުމަށާއި، ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނީ ރަސްމީ  4ކުރައްވާ މިދަތުރުގައި 
 މެމްބަރުން އެއްބަސްވެ ނިންމެވިއެވެ.

 
 ކަންތައްތައް  ސްކުރެއްވި ފާ  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  11

 ނިންމުންތައް  1-

  ދޫފަހި މިނަމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަން ޤަސްދުކުލާ ލޯނާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.  -1އެޖެންޑާ: 

 

 ނިންމި ގޮތް:
ރިޔާސަތުން  "  ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު  -1

ބުރައީސް  އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު އަޙުމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވިދާޅުވީ ނައި 

 18އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޢުމުރުން 

އުންސިލަށް އަހަރުވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތި ފައިސާ ދެއްވޭފެންވަރުގެ، އަތޮޅު ކަ

އެއްވެސްފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފަރާތަކަށްނުވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް މި ސްކީމްގެދަށުން 

ތަކެތިދޫކުރުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މެމްބަރުން ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. މިކަމަށް ރިޔާސަތުން 

ހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ވޯޓަށްއެދުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރި

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 
 
  
ރިޔާސަތުން  " ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު -2

ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޡުވަރު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު 

ރ. ) ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ ( 700،000.00މަނިކު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓަކީ 

ޕަސެންޓް ކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމުދަށުން  10ކަމަށާއި، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ނަގާނީ %

މުގައި ފާސްކުރުމަށް ރ. ) ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ ( ކ15،000.00ަގިނަވެގެން މީހަކަށް ދޫކުރެވޭނީ 



 

 56 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށެވެ. ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެދުމުން ވޯޓްގައި 

 ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 
 

ނޑުވެރި 2އެޖެންޑާ   ކަންކުރާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތި ދަ
  

 ނިންމި ގޮތް:
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތި  މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު

ނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، މިގޮތުން އިޢުލާނު ކުރުމުން ހުށަހަޅާ  ދަ
ގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަނޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކު

ފަރާތުންނާއި، ކައުންސިލުން ތިރީގައި މިވާ ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 
 ނޯޓް: 

 މަގު ސާފުކުރުން  4ހިފާ ފަރާތުން ގޯތީގެ ވަށައިގެންވާ ކުއްޔަށް -1

 ގޯތީގައިވާ ރުއްގަސް ދިލާ، ސާފުކޮށް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓުން  -2

ނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލުން ފާޑު  -3 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްހަފު އެފަރާތުން ހިންގާ ދަ

 ނުކިއުން 

 އިގެންއުޅޭ ފަރާތައް ދޫކޮށްލުން ގޯތީގައިހުރި ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަކެތި ކުއްޔަށް ހިފަ -4

ނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލުން  -5  އަގު ކަ

 ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން  -6

 ން.މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދިނު 3ރަން ޖެހޭހިދު ގޯތި ކުއްޔަށް ހިފައިގެންއުޅޭ ފަރާތުން ގޯތި ވަކިކު
 
 

 ނިންމުންތައް 
ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 1436އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް  -1އެޖެންޑާ: 

 ކުރުމެވެ. ޢިނާޔަތު ފައިސާ ދިނުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ
 



 

 57 ޞަފްހާ ނަމްބަރު:          ރިޕޯޓް  ހިންގި ގޮތުގެލް ސިމަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުން 6ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2015

 ނިންމި ގޮތް:
ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ ސަރުކާރުގެ މިކަމާ ބެހޭގޮތުން         

ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ވަނައަހަރުގެ  1436ހުރިހާ އިދާރާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 
 ފާސްކުރައްވާ ސަރުކާރުން މިގޮތަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރ. ) ތިންހާސް ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް 3000.00

ޢަމަލުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ މި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްކޮތަށް ކަށަވަރު ދޯނީގެ 
ރ. ) 2000.00މިހާރު ދެމުންގެންދާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ ޢިޔާޔަތު 

 3ޓްގައި ބައިވެރިވި ރ. ) ތިންހާސްރުޔިޔާ ( ދިނުމަށް ވ3000.00ޯދެހާސްރުފިޔާ ( ގެ ބަދަލުގައި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

 
އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބަލްކް އެސް، އެމް، އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމާގުޅޭގޮތުން  2އެޖެންޑާ 

 މަޝްވަރާ ކުރުމެވެ.
 
 ކަންތައްތައް  ފާސްކުރެއްވި  ޖަލްސާއިން  ވަނަ  12 

 
 ނިންމި ގޮތް:

ގައި ބަލްކް އެސް، އެމް، އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމުގެމައްޗަށް ކައުންސިލް އިދާރާ 
މެމްބަރުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް 

ގެ މެމްބަރުންނަށް ދަންނަވަންޖެހޭ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމާއި، ކައުންސިލް 
ގެކުރިން 2015އޯގަސްޓް  1ދެންނެވުންތައް ދެންނެވުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން 

 3އިވެރިވި ބަމިކައުންސިލްގައި ބަލްކް އެސް،އެމް، އެސްގެ ޚިދުމަށް ފެށުމަށް ފެންނަކަމުގައި ވޯޓްގައި 
 ސްކުރެއްވިއެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާ 

 
 ޒަމާނީ ނޯޓިސްބޯޑެއް ތައްޔާރުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި  3އެޖެންޑާ 

 ނިންމި ގޮތް:
ކުރެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހައިބަތު އަންގައިދިނުމާއި،  މަޝްވަރާ ކައުންސިލަރުން މިކަމުގައި 

 2ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނޭގޮތަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިއަށްއޮތް ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ޢާއްމު 
އިންޗީގެ ސްކްރީނަކުން  48މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ ކައުންސިލްގެ ބޭރުފާރުގައި މަގުމަތިން ފެންނާނޭހެން 
ރ. 31580.00 ތުގެ ބަޖެޓަކަށް މަޢުލޫމާތު ފެންނާނޭގޮތަށް ނޯޓިސް ބޯޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، މި މަސައްކަ

 3ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި ފެންނަކަމަށް )އެއްތިރީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ( ޚަރަދުކުރުމަށް 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
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 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ 

ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ  ގީގެ މަސައްކަތްތައްއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށް
އެއް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 
ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާފޯމް ށް އެދި ނަ ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމަ

ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން  އިދާރާގެ  ކައުންސިލު 

 # ނަން  މަޤާމް 

 1 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 2 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު ނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއެޑްމި

 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 

 09  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  ރިސާރޗް އޮފިސަރ 

 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 هللاއްޢަބުދު ނެވި

 21 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ
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 22 މޫސާނިޒާރު ފަޅުވެރި

 23  އިސްމާޢީލް މޫސާ ފަޅުވެރި

 24 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 25 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 

 

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ޒީއުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ އިދާރީ ާދއިރަތަށް ލާމަރުކަ ާދނީގެން ގަމުންހިންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަކާގަ 2010/7ނަމްބަރު:  އި، މުވައްޒަފުންާނބެޭހ އި ކަ

 ފޯރުކޮށް ގާތުންނުްނތެިރ ގޮތުގައި އޭގެ އެންމެ ބޭއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަީތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންެޖހޭ ޚިދުމަތް ޤަވާޢިދާ 

  އެވެ. ދިނުމަށް ޓަކަ

 މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 

ނޑު ބައްޓަން ވެފައިވައްޒަފުންގެ މު  ތަކާޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެވަނީ ސުލޫކީ މިންގަ
  އެއްގޮތަށެވެ.

 މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް 

ވަނީ  ށް ތަބައިވެރިނުވާގޮ ނާއި، މުވައްޒަފުންންރުމެމްބަ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ ލަހަތު ފުށުއަރާމަސް
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަްށ ގިނަ މްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްއިދަރާގެ މި ކައުންސިލްގެ މެ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަމަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ މާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ. ސަ

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 
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 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

އަދި ކުއްލި ތަކުންނާއި ގެ ރަސްމީ ޖަލްސާކައުންސިލް  ނިްނމަމުން ގެންދަނީކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

 ދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ުނވާތީ އެފަބަޖެޓްކުރުމަށް  މިފަދަކަމެއް  އޯޑިޓް 

 ކުރެވިފައެއް ޓެއް އޯޑި އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެނިފައި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް  އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެިނފައި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް   މާލީ އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 ކުރެވިފައެއް އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެިނފައި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް  އިދާރީ އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ

 ޓަރނަލް އޯޑިޓް އެކްސް 

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

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާ ނާއި ބައްދަލުކޮށް މަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންއަޑުއެހު ގެރައްޔިތުން
ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަަތއް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި މަސައްކަތްތައް 

 ދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ. ބުރާސުވާލުތަކަށް ޖަވާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ކު

 އް ތައްތަ ރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަ 
 
 

 ފަސްަވނަ ބަިއ: ކައުްނސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

އް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުެގ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި، އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިްލށް ދެއްވުމަށް  ކަ
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މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ންސިލަށް ނުލިބުމާިއ، ކައުސަރުކާރުން ހިފަހަށްޓަވައި އެބަޖެޓް ބަޖެޓް ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ އިދާރީކަންކަމަށް  އިާދރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ ކަށްވުމުންނާއި، މިންވަރަވަރަށްކުޑަ ޚަރަދުކުރަން ކަ

 އެއްވެސް އެއްޗެސް ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާއުސޫލުން ހިންގުމުގެ 
ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން. އަދިހަަމ ކައުންސިލަށް 

 ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން  ަމނިޓަރީ ގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުން
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެުލމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެްނނަވާ ެއފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭިގ  މާކޮށްފައިވަނިކޮށް ގައި ޖައޮތޯރިޓީ

ޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭުނންވީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުުމން ފައިސާ މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
 ވަނީ ނުހިންގިެއވެ. މިއަހަރުތެރޭ  ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ މިންވަަރށް ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި

 

 

 

         

 ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު       އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ                                        ކައުންސިލުގެރައީސް   

 މުވައްޒަފު  އިސް ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންަނ އިދާރީ            ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

ވަނަ  4201
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ގެ  5201
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

ގެ  2015
 6ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ މަހުގެ

ވަނަ  2015
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

  ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު  ރަދު ޚަ

4506033.21 4620862.00 5.14234350  ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ރިކަރަންޓް  
 

86581.01 54350.00 31800.00  
 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  ކެޕިޓަލް

 

678199.80 4675212.00 2375305.14  
  މުޅި ޖުމްލަ  ބަޖެޓް
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 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   

 

3711355.12 3624520.00 1880695.11  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

179908.94 7.0019027  88178.17  

މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި،
 ފައިސާ  ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ 

213 

46100.00 12200.00 35319.00  
 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު

65472.46 137210.00 17699.60  
 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް

492039.67 56930.00 298225.26  
 223 ހިންގުމަށް ބޭނުްނވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް

0 0 0  
 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން

8401.02 79725.00 23388.00  
 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު

 228 ސަރުކާުރންދޭ އެހީާއއި، އިޝްިތރާކާއި، ސަްބސިޑީޒް   0 0 2756.00

4506033.21 4620862.00 2343505.14    

  
  

 

86581.01 54350.00 31800.00  
 421 ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ

86581.01 54350.00 31800.00    

  
 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   

2883814.14 2793552.00 1426714.37  
 211 ރަ މުސާރައާއި އުޖޫ

827540.98 830968.00 433980.74  
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް

3711355.12 3624520.00 1880695.11    

 

 ނިންމުން 

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ތުން މިގޮރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންެނވުމަކީ އަޅުގަ
މުގެ ތައުފީޤު ހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެމުގައި ކައުންސިލް ހިންގު
 ށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.ގެ ޙަޟުރަތަهللا މާތް  ދެއްވިކަންމައްޗަށް

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ފާހަގަ މަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާ އެއްާބރު ލުމެކެވެ. މިގޮތުްނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާެއއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް 

ށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަންަތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަ
މިއަހަރު އެހެންކަމުން ތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެެމވެ. އި އުފެދިފައިާވ އިޚުލާސްތެރި ލޯޓަކަރައްޔިތުންނަށް

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ، އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އަޅުގަ
 ރު ދަންނަވަމެވެ. ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކު
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ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ. މިއަހަރު ޝައްކެއްނެތެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި 
 އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްެގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާެވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް 

ސް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެ ތައްމަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ  އި، ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެނުދެވުމާ
ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު
ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ އުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކަ

ހިފެހެއްޓުމެއްެނތް ޝުކުރު ވެރިްނނަްށ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާިގ މުވައްޒަފުންނާއި، 
 ދަންނަވަމެވެ. 

ކައުންސިލުން ދެއްިވ ުފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިނަޫދ، ރަީކދޫގެ ނާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން
އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް 

  މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.هللا ކެއް މާތް ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި، ކާިމޔާބީއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަ

 އާމީން " "

  

 

           

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                         

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް                                                      

 

 

 


