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c

ތަޢާރަފު
ނބަރ 7/2010 :އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
ތން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ފެލިދުއަތޮޅު
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( 109ހ) ގައިވާ ވާގޮތުގެމަ ި
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލައި އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
އ
މނާފަ ި
ގތުގެ މައުލޫމާތު ހި ަ
ޖހިފައިވާ ޮ
އދާރީ ހިންގުން ހަމަ ެ
ހރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ ި
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ަ
ތޅުކައުންސިލުން ކުރެވުނު
ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ފެލިދުއަތޮޅު އަ ޮ
މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި މާލީ ތަފްސީލު އަދި ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި
ވނެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި ދަތިތަކަށް ބަލާއިލެވިފައި ާ
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ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ަ
ދނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ
"ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ،އިސްލާމް ީ
ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި
ކށްވުން"
ކންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަ ަ
ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާން ަ

ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން
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ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން
ދންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި
ނ ަ
ހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަ ާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަ ޫ
ވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
ލﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަ ާ
މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައް ަ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އ
ލމުންދާ މި ދަނޑިވަލުގަ ި
މ ހަމަސްދުވަހު މިކައުންސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާ ަ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަ ަ
އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި ކައުންސިލަރުންނާއި،

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ.
އ
 2019ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ކައުންސިލްގެ ޙަރަކާތްތަ ް
އ
ކރަމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމަ ި
ނސިލް ހިންގައިފައިވާކަން ފާހަގަ ު
އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ކައު ް
ތަންފީޒުކޮށްފައިވާކަން

ވެސް

ފާހަގަކުރަމެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ

އެދުމަކީ

އެންމެހާ

ކންވެސް
ފަރާތްތަކަ ު

ކައުންސިލްތަކުގެ

ނމެވެ.
ގވެރިވެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދި ު
ދއްވައި މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާ ި
މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ެ

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް
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އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
ތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވ .އަ ޮ
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެ ި
ވ .އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮ ު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  19ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅެނީ  5ރަށުގައެވެ .އަދި

 2ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް

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

އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ބޮޑުމިން
ރަށް

ފުލިދޫ
J-1

ރަށް އޮންނަ
ސަރަޙައްދު

ވ.އަތޮޅުގެ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ހެކްޓަރ
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ
މަސައްކަތް

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ހުޅަނގު އުތުރު

ލިބިފައިވާ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބިތުގައި

އާދައިގެ ރަށެއް

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /

އަތޮޅުގެ

މަސްވެރިކަން

މީހުން

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ
J-2

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ހަނި ދިގު ރަށެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ދ
ދެކުނަށް ފެލި ޫ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ /

އާއި ދޭތެރޭ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
މިރަށުގައި ކުރޭ.
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ފެލިދޫ
J-3

ތިނަދޫގެ

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ކެޔޮދޫއާއި

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދޭތެރޭ

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށެއް )

ކެޔޮދޫ
J-4

ރަކީދޫ
J-5

ފެލިދޫގެ

9

ފެލިދޫ ފިޔަވައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ނ
ދެކުނު ް

ހެކްޓަރ

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދެކުނުން

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އަތޮޅުގެ މީހުން

ވަޒީފާ

/

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ

ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް
ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ފަރާތް
ވަށުގިރި

ފުލިދޫގެދެކުނުން
0.07ޑިގްރީގައި،

0.30

ކުޑަ ފަޅެއް
އެކުލެވިގެންވާ
ކުޑަރަށެއް

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި
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ރަނގަޅު

1.00

ށ
ކުނާވަ ި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

އާރަށް

ހުޅިދޫ

ބޮޑުމޮހޮރާ

ފުލިދޫގެ އިރު

6.00

ފަޅު

އުތުރުން 6.97ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 137.36 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.00

ފަޅު

އުތުރުން 4.64ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 117.02 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

ރިސޯޓެއް

ފަޅު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 0.76ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

މޭލްގައި 321.83 ،

އާދައިގެ ކުޑަ

ދޫކުރެވިފައި

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

0.50

ރިސޯޓެއް

ކުޑަފަޅެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

1.80

 0.39ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

މޭލްގައި،

މެދު މިނުގެ

ދޫކުރެވިފައި

317.14ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް
ގައި59.29 ،
ޑިގްރީގައި
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7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން

މަސައްކަތެއް

ށ
ބޮޑުފު ި

 12.40ނޯޓިކަލް

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

މޭލްގައި 91.94 ،

އެކުލެވިގެންވާ

ޑިގްރީގައި

ހަނި ދިގު
ރަށެއް

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 1ވަނަބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ
ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އާޢިމާރާތް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  2018ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ނިންމާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި
 2019ވަނަ އަހަރުގެ އާޢިމާރާތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް

ދޫފަހި ސްކީމް
ނ
ދޫފަހި ސްކީމް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވެއެވެ .ޖޫ ް
ގ
އ  318201.06ރެ .
ނ މުދާ ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެ ީ
ދށު ް
ތކަށް ވަނީ މި ސްކީމްގެ ަ
 2019ގެ ނިޔަލަށް  29ފަރާ ަ
މުދަލެވެ .މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސް ނިމުނު އިރު  102946.80ރ .ވަނީ ލިބިފައެވެ.
އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް އެހީވުން
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019ގައި ބައިވެރި ވެފައިވާ ފުލިދޫގެ ،ފެލިދޫ ،ކެޔޮދޫ 3 ،ސުކޫލްގެ
ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީނު ދިނުމަށް ސްކޫލްތަކުން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް އެހީ ވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން
ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް ދެއްވާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް ހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ރަމްޒީއެހީގެ ޗެކު ޙަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަދި މިފައިސާވަނީ އެ ސްކޫލްތަކުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެވިފައެވެ.
ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް
މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް މިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް  2019ވަނަ އަހަރު
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ
މަޢުލޫމާތު ޗެކްކޮށް ހެނދުނެވެ.

 2ވަނަބައި :ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ޙަރަކާތްތައް
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއް ވުމަށް  21ޖޫން  2017ވަނަ ދުވަހު
ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ  14ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އެޑްމިން ،އައި ޑީ ޔޫ -

ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު

ބަޖެޓް ،ޕްލޭނިން -

ދލްޢަޒީޒު އިބްރާހީމް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު

މބަރު 2019 10:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކުރުން.
ޔރުކޮށް  13މާރޗް  2019ވަނަދުވަހު އޯޑިޓް އޮފީސް،
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2018ވަނައަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ތައް ާ
އެލް.ޖީއޭއަށް ފޮނުވިފައި ވެއެވެ.

ކަށަވަރު ދޯންޏަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން
ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމުން ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތުން އެގުރީމެންޓާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ މައްސަލަ ކޯޓަށް
ހުށަހެޅުމުން ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމައި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކަށަވަރުދޯނި ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައިފައި ވީނަމަވެސް އެފަރާތުން
ކަށަވަރު ދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލައި  2018ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހާހަމައަށްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،އަދި ދޯނީގެ
ދ
ދން އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާ ކައުންސިލަށް ދީފައިނުވާތީއާއި ،އަ ި
ކުލީގެ ގޮތުގައާއި ،މިނޫންވެސް ގޮތްގޮތުން އެފަރާތުން ޭ
ސ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މި ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ
ބދަލުގެ ގޮތުގައިލިބެންޖެހޭ ފައި ާ
ދޯންޏަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ަ
މިގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
ފުލިދޫއަށް ކުރިދަތުރު
ރމަށް  15އޭޕްރީލް 2019
ގތުން އަތޮޅުމަދަރުސާ ،ފުލިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކު ު
 2019ވަނައަހަރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާބެހޭ ޮ
ގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ދަތުރެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ .މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް،
ޢބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އ.
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާން ،ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފު ،ކެޔޮދޫ
ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒައީމާ ޙުސައިން .އެ ސްކޫލްގެ ޤުރްއާން މުދައްރިސް އަލްފާޟިލާ އަޒުރާ މުޙައްމަދު،
އ
އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ .މި ދަތުރުގައި ފުލިދޫގަ ި
އވަނީ މިއަދު ހަވީރު  4.15ގައި ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފަ ި
ނ
ނ ް
ބ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އިމްތި ާ
ނ ޢަލީ ވާފިރު ،ނައި ް
ގ ރައީސް އަލްފާޟިލާ ސަ ާ
ނ ކައުންސިލް ެ
ފުލިދޫގެ ފަރާތު ް
ސ
ރ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް ،ސ .ފައިނޭން ް
ފޟިލް މޫސާ ފާއިޒް ،ޒިންމާދާ ު
ޢަބުދުލްޣަފޫރް ،މެމްބަރ އަލް ާ
އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޖަލީލް ،އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް މުއުމިން ނަޞީރު،
ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުން
އލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މާއިޝާ
މި ކައުންސިލްން ހުސްވެފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ވ .ފެލިދޫ އަހިމާގެ ަ
 27މޭ 2019ގައި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރ (1)CSC/2019/00998 :ޗިޓުން ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސެވުމައި
ސސްޓަމުން ސޮއިކުރެވޭނެގޮތް
ި
މރްޔަމް މާއިޝާއަށް ވަޒީފާ ދެއްވިކަންއަންގާ ޗިޓް ޙަވާލުކޮށް
ގުޅިގެން މިއަދު 13.30ގައި ަ
ހެދިފައި ވެއެވެ.
ޤުރުއާން މުބާރާތައި ބެހޭގޮތުން ކެޔޮދޫއަށް ކުރި ދަތުރު
 16އޭޕްރީލް  2019ގައި އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް  2019އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މިއަދު ކެޔޮދޫއަށް ދަތުރެއް
ދލްޢަޒީޒް
ކުރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ޟލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްމަޖީދް ،ޑ .ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
އިބްރާހިމް ،ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ ި
ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގެންނެވިއެވެ .ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،ކެޔޮދޫ ސްކޫލާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ވ .ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި
ނ
ކ ް
ވނީ ކެޔޮދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ .މި ދަތުރުގައި މަޝްވަރާކުރެވި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ކަން ަ
ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައި ަ
ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
މބަރު 2019 11:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 -1ރަށްރަށުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު  20ބަލައިގެން  ،10ނުބަލާ 10
 -2މުޤައްރަރުގައިވާ ޢުމުރުފުރާތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކުންވެސް  3ޢުމުރު ފުރާގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން
 6 -3އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރާއިން ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް  5ކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް
ނ
ފުރުސަތުދިނު ް
 -4ސްކޫލް ވަނަ ހޮވުމުގައި  1،2،3ވަނަ ސްކޫލް ހޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ގަދަ  10ދަރިވަރުން ހޮވުން
ފއިސާގެ ޢަދަދު
 -5މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދެއްވާ ަ
ބައްދަލު ވުމުގައި ބައިވެރިވި ކެޔޮދޫގެ ފަރާތްތައް:
 -1ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފު
 -2ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސްއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީފް
 -3ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ސަނީ އިބްރާހިމް
 -4ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އ .ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް
 -5ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލާ ޒަޢީމާ ޙުސައިން
 -6ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒުރާ މުޙައްމަދު

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއެކު
 17އެޕްރީލް  2019ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއެކު
ނ
ތޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އަތޮޅު ޤުރްއާ ް
ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއް އަތޮޅު ަ
ނވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މުބާރާތް  2019އާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ .މިގޮތުން ތިރީގައި މިދަން ަ
ނބަލާ 10
 -1ރަށުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު  20ބަލައިގެން ު ،10
 -2މުޤައްރަރުގައިވާ ޢުމުރުފުރާތަކުގެތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކުންވެސް  3ޢުމުރު ފުރާގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުން
 6 -3އަހަރުން ދަށުގެ ޢުމުރު ފުރާއިން ކޮންމެ ރަށަކަށްވެސް  5ކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޕްރީސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް
ނ
ފުރުސަތުދިނު ް
 -4ސްކޫލް ވަނަ ހޮވުމުގައި  1،2،3ވަނަ ސްކޫލް ހޮވުމުގެ ބަދަލުގައި ގަދަ  10ދަރިވަރުން ހޮވުން
ފއިސާގެ ޢަދަދު
 -5މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށަށް ދެއްވާ ަ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނަޢީމް،
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ،ޓީޗަރ އަލްފާޟިލާ އާނިޝާ އިބްރާހިމް ،ޓީޗަރ
ލ ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނުހާ ޖަމީ ް

ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް
ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް މިންކުރުގެ މަސައްކަތް  24މޭ  2019އަށް ނިންމާ ރަށުކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް
ރށުކައުންސިލް ތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިންނާ ގުޅުއްވާ މި
ފޮނުވުމަށް ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން އަންގަވާފައިވާތީ ަ
މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމާގުޅޭގޮތުން މިކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.
މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކުސް މިންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި  26މޭ 2019
ތރިޓީއަށް ފޮނުވިފައެވެ.
ގައި ވަނީ ލޯކަލްގަވަރމަންޓް އޮ ޯ
މބަރު 2019 12:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 3ވަނަ ބައި
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ މާލީ ހިސާބު
ލ
ޞ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފް ީ

ރިކަރެންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

 2019ގެ

 2019ގެ

 2019ގެ

ޓ
ޖ ް
ލިބުނު ބަ ެ

ފުރަތަމަ  6މަސް

ފުރަތަމަ  6މަހުގެ

ދުވަހުގެ ޚަރަދު

ކ
ނިޔަލަށްބާ ީ

3860000.00

1567346.07

2292653.93

100000.00

-

100000.00

3960000.00

1567346.07

2392653.93

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

213

3154424.00

1342935.77

1815531.56

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި
143657.00

45801.53

97855.47

30204.00

14246.00

15958.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

45000.00

6700.00

38300.00

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

480715.00

157662.77

319008.90

6000.00

-

-

-

3860000.00

1567346.07

2292653.93

-

100000.00

-

100000.00

221

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ޒ
 228ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި ،ސަބްސިޑީ ް

 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

100000.00
100000.00

6000.00
-

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ
 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

2257464.00
896960.00
3154424.00

905663.73

1351800.27

437272.04

463731.29

1342935.77

1815531.56

މބަރު 2019 13:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ
 -1އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި ،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

4500000/-ރ

 -2ފަރުނީޗަރު

580000/-ރ

 -3އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު

200000/-ރ

 -4ފަރުނީޗަރުގެ އަގު

30000/-ރ

 -5ފުށިފަރުދޯނި

1500000/-ރ

 -6ކަށަވަރު ދޯނި

1250000/-ރ

 -7ވޭލަރު

25000/-ރ

ޖުމުލަ8085000/- :ރ

ހރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ
ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަނޑު ަ
ގން އަދި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ.
ބޭނުން ހިފައި ެ

މބަރު 2019 14:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާސާ

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓް ސޯސް ކޮށްފައި

އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ފާމަސީ  STOއަށް ދީފައި

މބަރު 2019 15:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ބޭނުން ހިފުނުގޮތް
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން

ވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ ެ

ފުށިފަރުދޯނި
ކރުމަށާއި ،ކައުންސިލްގެ
ލން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރު ު
އ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސި ު
ފުށިފަރުދޯނި އަތޮޅުކައުންސިލްގަ ި
ދތުރު ކުރުމަށެވެ.
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް މާލެ ަ

ކަށަވަރު ދޯނި
ކަށަވަރު ދޯނި މިވަގުތު އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކުރެވި ފަޅުގައި ބޭއްވިފައި ވަނީއެވެ.

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

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞޯސް ތެރޭގައި ހުރި

މބަރު 2019 16:ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  6މަސްދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ޞަފްހާނަ ް

 4ވަނަ ބައި – ކައުންސިލް ހިންގުން
ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް
ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް
ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ލރ
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ލީގަލް އޮފިސަރ

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

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

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

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

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

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

 10ފަޅުވެރި

 .11މަސައްކަތު

 .12މަސައްކަތު

 .13މަސައްކަތު

 .14މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މނިކް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ

ބރާހީމް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:


ވން ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް
އެޑްމިން ޔުނިޓާއި އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެ ު
މުހައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކާއި ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.



ވން ކައުންސިލަރ
އޓުން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓެ ު
ފައިނޭންސް ޔުނިޔާއި ޕްލޭނިން ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެ ް
ބރާހީމާއި ހަވާލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
 2019 .1ވަނަ އަހަރަށް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް
ރގެ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓަކީ ޖުމުލަ6457000.00 :ރ
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް  2019ވަހަ ު
( ހަ މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތްހާސް ) -/ރުފިޔާ ކަމުގައި  10ޖެނުވަރީ  2019ގައި ބޭއްވުނު
މިކައުންސިލްގެ  1ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ތތަކާއެކު
ފނުވުމަށާއި ،އެހީދޭފަރާ ް
ހދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ޮ
 .2އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީ ޯ
ދއުން.
ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ކުރިއަށް ގެން ި
ށއި ،މި
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  5މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަ ާ
ކޮމިޓީގައި ކައުންސިލްގެ  3މެމްބަރުން " ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް
ދލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް " ގެ އިތުރުން ކައުންސިލްއިދާރާގެ
މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ދލްޣަނީ އާއި ،ޑެޕިއުޓީ ޓިރެކްޓަރ
ޖދު ޢަބު ު
ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ) އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަ ީ
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ހިމެނުން.
ވރުން ތައްޔާރުކުރުމަށްދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ 25000.00ރ ( .ފަންސަވީސް
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ދަރި ަ
ރތްބާއްވާ އެންގުމުން ފައިސާ ޙަވާލުކުރުން.
ފާސް ރުފިޔާ) މިފަހަރުވެސް ދިނުމަށާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ މުބާ ާ
މ
ފހަގަކޮށް އިނާ ު
ބރާތަކުން ރަންވަނަހޯދާ އަތޮޅަށް ރީތިނަން ހޯދައިދޭ ދަރިވަރުން ާ
ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޤުރްއާން މު ާ
ދިނުމުގެ އުސޫލެއް އެކަށައަޅާ ޢާއްމުކުރުން.
ށ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  02ވަނަ
މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންކަމަ ް
ނ ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤު ް
 .3ދޫފަހި ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 2019ގެ އިދާރީ ގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހްތަކަކާއެކު ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު
ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ  04ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  2މެމްބަރުންގެ
އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 2019 .4ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ތާރީޙަކީ ޖުލައި  19އަދި  20ކަމުގައި ނިންމުނެވެ.
ދފަރާތްތަކާއެކު
ހހޯދުމަށް އެކިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަށާއި ،އެހީ ޭ
އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެ ީ
ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި މި މަހު  17އިން  20ށް ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކެއްގައި 3
ކައުންސިލަރުން މާލެ ދަތުރެއްކުރުމަށް ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ 04
ތފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި  3މެމްބަރުންގެ އިއް ި
ހޅާފައިވާ 13
 .5ހިފްޒުކުރާ ކުދިން އިމްތިޙާނުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކުރުމަށް އިދާރީ ގޮތުން ހުށަ ަ
ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް  01ޖުލައި  2019ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ  07ވަނަޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 2
ފސްކޮށްފައެވެ.
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ާ
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ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް
ގ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ،އުމުރާނީގޮތުންނާއި ،އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅު ެ
އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީއެއް
ތ ބަލާ
ތއް ޝަރުތު ހަމަވޭ ޯ
ތ ަ
ނށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާ ފަރާ ް
ލ ަ
ޢދަށް ޯ
ކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާ ި
ބނުމަ ީ
އޮވެއެވެ .މި ކޮމެޓީގެ ޭ
އޅާ ފާސްކުރުމެވެ.
ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑަ ަ

ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި ކަންކަން
ޙަރަކާތް

މުއްދަތު

ޓ
ބަޖެ ް

އލުން މުރާޖަޢާކުރުން
ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ަ

އޮގަސްޓް-

-

އޮކްޓޫބަރ
ނ
ކައުންސިލްތަކަށް އެހީ ދިނު ް

ސެޕްޓެމްބަރ

50000

ލން
އޮފީހުގައި ކުލައާއި ،ދަވާދުލުން ު

އޯގަސްޓް

20000

މާލެއަށް ދަތުރެއްކުރުން

އޯގަސްޓް

10000

ތ
އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާ ް

ޑިސެމްބަރ

3000

މުވައްޒަފުންގެ މަސް ދަތުރު

ޖުލައި

2000
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ޞަފްހާނަ ް

ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

1

ނ
ލޣަ ީ
އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދު ް

ޑިރެކްޓަރ

2

އަބްދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

މަރްޔަމް މާއިޝާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ޢާއިޝަތު ނަޖާ ވަޙީދު

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

5

މަރްޔަމް ރަސްމާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

6

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

7

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

8

ޢަލީ އިޙްސާން

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

9

ޝ
ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 10މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 11އަޙުމަދުރަމީޒު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 12ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 13ނާސިރާ ހަސަން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 14އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 15އަލީ ސަލީމު

މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

ލ
 16ޢަބުދުއްﷲއަ ީ

ނެވި

 17ޙަސަން ޔާސިރު

ފަޅުވެރި

 18އަޙްމަދު ޤާސިމް

ފަޅުވެރި

 19އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

 20ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

 21އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު

 22ނާދިރާ

މަސައްކަތު
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 5ވަނަބައި – މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
ހ ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ .އެހެނީ
މި ވޭތުވެދިޔަ  6މަސްދުވަހަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މާލީގޮތުން އެ ާ
މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިލަށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލްގެ މަރާމާތަށް
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމަނުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ކައުންސިލުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލުން
ހން
ނވެއެވެ .ހަމަ މިއާއެކު ކައުންސިލަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނި ެ
ގންވާ ބަޖެޓް ދެއްވާފައެއްވެސް ު
ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރަށް އެކަށީ ެ
ދނޭ
ހން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯ ޭ
ވނީ ވަރަށްމަދު ފައިސާކަމުން ކައުންސިލަށް މިވަގުތުވެސް ކޮންމެ ެ
ތަކެތި ހޯދުމަށްވެސް ދެއްވާފައި ަ
ގޮތެއްވެސް ނެތެވެ .ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުގަޑިއާއި ،މިނޫންވެސް ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ފައިސާ
ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވާފައި ނުވުމަކީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ވަރަށްބޮޑު ގެންޖެހުމެކެވެ .އަދި އިދާރީ ދާއިރާތަށް
ޔންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
ރކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަ ާ
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ސަ ު
އެއްޗެސް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން.

ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
މާލީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ
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ނިންމުން
ނވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެން ެ
ކ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް
ހންތަ ާ
ތވެދިޔަ  6މަސްދުވަހު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެ ު
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިވޭ ު
ކުރުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
އއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް
ނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާ ެ
ބރު ލުމެކެވެ .މިގޮތު ް
ހތެރިކަމާ އެއް ާ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެ ީ
ތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި
އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަން ަ
މވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު
ވ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެ ެ
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައި ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ.
އ
ދތިތައް ޙައްލުކޮށް ދިނުމުގަ ި
ދތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ަ
ޖޓްގެ ަ
އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަ ެ
ވ
ގޮންޖެހުންތަކެއްވަނީ ދިމާވެފައެވެ .ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެ ި
ވ
ތވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެ ޭ
ނސިލުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހި ް
މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައު ް
ށ
ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރިންނަ ް
ނވަމެވެ.
ނ ަ
ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު ދަ ް
ވ
ކދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއް ި
ފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަ ީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއިު ،
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް
މޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ،ކާ ި
" އާމީން "

އިބުރާހިމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް
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