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g
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަނާ ދަންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު
ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން
ޝާމިލުކުރަމެވެ.
އާދެ 2018 :ވަނައަހަރަކީ މިކައުންސިލުން ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އަހަރެކެވެ .މީގެތެރެއިން މިއަހަރު
މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން މުހިންމު ބައެއްމަސައްކަތްތަކާއި ،މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިނުވާ
ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް ގޮންޖެހުން ތަކަކާއެކުވެސް ކުރެވިފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ .އަދި  2018ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި މިކައުންސިލުން
މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި އެކަންކަން ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް މިއަހަރު ތެރޭގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ހިތާމައާއެކު
ފާހަގަކުރަމެވެ .މިކަން މިގޮތަށް މެދުވެރިވާން ދިމާވެފައިވަނީ މިއަހަރު  2018ވަނައަހަރަށް މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ލިބުނުއިރު އެބަޖެޓަކީ އެފަދަ
މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެއް ކުޑަބަޖެޓަކަށް ވުމެވެ .އަދި ކައުންސިލުން އެދިފައިވާގޮތަށް ކައުންސިލަށް ލިބިދިނުމަށް އެދިފައިވާ
ފަޅުރަށްރަށާއި ،ފަޅު ތަކަށް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއި ،ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ މުވައްޒަފުން ނުލިބުމެވެ .އެހެންކަމުން
މިއަހަރުތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ބޮޑަތި މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ނުކުރެވިއެވެ.
2018
އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި

ދެކެނީ

ވަނަ

އަހަރު

މިކައުންސިލް

އަތޮޅުކައުންސިލުގެ

އެންމެހާ

ހިނގާފައިވާ
ހީވާގި

ގޮތުގެ

ރިޕޯޓް

ކައުންސިލަރުންނާއި،

އެކުލަވާލަމުންދާ

މި

ކައުންސިލް

އިދާރާގެ

ދަނޑިވަޅުގައި
ހީވާގި

އަޅުގަނޑުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދެންނެވުމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްﷲ މިޤައުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގުމަށް އިސްކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް
ޤައުމަށް މަސްލަޙަތުހުރި ،ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ ،ދިމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ
ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭވުމުގެ ހެޔޮވިސްނުމާއި ،ތަޢުފީޤް މާތްﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ .އާމީން.
وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب
 11ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
 17ޖެނުއަރީ 2019
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 .1ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  7/2010ގެ

109ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  2018ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯރޓެވެ.
މިރިޕޯރޓްގައި ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވުރާއި ،ކައުންސިލްގެ މިޝަނާއި ،އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  2018ވަނަ އަހަރުގެ
ތެރޭގައި ކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ،އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ކައުންސިލްގެ
މާލީ ހިސާބު ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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ރ
ވ ު
ޞއް ަ
ކައުންސިލްގެ ތަ ަ
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ތަޞައްވުރު

"ފެލިދެއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ،އިސްލާމްދީނަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ،
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުން"

 .2ކައުންސިލްގެ މިޝަން


އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ޤާބިލް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

 އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ،ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައި ،މަދަނިއްޔަތު ކުރިއެރުވުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް
އުފެއްދުން
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 4ވަނަ ބައި – ކައުންސިލް ހިންގުން

ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)

ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ
ލރ
ކައުންސި ަ

ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

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

ލީގަލް އޮފިސަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

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

.1އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ
 .2އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ (×)2
 .3އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

 .1އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ (×)2
 .2އ .އެކައުންޓެންޓް

.1

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(×)3

 -2އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (×)2
 .3ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މަޤާމް ހުސްވެފައި
 .4މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
 .5ޑްރައިވަރ  /ނެވި  -7.ފަޅުވެރި
 .6ފަޅުވެރި (×)2
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 .8މަސައްކަތު (×)4

7

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ކައުންސިލު އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން
#

މަޤާމް

ނަން

.1

ޒ
ހމް ނިޔާ ު
ބރާ ީ
އަލްފާޟިލް އި ް

ސ
ރއީ ް
ނސުލްގެ ަ
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

.2

ކ
މދު މަނި ް
ޙ ަ
މދު އަ ް
ހއް ަ
އަލްފާޟިލް މު ަ

ސ
އ ް
ބރަ ީ
ނއި ް
ނސިލްގެ ަ
ކއު ް
އަތޮޅު ަ

.3

މ
ހ ް
ބރާ ީ
ޒޒު އި ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަ ީ

ކައުންސިލަރ

.4

ނ
ބދުލްޣަ ީ
މޖީދު އަ ް
ބދުލް ަ
އަ ް

ޑިރެކްޓަރ

.5

ދ
ޙމަ ު
އތާރު އަ ު
އސަ ް
ބދު ް
އަ ް

ޑރެކްޓަރ
ޑެޕިއުޓީ ި

.6

ޢ
ސމީ ު
ދއް ަ
ޢަބް ު

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.7

ސމާ
ޔމް ރަ ް
މަރް ަ

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.8

ސ
އަޒްލީފު މޫ ާ

ފސަރ
ޓވް އޮ ި
މނިސްޓްރޭ ި
އެޑް ި

.9

ނއްޔާ
ފާޠިމަތު ސަ ި

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

.10

ޙސާން
ޢަލީ އި ް

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

.11

ޝ
ލއު ާ
ޢާއިޝަތު ި

ފސަރ
ޑވެލޮޕްމަންޓް އޮ ި
އިކޮނޮމިކް ި

.12

ލ
ސމާއީ ް
އ ް
މދު ި
ޙއް ަ
މު ަ

ނސް އޮފިސަރ
ފައިނޭ ް

.13

ޒ
މ ު
ދރަ ީ
ޙމަ ު
އަ ު

ފސަރ
ޕްލޭނިންގ އޮ ި

.14

ޒ
އޒީ ު
އބުދުލް ަ
ރ ަ
ނާދި ާ

ފސަރ
ނސްޓްރޭޓިވް އޮ ި
ޑމި ި
ސސްޓެންޓް އެ ް
އެ ި

.15

ނ
ހސަ ް
ނާސިރާ ަ

ނސް އޮފިސަރ
ފައިނޭ ް

.16

ދ
ސމާޢީލް ޝާހި ު
އި ް

ފސަރ
ޓރޭޓިވް އޮ ި
ޑމިނިސް ް
ސސްޓެންޓް އެ ް
އެ ި

.17

މ
އަލީ ސަލީ ު

ފސަރ
ނސް އޮ ި
މެއިންޓެ ަ

.18

ދއްﷲއަލީ
ޢަބު ު

ވ
ނެ ި

.19

ރ
ޔސި ު
ޙަސަން ާ

ރ
ވ ި
ފަޅު ެ

.20

މ
ސ ް
ޙމަދު ޤާ ި
އަ ް

ރ
ވ ި
ފަޅު ެ

.21

މ
ޔ ް
ބރާހީމް ސި ާ
އި ް

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

.22

ސ
ފާތިމަތު މޫ ާ

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

.23

ލ
ސމާއީލް ޚަލީ ް
އި ް

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

8

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118
.24

ރ
ނާދި ާ

ތ
ސއްކަ ު
މަ ަ

 -5އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  /ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު

 -6އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

9

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ރ
އތޮޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ލވިފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވަ .
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކު ެ
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 ދ ާ ރީ އަ ތޮ ޅ ުތަ ކުގެ ތެ ރެ އ ިން  10ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ން ނަ ނީ ރާއ ްޖޭ ގެ އި ރ ުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ ޅ ު

ބ ެލ ެވ ިފަ އ ިވ ަނީ ޤ ުދު ރަ ތީ ރީތ ި ކަ މާ އ ި ފ ަ ރ ުތަ ކުގ ެ މު އ ް ސަނ ދި ކ ަމު ގެ ގޮ ތު ން ވަ ރ ަށް

ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އ ަތޮ ޅ ެ އް ކަމ ުގަ އ ެވެ .ޚާ އް ޞަ ކ ޮށް އަ ޑި އަ ށް ފީ ނާމ ީހ ުނ ްގެ މެދ ުގަ އި ވ ަ ރ ަށ ް މަ ޤް ބޫ ލް ތަ ން ތަނ ް ވ.
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހު އް ޓެވ ެ .ފަ ރ ުމަ ސް ވެ ރި ކަމ ަށ ްމޮ ޅ ު އ ެތ ަ އ ްބަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކ ެ އް އ ެބ ަހ ު އް ޓެވ ެ .ވ .އަ ތޮ ޅަ ކީ ރ ާއް ޖޭގ ެ
އާ ބާދ ީ އ ެނ ްމެ ކު ޑަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް

ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ވަށުގިރި

0.30

ފުލިދޫގެދެކުނުން
0.07ޑިގްރީގައި،

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ ފަރާތް

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ކުޑަ ފަޅެއް

ރިސޯޓަކަށް ތަރަށްޤީ

އެކުލެވިގެންވާ

ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

ކުޑަރަށެއް

ރަށެކެވެ.

 3.93ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި

ކުނާވަށި

1.00

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

10

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

އާރަށް

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

0.50

ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް

ފަޅު

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 0.76ނޯޓިކަލް މޭލްގައި

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

 321.83 ،ޑިގްރީގައި

އާދައިގެ ކުޑަ

ދޫކުރެވިފައި

ރަށެއް

ހުޅިދޫ

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

1.80

ކުޑަފަޅެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 0.39ނޯޓިކަލް މޭލްގައި،

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތަށް

317.14ޑިގްރީގައި

މެދު މިނުގެ

ދޫކުރެވިފައި

ރަށެއް

ބޮޑުމޮހޮރާ

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.27ނޯޓިކަލްމޭލް ގައި،
 59.29ޑިގްރީގައި

11

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

7.00

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން 12.40

މަސައްކަތެއް

ބޮޑުފުށި

ނޯޓިކަލް މޭލްގައި ،

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

 91.94ޑިގްރީގައި

އެކުލެވިގެންވާ
ހަނި ދިގު
ރަށެއް

އަތޮޅުގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ބޮޑުމިން
ރަށް އޮންނަ

ރަށް

ފުލިދޫ
J-1

ސަރަޙައްދު

ވ.އަތޮޅުގެ
ހުޅަނގު

ހެކްޓަރ
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތް

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /
އުތުރު

ގ ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު
ލިބިފައިވާ އާދައި ެ
ރަށެއް

ބިތުގައި
އަތޮޅުގެ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /
މަސްވެރިކަން

ނ
މީހު ް

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ
J-2

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ދެކުނަށް
އާއި ދޭތެރޭ

ދ
ފެލި ޫ

ހަނި ދިގު ރަށެއް

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

12

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ފެލިދޫ

ތިނަދޫގެ

12

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ ރަށެއް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

J-3

ކެޔޮދޫއާއި ދޭތެރޭ

ކެޔޮދޫ

ނ
ފެލިދޫގެ ދެކުނު ް

މަސްވެރިކަމުގެ

)

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި،

ދެކުނުން އަތޮޅުގެ

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

J-4

ރަކީދޫ
J-5

މީހުން ދިރިއުޅޭ

 9ހެކްޓަރ ފެލިދޫ ފިޔަވައި

މަސްވެރިކަމުގެ

ވަޒީފާ

/

މަސްވެރިކަމުގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ

13

ޓ
ކގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

 -6ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު
 2018ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު

#

ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް
Q1

ޙަރަކާތްހިންގުމަށް

ނަތީޖާ

ރޭވިފައިވާމުއްދަތު

ޙާޞިލްކުރެވުނު

Q2

Q3

Q4

މިންވަރު

ޑެންގީއާއި ޗިކުންގުންޔާ ފަދަ ބަލިތައްކަށް ހޭލުންތެރިއަތޮޅަކަށް ހެދުން.
1



މަދިރި އުފެދޭ އެންމެހާތަންތަން ނައްތާލުން

2

3

ފުރިހަމަ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ޔަޤީވެފައިވާ އަތޮޅަކަށް ހެދުން.



ތަޢުލީމާއިބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން.





ތަޢުލީމަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަށް ތަޢާރަފްކުރުން





އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށާއި އެ ދަރިވަރުގެ ބެލިނިވެރިޔާއަށް އައްޑަނަ ދިނުން





ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު މުއްސަނދިކުރުން





އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި އަނބުރާ ހޯދުން





އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި މަރާމާތުކުރުން

4









އަތުޅު ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން ފަހި ކޮށްދިނުން



ދޫފަހި ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންދިއުން









ރަށުކައުންސިލްތަކުން

ޖެންޑަ

ސެކްޝަނާއި

އޮންނަ

ގުޅުން

ބާރުއެޅުން





%85
%0



%100

 

%100



%50




ހަރުދަނާކުރުމަށް

%60





%95
%15

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ،ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ
5

އަނިޔާތަ ނައްތާލުން.



0%



ކަމާބެހޭ މުއައްސާތަކުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރުވުން
އަތޮޅުފެންވަރުގައި
6

ހިންގާ

ޙަރަކާތްތަކުގައި

އަންހެނުންގެ

ދައުރު

އިތުރުކޮށް

ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.



%50



މިހާރުވެސް އޮތް ފުރުޞަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
7

ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ރައްކާތެރި ސާފުފެންކަމުގައި ހެދުން.
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ





0%




%75
14

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އަތޮޅުގައި ހިންގުން.
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ،ރަށު ކައުންސިލްތައް

ގުޅިގެން ރައްރަށުގެ ބޯފެންއަޅާ

ތާންގިތައް ޗެކްކުރުން
ތިމާވެއްޓާއި

8

ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި

ނަރުދަމާގެ

ޚިދުމަތް

އަތޮޅުގެ

ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުން





ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ރވެ މޮނިޓަރ ކުރުން.
މގައި އެހީތެ ި
ފޒު ކުރު ު
ނސިލްތަކުގެ ޕްލޭން ތަން ީ
ރަށުކައު ް

ތިމާވެއްޓާއި
9
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ސާވޭއެއްކުރުން
ރަށްވެހިކަމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށައި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ
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ޕްލޭން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން.
ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރޭން ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވެ މޮނިޓަރުކުރުން.
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ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއެކު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންބަދަހިކުރުން.
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 2018ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގެ ތެރެއިން ހިންގަން ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑަތި
ކަންތައްތައް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 -7ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް
 2018ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

 2018ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް 5341150.00ރ
ށ
މ ް
ނސިލަރުން ވޯޓްދެއްވު ަ
ފސްކުރުމަށް ފެނިލައްވާ ކައު ް
ކއުންސިލްގެ ބަޖެޓްކަމުގައި ާ
އަކީ  2018ވަނައަހަރު މި ަ
ގ
ވ މިކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން  3މެމްބަރުން ެ
ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން  9ޖެނުއަރީ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވެ ި
އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.
 2018ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުން
( 28ޖޫން  2018ބުރާސްފަތި)

މ
ކރަންޖެހޭ މުހިން ު
ނ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  7ވަ ަ
ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރުފަހު 15.30ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ
ނސިލްގެ ރައީސާއި،
ކރެވުނެވެ .މި ދަތުރުގައި ކައު ް
ފަރާތުން ކެޔޮދޫއަށް ދަތުރު ު
15

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ށ
ޓމެއް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވިއެވެ .މި ޓީމުގެ މެމްބަރުން ކެޔޮދުއަށްގޮސް މުބާރާތް ބޭއްވުމަ ް
މެމްބަރުންގެ އިތުރުން އިދާރީ ީ
ކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ތައްޔާރީތައް ކެޔޮދޫ ކައުންސިލާއި ،ސްކޫލާއިގުޅިގެން ކުރެވުނެވެ .އަދި މިއަދު މެންދުރު  12.30ގައި
މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުން ކެޔޮދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފުލިދޫގެ ދަރިވަރުންނާއި،
ގ
އޮފިޝަލުންނާއި ،ވެރިން މިއަދު 16.00ގައި ކެޔޮދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ .މި ފަރާތްތަކަށް ކެޔޮދޫން ކިޔާފައިވަނީ ރަތްދޫލައި ެ
މަޜުޙަބާއެކެވެ .ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ދެއްނެވުމަށް ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި ،މެމްބަރުންނާއި ،ރަށުގައިހުރި ސަރުކާރު
އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ،ޢާއްމުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މި
ށ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައިވެއެވެ.
ފަރާތްތަކުން މި ޓީމުތަކަށް ވަރަ ް
ބއްވާ ބައްދަލުވުން ރޭގަނޑު 21.30ގައި ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގައި
ފށުމުގެގޮތުން ާ
ޤރްއާން މުބާރާތް ެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  7ވަނަ ު
ރއީސުންނާއި ،ސްކޫލްތަކުގެ
އތޮޅު ކައުންސިލާއި ،ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ަ
ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ ަ
ބއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި
ނއި ،މުބާރާތް ކޮމިޓީއާއެކު ޭ
ނ ކަނޑައަޅާފައިވާ މަންދޫބުން ާ
ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ،ރަށްރަށު ް
މތު
ރވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫ ާ
ރތް ޭ
ތ ހިގަމުންދާނޭ ގޮތާއި ،މުބާ ާ
ޒމު ކުރެވިފައިވާގޮތާއި ،މުބާރާ ް
ތ އިންތި ާ
ބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާ ް
ނ
ތ ް
ޢލޫމާތު މުބާރާތް ކޮމިޓީގެ ފަރާ ު
ޢދާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް މަ ު
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްވިއެވެ .އަދި މުބާރާތުގެ ޤަވާ ި
ނނާއި،
ނ ދެއްވިއެވެ .ފަނޑިޔާރުންނާއި ،ގުޅޭގޮތު ް
ޢބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްޣަ ީ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ .މުބާރާތާގުޅޭ
އޢުލާށނު ކުރެއްވީ އަތޮޅު
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ  29ޖޫން  2018ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ  8.45ގައި މުބާރާތް ފެށޭނޭކަން ި
ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟީލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ.
 29ޖޫން 2018

ނ
މިއަދަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  7ވަނަ ޤުރްއާން މުނާރާތް ފެށުނު ދުވަހެވެ .މި މުބާރާތް މިއަދު ހެނދު ު

ބރާތް ފައްޓަވާދެއްވީ މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްޤާރީ މޫސާ އަޙުމަދެވެ .ޤުރްއާނުގެ
 8.45ގައި ފެށިފައިވާއިރު މު ާ
އ
ނ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާނޭ ހަމަތަ ް
ވ ދެއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު ް
ރތް ފައްޓަ ާ
ބަރަކާތުން މުބާ ާ
ކިޔާދެއްވިއެވެ .މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންގެ ދެރެއިން ފުރަތަމަ ކިޔަވާފައިވަނީ  11އަހަރުން ދަށުގެ
ފޮތުންކިޔެވުމުރުފުރަ އެވެ .މުބާރާތުގެ މި ދަންފަޅީގެ ކިޔެވުން ނިންމާލެވުނީ  11.15ގައެވެ .މެންދުރުފަހުގެ ދަންފަޅީގެ
ނ
މގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާފައިވަނީ  28ދަރިވަރުންނެވެ .ހިތު ް
ގއެވެ .މުބާރާތުގެ ފޮތުންކިޔެވު ު
ކިޔެވުން ފެށިފައިވަނީ ަ 14.00
އވަނީ  16ދަރިވަންނެވެ.
ރތުގައި ފުލިދޫން ބައިވެރިކޮށްފަ ި
ކިޔެވުމުގެ ގޮފީގައި ކިޔަވާފައިވަނީ  18ދަރިވަރުންނެވެ .މުބާ ާ
ދ ް
ފެލިދޫން  15ދަރިވަރުންެ ،ކޔ ޫ
ނ  15ދަރިވަރުންނެވެ.
 30ޖޫން  2018ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  7ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމި ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި،
ލ
ބއްވިފައިވަނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫ ް
ނ ދުވަހެވެ .މިގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 9.00ގައި މިޖަލްސާ ޭ
އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވު ު
ށ
ފރާތުން މި ސަރަޙައްދަ ް
ަ
ޓރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ
ޝރަފުވެރި މެހުމާނަކީ މިނިސް ް
ަ
ހޯލުގައވެ .މި ޖަލްސާގެ
ނޞީރެވެ .ޝަރަފުވެރި މެހުމާންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވ .އަތޮޅު
މހައިމިނު ަ
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ު
ކައުންސިލުން ވޭތުވެދިޔަ  7އަހަރުގައި މި މުބާރާތް މެދުކެ ނޑުމެއްނެތި ހިންގާފައިވާކަމީ ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުމަށް
ކމުން މިއީ ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަވާ ވަރަށްރަގަޅު
ޚާއްޞަކޮށް ޤުރްއާނަށް ދެއްވާ އަހުމިއްޔަތު ކަންކަމަށާއި ،އެހެން ަ
ވ
ނ ާ
ށޓަކައި ދިވެރި ސަރުކާރާއި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު ދަން ަ
މުބާރާތެއްކަމަށާއި ،އެކަމަ ް
ބރާހިމް ނިޔާޒް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި
ކަމަށެވެ .ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އި ް
ނ
އތް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލު ް
ހމަނުޖެހުނުކަމަށާއި ،ކުރިއަށް ޮ
ވފައިވާ ގޮތުން ވަރަށްބޮޑަށް ހިތް ަ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކަންކުރައް ާ
ށބޮޑު ޚަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށާއި،
ނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ވަރަ ް
ދ ޭ
ނނަން ޖެހި ާ
ބަދަލުތަކެއް ގެ ް
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ސވީސް ހާސް ރުފިޔާ )ގެ
ށ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް 25000.00ރ ( .ފަން ަ
ތ ް
ރަށްރަށުން ދަރިވަރުން މުބާރާ ަ
ނ
މށެވެ .ނަމަވެސް ރަށްރަށު ް
އެހީއެއް ދިންކަމަށާއި ،އެއީ ކޮންމެ ރަށަކުން  25ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރާނޭކަމަށް ބަލާފާކަ ަ
އވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި،
ބައިވެރިކުރި ދަރިވަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުން މި މުބާރާތް ބޭ ް
ޅވިއެވެ .ކުރިއަށްއޮތްއަހަރު
ދ އޮޅިގެން ހިގައްޖެކަމަށްވެސް ވިދާ ު
ބރާތް ބޭއްވުމުގެ މަޤްޞަ ު
މ ާ
ކުރާހޭދަ ދިމާނުވާކަމަށާއިު ،
މުބާރާތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  6އަހަރު ބޭނުންކުރި މުޤައްރަރަށާއި،
ނ
ގ ް
ނ ފެނި ެ
ލ މި މުބާރާތު ް
ޞދު ޙާޞިލުވާކަމުގެ ސިގުނަ ް
ހރު ގެނެވިފައިވުމުން މިމަޤު ަ
ޤަވާޢިދަށް ބަދަލުތަކެއް މިއަ ަ
ނ
ކން ދެއްވާ އެއްބާރުލު ް
ހިގައްޖެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުންނާއި ،ސްކޫލްތަ ު
ޝކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އަންނައަހަރު ބާއްވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް
ު
ފާހަގަކުރައްވާ އެފަރާތްތަކަށް
ލނު ކުރެއްވިއެވެ.
ބާއްވާނީ ފުލިދޫގައި ކަމަށް އިޢު ާ
ނ  82މާކްސް ހޯދައިގެން ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ވ.
މި މުބާރާތުގެ މުޅި މުބާރާތުން  1ވަނަ ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވަ ީ
ކެޔޮދޫ ވީނަސް ސްޓާރ

ނަޙުޒާނު އަޙުމަދު ޙުސައިނެވެ.

 2ވަނަ ދަރިވަރަކީ  80މާކްސް ހޯދައިގެން ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ

ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ މާފޮޅޭގޭ ޙުސައި ޝާއިފް ޝަމީމެވެ 3 .ވަނަ ދަރިވަރަކީ  78މާކްސް ހޯދައިގެން ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ
ދަރިވަރު ވ .ކެޔޮދޫ ފެހިވިލާ ނައުރާ މުޙައްމަދު މޫސާ އެވެ .މި  3ދަރިވަރުންނަކީ މި މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ  2ގޮފީގެ
ރވަރަކު މިފަހަރު ހޮވޭވަރަށް
ނ ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން  1ވަނަ ދަ ި
ފގެ  3ދަރިވަރުންނެވެ .ހިތު ް
ތެރެއިން ފޮތުން ކިޔެވުމުގެ ގޮ ީ
އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް މާކްސް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .މި ގޮފިން  2ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ކެޔޮދޫ
މިނިވަން އަސްރޭރި /ޙުސައިން ކިނާން އަޝްރަފެވެ 3 .ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ވ .އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރު ވ .ފުލިދޫ
ހުވަނދުމާއާގޭ މުޙައްމަދު ޒައިން ޒާހިރެވެ.
މި މުބާރާތުގެ  1ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  69%ޕްއިންޓާއެކު ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒެވެ 2 .ވަނަ ސްކޫލަކަށް
ހޮވިފައިވަނީ  65.5%މާކްސްއާއެކު ވ .ކެޔޮދޫ ސްކޫލެވެ 3 .ވަނަ ސްކޫލަކަށް ހޮވިފައިވަނީ  61%މާކްސްއާއެކު ވ .އަތޮޅު
މަދަރުސާއެވެ.
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުން

ށ
 5ސެޕްޓެންބަރ  2018ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް ފެލިދުއަ ް
ވަޑައިގަތެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރު ފުޅުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރާއި ،ޓޫރިޒަމް
މިނިސްޓަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު ،އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .ރައީސުލް
ޖުމްހޫރިއްޔާ މިރަށަށް ވަޑައިގެން މިކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ރަށްރަށުން މިރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރި ވަފުދުތަކާ
ގ
ބައްދަލުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭމަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ،ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަންކަމު ެ
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ޤައުމު
ށ އަލިއަޅުއްވާ ލެއްވިއެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާނޭ ބައެއް ކަންކަމުގެ މައްޗަ ް
ދލުކުރައްވާ
ބރުންނާއި ،ބައް ަ
ނ މެމް ަ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރަށަށްކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ އަންހެ ް
އށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކުރިއަށްއޮތް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވުމަށް
އެމަނިކުފާނަށް ކީހޫނު މަރުޙަބާ ަ
ށ
ރފުޅު ނިންމަވާލައްވާ މިއަދު 15.00ގައި މިއަތޮޅު ފުލިދުއަ ް
ކފާނުގެ މިރަށަށް ކުރެއްވި ދަތު ު
އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ .އެމަނި ު
ރވަޑައި ގަތެވެ.
ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިރަށުން ފު ާ
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް މިކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ.

ނ
ފންތީގެ ވަފުދެއް މިއަދުވަ ީ
މ އެފެއާޒުގެ ފަރާތުން މަތީ ަ
ނ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯ ް
 8ސެޕްޓެންބަރ  2018ވަ ަ
ށ
ސޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްއަކަ ް
ް
މިކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ .މި ވަފުދުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ވ .އަތޮޅުގެ
ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކައުންސިލާއެކު މިކަމާ މަޝްވަރާކުރުމާއި ،ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސްއަށް މުވައްޒަފުން
ރމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ.
ތށް އިންޓަވިއު ކު ު
ބދީ ކުރިމަތިލީ ފަރާތް ަ
ވފައިވާ އިޢުލާނަށް އިޖާ ަ
ހޯދުމަށް އެމިނިސްޓްރީން ކުރައް ާ
މި ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައި ގަންނަވަނީ
 -1ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަވާދު
ނ
މ ް
 -2އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ޝަމް ޫ
 -3ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިފާ
 -4ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޠާހާ އިސްމާޢީލް
 -5އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އިފްޝާ އިބްރާހިމް
މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގެނނެވީ ހެނދުނު  8.50ގައެވެ .މުވައްޒަފުން ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު އިންޓަވިއު ފެށުނީ
 9.30ގައެވެ .މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔައީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ،ވެރިން ތިއްބަވާ ބައިގައެވެ.
އ
ތން އިންޓަވިއުއަށް ޙާޟިރެ ް
ނ  4ފަރާތަކުންނެވެ .ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްފަރާ ު
އިންޓަވިއުގައި ބައިވެރިވެފައިވަ ީ
ނނެވެ.
ވއު ޕެނަލަގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅު ް
ނުވެއެވެ .އިންޓަވިއުގެ މަސައްކަތް ނިމުނީ 11.30ގައެވެ .އިންޓަ ި
 -1އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ޑ .ޑިރެކްޓަރ  /ވ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެޗް ،އާރ ،ހެޑް
ސނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އެޗް،އާރ .ހެޑް
 -2އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިފާ ީ
 -3އަލްފާޟިލް ޠާހާ އިސްމާޢީލް ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ /މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ލ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ފުރާވަޑައިގަތީ މެންދުރުފަހު  14.30ގައެވެ.
މިބޭފުޅުން މަސައްކަތްނިންމާ މާ ެ

އެޑްމިންއޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ހަންނާން އިބްރާހީމް ރިޓެއަރ ކުރުން
އ .އެކައުންޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް ޙަންނާނު އިބްރާހިމް ޖަންގަލީވިލާ /ވ .ފެލިދޫ ޢުމުރުން  55އަހަރުވުމުން
ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން މުސްކުޅި ކުރައްވާ  27އޯގަސްޓް  2018ވަނަ ދުވަހު އެ މަޤާމުން
ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޙަންނާނު އިބްރާހިމް އޮފީހުގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭ ބެހެއްޓެވި
ގާތްކަމާއި ،އެކުވެރިކަން ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހަނދާނީ ލިއުމެއް މިއަދުވަނީ ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .މި ލިއުން
ޙަވާލުކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު  13.30ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންރޫމުގައި ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުނެވެ .މި ޙަފްލާގައި ލލިއުން
ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .މި ޙަފްލާގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލް
ޢަބުދުލްޙަންނާނު އިބްރާހިމަށް މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ދެވިފައި ވެއެވެ.
ރިޔާސީ އިންތިހާބްގެ ވޯޓްލުން
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

 23ސެޕްޓެންބަރ  2018ވަނަދުވަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މަސައްކަތް ފެށުނީ ހެނދުނު  8.00ގައެވެ .މަސައްކަތް ނިމުނީ
ހަވީރު  18.00ގައެވެ .މިއަތޮޅުގެ  5ރަށުގައިވެސް ވަރަށްއޮމާންކަމާއެކު ވޯޓްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސްފައި ވެއެވެ.
އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިގާފައެއް ނުވެއެވެ .މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ވޯޓްފޮށިތަކަށް ވޯޓް ލީ ޖުމުލަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 -1ފުލިދޫ

ދ
ވޯޓްލީ މީހުންގެ ޢަދަ ު

254

 -2ތިނަދޫ

ދ
ވޯޓްލީ މީހުންގެ ޢަދަ ު

77

 -3ފެލިދޫ

ދ
ވޯޓްލީ މީހުންގެ ޢަދަ ު

344

 -4ކެޔޮދޫ

ވޯޓްލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

374

 -5ރަކީދޫ

ވޯޓްލީ މީހުންގެ ޢަދަދު

110

އަތޮޅުގެ ޖުމްލަ ވޯޓް:

1159

ތ
ށފައިވަނީ  7.30ގައެވެ .މި މަސައްކަ ް
ނން ފެ ި
ޓފޮށިތައް ގު ަ
ގން ވޯ ް
ވނީ ރޭގަނޑު 7.00ގައެވެ .ވޯޓްލާ ނިމި ެ
ވޯޓްލާ ނިމިފައި ަ
ނ
ސލް އިދާރާ ބަންދުކުރެވު ީ
ނޓްގެ މަސައްކަތްނިންމާ ކައުން ި
ލނު ކުރުން ބިރުރޯއާއި ،ފޯކަލްޕޮއި ް
ނތީޖާ އިޢު ާ
ނިމި ވަގުތީ ަ
 23.30ގައެވެ.
ކަށަވަރު ދޯނި އަނބުރާ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ޗޑީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނި އައުޓްސޯސް ކުރުމުން ދޯނިނަގާފައިވާ އެމް،އެމް،އެ ް
އަތޮޅުކައުންސިލާ ދެމެދު ޖެހިފައިވާ މައްސަލާގައި ސިވިލްކޯޓްގެ ނަންބަރ 17 ( 3534/C-V-C/2017 :ޑިސެމްބަރ
 ) 2017ޤަޟިއްޔާއިން ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމާއި އެއްގޮތަށް އެފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް
ޅފައިވާ އެ ކޯޓްގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރ 03( 1525/C-V-C/2018:އެޕްރީލް ) 2018
ތަންފީޒުކޮށް ދެއްވުމަށް ހުށަހަ ާ
ގ 10.00އަށް ސިވިލްކޯޓަށް ޙާޟިރުވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ
ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތަށް  17އޮކްޓޯބަރ 2018ވީ ބުދަދުވަހު ެ
ނވެ 09 .އޮކްޓޯބަރ  2018ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މަޝްވަރާ
ނ ެ
އަމުރާއި ގުޅިގެން މައްސަލާގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތު ް
ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މ
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނީގެ މައްސަލާގައި  17އޮކްޓޯބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު ސިވިލްކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ި
އސައްތާރު އަޙުމަދު ކަމަށާއި ،މި މައްސަލާގައި އެހީތެރިކަށް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ވ
ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށާއި 15 ،އޮކްޓޯބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު މިކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހަމަޖައްސަ ާ
ޓ
ފއިވާގޮތް ލޯކަލްގަވަރމަން ް
ށއި ،މި މައްސަލާގައި ކަންހިގާ ަ
ނނެވުމަ ާ
ގ އޮގީހަށް ސިޓީއަކުން ދެ ް
ދެއްވުމަށް އެޓާރނީ ޖެނެރަލް ެ
ވމަށް ނިންމިއެވެ.
ނ މިކަމުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަށް ދެއްވުންއެދި ސިޓީއަކުން ދެންނެ ު
އޮތޯރިޓީގައި ދަންނަވާ އެފަރާތު ް
 8ނޮވެމްބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޙުކުމްތަންފީޒު ކުރުމުގެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް
އމް،އެމް،އެޗްޑީ ޕްރައިވެޓް
ހެނދުނު  10.30ގައި ސިވިލްކޯޓްގައި އޮތެވެ .މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްކަމަށްވާ ެ
ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޑިރެކްޓަރަކް ޙާޟިރުނުވެ ވަކީލަކު ފޮނުއްވާފައިވާތީ ވަކީލު ބަލައިނުގަތުމަށް ކަނޑައަޅާ
އދި މިގޮތުގެމަތިން މައްސަލަ ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.
މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޤާޟީވަނީ ނިންމަވާފައެވެަ .
ފކޮށްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން
ވހު އަންގަވާފައިވާ ކަންތައް ސާ ު
މިއަދުގެ މައްސަލާގައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ސާފުކުރަން ކުރިންދު ަ
ދ ކަށަވަރު ދޯނި ގެންގުޅޭ
ގއި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަ ު
ކައުންސިލަށް ދެއްވި ފުރުސަތު ަ
ނ
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ރިޔާސަތަށް ލިއުމުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ .އަދި ކަށަވަރު ދޯނި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތުން ދޯ ި
ކައުންސިލަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކަންތައް ޕޮލިހުން މެދުވެރިކޮށް ކުރެއްވުމަށް ޕޮލިހުންގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ގ
ހން ެ
ނނޭކަމަށާއި ،އަދި ޕޮލި ު
ކ އޮން ާ
ށ ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލާގެ ޙުކުމް ދެންބާއްވާ ދުވަހަ ު
އެދިލެއްވިއެވެ .މި ލިއުންތަކަ ް
މައްޗަށް އަމުރު ނެރެދެއްވާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން ޤާޟީ ވިދާޅުވެ މިއަދުގެ މައްސަލަ ނިންމަވާ ލެއްވީއެވެ.
އވާ ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރު
ފލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރަ ް
ދނި ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް ު
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ޯ
ލ މ .އަތޮޅަށް ދިއުމާގުޅޭގޮތުން
ދނިބަ ާ
ށއި ،އެހެންކަމުން ޯ
މ ާ
ޅ ޕޮލިހުން އަންގަވާފައިވާ ކަ ަ
ނެރުއްވާފައިވާކަމަށް މ .އަތޮ ު
ނ
ޢބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ވަޑައިގެން ނެތުމު ް
މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ަ
ޣނީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިއްޙީ
ޢބުދުލް ަ
ކމަށާއި ،ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ަ
މިކަމަށް ގޮތެއް ނިމިފައި ނުވާ ަ
ށ
ވކަމަށާއި ،ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދާއި ،މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަ ް
ފަރުވާއަކަށް މާލެވަޑައި ގަންނަ ާ
ބދުއްސައްތާރު
ލފާޟިލް ޢަ ު
ލފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު މިއަދު  10.30ގައި އަ ް
ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް އަ ް
އަޙުމަދަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމާއި ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި
ކައުންސިލުން ބައިވެރިވުން
ހރު މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމާއި ،އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު
 17ނޮވެމަބްރ  2018ހޮނި ި
ހރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ،އަދި
ވލުވެ ވަޑައިގެން ރައީސުލް ޖުމް ޫ
އލްފާޟިލް ފައިސަލް ނަސީމް ޙަ ާ
ޞާލިޙް ،ނައިބުރައީސް ކަމަށް ަ
ނައިބް ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ވާގޮތުގެމަތިން ކުރައްވާ މަޤާމާ ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި
ލޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ދ ް
ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
ކަށަވަރު ދޯނީ މަރާމާތުކުރުން

ނ
ކަށަވަރު ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ބެލުމަށް  10ޑިސެމްބަރ 2018ގައި ކ .ގުޅިއަށްކުރި ދަތުރުގައި ކަށަވަރުދޯ ި
ބއެއްކަފާލާ ފޮއްޗެއްލުމާއި،
ނޖެހޭ މަސައްކަތް ތައްކަމުގައި ކުރަންނިންމާފައިވާ "ފަށަނުން ަ
އެހެލާފައި ބަހައްޓައިގެން ކުރަ ް
ދލުކުރުމާއި ،ބާރީ ފިލައާއި،
ފަށަނުގެ ތައްބުޑު އެޅުމާއި ،ހަލާކުވެފައިހުރި މަޑޫތަކާއި ،މަތިކަމުން ހަލާކުވެފައިހުރި ތަންތަން ބަ ަ
ގނު ހެދުމާއި ،ދިރުބާކޮޅު މައްޔާ ހަލާކުވެފައިވާބައި ކަފާލައި
ދލުކުރުމާއި ،ހުން ާ
ބޯމަތީ ފިލައިން ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން ބަ ަ
ވއްގަނޑުގެ ބޯލްޓް އެޅުމާއި،
އބު ަ
ޖހުމާއި ،ޓިއުބު ބަދަލުކުރުމާއި ،ޓި ު
ނ ގަސްގަނޑު ބޯލްޓް ެ
އަލުން ރަގަޅުކުރުމާއި ،އިންޖީ ު
ވާއައްސާ

މޫޓްތައް

()4

މޫޓް

ބަދަލުކުރުމާއި،

ފައިބަރު

ޖަހަންޖެހޭ

ތަންތަނުގައި

ރ
ފައިބަ ު

ޖެހުމާއި،

ދަވާދާއި،

ށ
ށ ް
ގން ރަ ަ
ހ ދޯނި ބައިލައި ެ
ށފަ ު
ނންވެސް ދޯނީގެ ބޭރުރުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމުމަ ް
އިންޓަޕޯލިންގއާއި ،މި ޫ
އައިސް އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކަމުގައިވާ ސަންޑެގު ފިލާބަދަލުކުރުމާއި ،ޑެގުގެ މަތިތައް ބަދަލުކުރުމާއި،
މިނޫންވެސް ދޯނީގެ އެތެރެއާއި ،މަތީގައިކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް
ނ  19ޑިސެމްބަރ 2018
ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގު ް
ފސްކޮށްފައެވެ.
ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ާ
ކަށަވަރުދޯނި އެހެލުމައި މަރާމާތު ކުރުމައި ބެހޭގޮތުން  29ނޮވެމްބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލަގެ  14ވަނަ
ޖާލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ 154279.20ރ (އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ނުވަރުފިޔާ/ވިހި ލާރި)
ގެ ބަޖެޓަށް 45720.80ރ (ސާޅީސް ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ /އަށްޑިހަލާރި) އިތުރުކުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް
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ގ
މށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުން ެ
ވޓް ދެއްވު ަ
ފެންނަ ގޮތަކަށް ޯ
އިއްތިފާގުން  19ޑިސެމްބަރ 2018

ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ ރިޔާސަތުން

ވ.
ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެ ެ
މ
ގ މަސައްކަތްތައް ނިން ާ
ހރިފައިސާއިން މިހާރު ކަށަވަރުދޯނީގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތު ެ
ކަށަވަރުދޯނީގެ އައިޓަމްގައި ު
ނ
ވރުގެ އައިޓަމަށް 300000.00ރ (ތިންލައްކަ ރުފިޔާ) އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓު ް
ނނާތީ ކަށަ ަ
ލެވޭނެކަމަށް ނުފެ ް
ސ
ތ ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭފައި ާ
ވ ަ
ފއިސާ ކަށަވަރު ދޯނި މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ވިއްކާލައިގެން ނު ަ
ބަދަލުކުރުމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރާ ަ
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކުރުމަށް

ކައުންސިލަރުންނަށް

ފެންނަ

ގޮތަކަށް

ވޯޓް

ދެއްވުމަށް

ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  19ޑިސެމްބަރ 2018

ރިޔާސަތުން
ވ
އ ި
ދުވަހު ބޭ ް

ވ.
މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެ ެ
އޓާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް
އއް ވަކަރުތައް ވަރަށްބޮޑަށް ފީވެ ހަލާކުވެފައިވާތީ އެވަކަރުތައް ނަ ް
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ބަނޑުފިލާގެ ބަ ެ
މސައްކަތްވެސް ކުރެވުނެވެ.
މިއަދުވެސް ކުރެވުނެވެ .އަދި މާލެއިން ބައެއްތަކެތި ގެނައުމުގެ ަ

މަރާމާތުކުރުން
 2018ވަނަ އަހަރު މިކައުންސިލްގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން
ބަށި ބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވިފައެއްނުވެއެވެ.
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 2018 -8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް
ޙަރަކާތް  2018 :1ވަނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގެ ތެރެއިން ހިންގަން ރާވާފައިވާ ކަންތައް ތަކުގެ
ތެރެއިން ބޮޑަތި ކަންކައް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ސަބަބު/ދަތިތައް:
މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް ބަޖެޓް ލިބިފައި ނުވުމާއި ،ކައުންސިލަށް ބޭނުންވެގެން އެދިފައިވާ ފަޅުރަށްރަށާއި،ފަރުތައް
ނުލިބުމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ،މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލުގެ ޕްލޭނުގައި ހިމަނާފައިނުވާ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ އެކި
މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހުމެވެ.
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 -9ކައުންސިލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި ވިޔަފާރި

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ކަށަވަރު ދޯނި

އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރަށް
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ

ދޫކުރެވިފައި
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ދޫފަހި ސްކީމް
ދޫފަހި ސްކީމް  2018ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިވެފައި ވެއެވެ .މި ސްކީމްގެ ސަށުން މި އަހަރު 69
ފަރާތަކަށް ތަކެތި ވިއްކިފައި ވެއެވެ .މި  69ފަރާތަށް މުދާގަތުމަށް 726901.07ރ .ޚަރަދުވެފައިވެއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު ދޫފަހި ސްކީމަށް ކަނޑައެޅި ބަޖެޓަކީ 1000000.00ރ .އެވެ .އެހެން ކަމުން އަހަރު
ނިމުނު އިރު ދޫފަހި ސްކީމުގެ ބަޖެޓުން

 273,098.93ރ .ޚަރަދު ނުކުރެވި ބާކީވެފައި ވެއެވެ2018 .

ވަނަ އަހަރު ދޫފަހި ސްކީމުން ތަކެތި ދޫކުރި ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ

866,992.08ރ.

އެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު  475,018.29ރ .ލިބެންވާ ފައިސާގެ ބާކީގެގޮތުގައި ހިސާބުތަކުން
ދައްކައެވެ .މި ފައިސާ ލިބި ޚަލާޞްވާނީ 2019ތެރޭގައެވެ.

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް
ގރީމެންޓާ ހިލާފް
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރުދޯނި  2017ވަނައަހަރު އައުޓް ސޯސްކުރުމުން ނެގިފަރާތުން ދޯނީގެ އެ ު
ވެފައިވާތީ އެމައްސަލް ސިވިލްކޯޓަށް ހުށަހާއިފައިވާތީ  2018ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކަށަވަރު ދޯނީން އެއްވެސް
އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
ލޯނު ދޫކުރުން.
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
ފންޑުން ލޯނު ދޫކުރުން  2018ވަނަ އަހަރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ތަރަށްޤީގެ ަ
ލނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރު ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ  3ފަރާތެއް ވެއެވެ.
ނަންގަވަފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޯ
ތކުގެ ފައިސާ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިހާރު ފައިސާ
ނ ަ
އެފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯ ު
ރތަކުންނެވެ .ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް
ލބި ވަނީ  3ފަ ާ
މިހާތަނަށް ނު ި
ނ
ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އެފަރާތް ތަކުގެ މައްސަލަވެސް އަލުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓައި އެޓަރ ީ
ފއިވާ ފައިސާއިން
ނޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަށް ދޫކޮށް ަ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މަސައްލަ ފޮނުވިފައި ވެއެވެ .ތަރަށްޤީގެ ފަ ް

ބ
ނުލި ި

ވަނީ  75175.63އެވެ.

ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން
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އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގަވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯން ޕްރޮގުރާމް  2018ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ފައިސާ ބަލައި ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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ކައުންސިލްގެ 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް

ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު

 2018ވަނަ

 2018ގެ

 2018ގެ

އަހަރަށް ލިބުނު

ނިޔަލަށް ހިނގި

ނިޔަލަށް ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

ޚަރަދު

ބާކީ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

3645587.00

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

00.00

00.00

ގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިން ޭ

1777000.00

829,422.48

5422587

4568423.64

ޚަރަދު
ޖުމްލަ

-93414.16 3739001.16
00.00
947,577.52

854163.36

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި

2887755.35 2762024.00

-76467.74

143657.00

133456.86

10200.14

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

35000.00

42616.00

-7616.00

ދ ތަކެތީގެ އަގު
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯ ާ

53250.00

50550.81

24699.19

ދމަތުގެ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚި ު

616656.00

566305.43

-67613.04

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

00.00

00.00

00.00

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

35000.00

54839.91

22660.09

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިސްތިރާކައި،އަދި ސަބްސިޑީޒް

00.00

3476.80

723.20

އސާ
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފަ ި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ރމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަ ު

00.00

00.00

00.00

3645587.00

-93414.16 3739001.16
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ޓ
ގ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯ ް
ނ ި
ނސިލުން ހި ް
ހރު ކައު ް
2118ވަނަ އަ ަ

 2018 -11ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތައް
ޤާނޫނުން ލާޒިމް ކުރާ ބައްދަލުވުމުގެ އަދަދު:
ކައުންސިލުން ބާއްވައިފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު15 :
ބައްދަލުވުމުގެ

ޙާޟިރުވި

ނަންބަރު

ޢަދަދު

 -1ވަނަޖަލްސާ

1

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

( ކޯރަމަ ހަމަނުވާތީ

 -1ނިންމުން :މިޖަލްސާގައި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނުނިންމައެވެ.
ޖަލްސާބޭއްވިފައެއް ނުވެއެވެ).

 2018ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ މިކުންސިލްގެ ބަޖެޓް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް
 2ވަނަ ޖަލްސާ

3

2

3

3

2

3

2

ޓކަމުގައި ފާސްކުރުމަށް ފެނިލައްވާ
5341150.00ރ އަކީ  2018ވަނައަހަރު މިކައުންސިލްގެ ބަޖެ ް
ކައުންސިލަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން  9ޖެނުއަރީ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވެވި
މިކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
 9ނޮވެމްބަރ  20 ،2017ޞަފަރު  1439ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު  9:30ގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ
 2017ވަނަ އަހަރުގެ  19ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގާއި ބައިވެރިވެ ލެއްވި  2ކައުން ސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން
ފާސްކޮށްފައިވާ އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތައް އެދޭ ޤަރާރު  3މެމްބަރުން ހަމަވާ ޖަލްސާއަކުން 3
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަމަށް ޤަރާރު ފާސްކޮށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސްއަށް
ހުށަހަޅަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވާތީ އެ ޤަރާރު ފާސްކުރަން އަލުން މިމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮށް  9ޖެނުއަރީ
 2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  2ވަނަ ޖަލްސާއިން  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަމަށް ފާސްކޮށްފީމެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމުންގެންދާ ވިޔަފާރި ތަކާބެހޭގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރު
ކޮށްފައިވާގޮތަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އުޞޫލް ބަދަލުކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ފެނިލައްވާ ކައުންސިލަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން  23ޖެނުއަރީ  2018ވަނަދުވަހު
ބޭއްވެވި

މިކައުންސިލްގެ

3ވަނަ

ޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެލެއްވި

2

ކައުންސިލަރުންގެ

އިއްތިފާގުން

ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން މިކަމާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ފެނިލައްވާ ކައުންސިލަރުން ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން  23ޖެނުއަރީ  2018ވަނަދުވަހު
ބޭއްވެވި މިކައުންސިލްގެ 3ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މި އުޞޫލް
ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.
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5ފެބުރުއަރީ  ) 2018ސިޓީއައި ގުޅޭގޮތުން.
ސިޓީގައިވާ

ކުލަބު

ވާވު

ގެނަމުގައި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

ޖަމުއިއްޔާއެއް

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ވ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  4ވަނަ ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ
ތއް
ޑ ނަމެއްކަމަށް އިދާރީ ދާއިރާ ަ
ކުރެވިފައިވަނީ ވާވު މީ ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބުރޭން ް
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކައުންސިލްތައް އުފެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ވަނީ ހަމަޖައްސާ ފައެވެ.
އެގޮތުގެމަތީން މިއަތޮޅުގެ އީ މެއިލް އެޑްރެހެއްކަމަށް ވާވު.ކަމް ބޭނުންކުރުމާއި ވާރުނަމުގައި
ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް ހިންގުމާއި ވާވު .ދޫފަހި ނަމުގައި ވިޔަފަރިއެއް ހިންގުމާއި ،ސާފް ވާވު ނަމުގައި
މގެ ޕްރޮގުރާމަކާއި ،ވާވު .އެވޯޑް
ވ.އަތޮޅަކީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް ނޫނެކޭ ބުނާއަތޮޅަކަށް ހެދު ު
4

3

4

3

5

2

ވވު
އތައް ާ
ނަމުގައި އެވޯޑެއް ތައާރަފް ކުރުމާއި ،މިނޫންވެސް މިކަހަލަ ވަރަށްގިނަ ކަންތަ ް
ކ މިކައުންސިލްގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
ގން މިކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދާތީ އެ ނަމަ ީ
ބޭނުންކޮށް ެ
ގން އެއްވެސް ކުލަބު ޖަމުއިއްޔާއެއް
ވަރަށްބޮޑަށް ފުށޫއަރާ ނަމަކަށް ވާތީއާއި ،ވާވު ބޭނުންކޮށް ެ
ށ
އުފެއްދުމަށް މިކައުންސިލާއި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޝްވަރާ ކޮށްފައި ނުވާތީވެ ވާވު މިގޮތަ ް
ގން
އންސިލުން ވާވު ބޭނުންކޮށް ެ
ގން ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފިނަމަ މިކަ ު
ބޭނުންކޮށް ެ
އ
ނތައްތަ ް
ށބޮޑަށް ކަ ް
އަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށް އެކިކަހަލަ އޮޅުންތައްއަރާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަ ް
އޮޅިގެން ހިނގައިދާނެތީވެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2018ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  4ވަނަ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވި

ކައުންސިލް

3

މމްބަރުންގެ
ެ

ނނަކަމަށް
ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ނުފެ ް

ނ
އިއްތިފާގު ް

ވ
ވާ ު

ކށްގެން
ބޭނުން ޮ

ޖަމުޢިއްޔާއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒުގައި ދެންނެވުމަށް ވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.
މިކައުންސިލުން ކޮންމެއަހަރަކު ބާއްވަމުންގެންދާ އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތް  2018މިއަހަރު ބާއްވާނެ ދުވަހެއް
ނިންމުމުގެ ގޮތުން  13ފެބުރުއަރީ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާކޮށް ކައުންސިލަރުން
ނިންމެވީ އަތޮޅުޤުރުއާން މުބާރާތުގެ މުގައްރަރާއި ،ޤަވާއިދު ފަހުން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށެވެ .އަދި
މިއަހަރު

ބޭއްވުމަށްހަމަޖެހި

ފައިވާ

ޤުރުއާން

މުބާރާތް

ބާއްވާނޭ

ތާރީޚް

ނިންމުމަށެވެ.

މިގޮތުން

ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުންނިންމެވީ
މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ފަހުކޮޅުގައި ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށެވެ.
މިކަމައި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ނިންމެވީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެ

ފަޅުހޯދުމައި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގުރިކަލްޗަރަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށާއި ،އަދި
މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެޕޮއިންޓް މެންޓެއް ހަމަޖައްސައިގެން މާލެގޮސް މިކަމައި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ
ދައްކައި މަޝްވަރާކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  2018ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  5ވަނަ ޖަލްސާގައި
ބައިވެރިވެލެއްވި  2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

28

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

އެހެން އަތޮޅުތަކުގައި މިފަދަ ކަންތައް ކޮށްފައިވާގޮތް ބެލުމަށް ފަހު މިކަމައި ބެހޭގޮތުން ކަރުދާހެއް
5

2

6

3

6

3

6

3

7

3

7

3

ތައްޔާރުކޮށް އެހެން ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް  2018އަހަރުގެ  5ވަނަ ޖަލްސާއިން  2ކައުންސިލަރުންގެ
އިންތިފާގުން ނިނންމާފައިވެއެވެ.
މ .މުލީ ބުރާންޗްގައި އޮންނަ ވ .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑުގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ
 7709130118102ނަމްބަރު :އެކައުންޓް އުވާލުމައި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް

ދެންއޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް

އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާގެ ޢަދަދު އެނގޭގޮތަށް ތަފްޞީލާއެކު ހުށަހެޅުމަށް  2018ވަނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ
 6ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
 4މާރޗް  2018ވާ

އާދީއްތަދުވަހު އޮންނަ ޖަލްސާއަށް ތަފްޞީލާއެކު ޤަރާރު ހުށަހެޅުމަށް

2018

އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.
 4މާރޗް  2018ވާ އާދީއްތަދުވަހު އޮންނަ މިކައުންސިލްގެ  7ވަނަ ޖަލްސާއަށް ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ
ޤަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު

ހުށަހެޅުމަށް

 2018ވަނަ އަހަރުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާއިން 3

ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 07/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު)ގެ ދަށުން
މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންގައި ހުޅުވާފައިވާ
ނަންބަރ 7709130118102

"ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑު" އެކައުންޓް އުވައިލުމަށާއި

މި އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފީ ގެގޮތުގައި ނަގާ 25.00ރ( .ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) މި
އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ "ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި
ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ  7730000086486އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުމަށް ކަނޑައަޅައި  4މާރޗް ،2018
 16ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1439ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  9:30ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނައަހަރުގެ
ރަސްމީ  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 07/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެގާނޫނު)ގެ ދަށުން
މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުންގަނެފައިވާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2880

ޙިއްޞާ

ގެ ފައިދާ މިވީހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ މި ޙިއްޞާތަކުގެ ފައިދާގެ ފައިސާއާއި ،ކުރިއަށް އޮތްތަކުގައި ލިބޭ
ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ފައިސާ "ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ
 7730000086486އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވުމަށް ކަނޑައަޅައި 4
މާރޗް  16 ،2018ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1439ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  9:30ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2018
ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

29

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގައި އަލަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު
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9

2
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2
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2
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2
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3

މުޤައްރަރު ކައުންސިލުން ފާސްކުރަން ބޭނުންވާތީ އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް މި ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ގޮތަށް މުޤައްރަރު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  3ކައުންސިލަރުންގެ
އިއްތިފާޤުން މި މުޤައްރަރު ވަނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.
ވ .ތިނަދޫ

މަންޒިލް އިބްރާހީމް ރުސްދީ ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ ލެޕްޓޮޕް އޭނާއަށްލިބި

ބޭނުން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ބައިވެރިވެފައި ވާތީއާއި
ލެޕްޓޮޕް ހަދާނިމި އަންބުރާ އެފަރާތައް ލިބިފައިވާތީ ،ލޮޕްޓޮޕް ހަދާނިމި ވެރިފަރާތައް ލިބުނުހިސާބުން ފެށިގެން
ފައިސާދައްކަން ފެށިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެގުރީ މެންޓު ކުރެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން  1އަހަރުދުވަސް
ހަމަވުމުގެ ކުރިން ފައިސާ ދައްކާހަލާސް ކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރު
ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  8ވަނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި  2ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށް ފައި ވެއެވެ.
 2018ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ބައެއް އިސްލާހު ތަކާއެކު
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އހަރުގެ 9
ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮފައި ވެއެވެ.
އިދާރީ ގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ދޫފަހި ސްކީމުގެ ޤަވާއިދަށް ގެނެވިފައިވާ ބައެއް އިސްލާހު ތަކާއެކު
މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި

 2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އހަރުގެ

 9ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮފައި ވެއެވެ.
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާގޮތަށް
ލެއްވި

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ

 2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން

ވަނީފާސްކޮފައި ވެއެވެ.
އިދާރީ ގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ހިފްޒުކުރާ މީހުންގެ ޤަވާޢިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ޖަލްސާއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް

މިޖަލްސާގައި

ބައިވެރިވެ

ލެއްވި

2

ކައުންސިލަރުންގެ

އިއްތިފާގުން

މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮފައި ވެއެވެ.
ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 07/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު)ގެ ދަށުން
މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުން ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންގައި ހުޅުވާފައިވާ
ނަންބަރ 7709130118102

"ފެލިދެއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީގެ ފަންޑު" އެކައުންޓް އުވައިލުމަށާއި

މި އެކައުންޓް އުވައިލުމަށްޓަކައި ބޭންކުން ފީ ގެގޮތުގައި ނަގާ 25.00ރ( .ފަންސަވީސް ރުފިޔާ) މި
އެކައުންޓަކުން އުނިކޮށް ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ފައިސާ "ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި
ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ  7730000086486އެކައުންޓަށް ބަދަލުކުމަށް ކަނޑައަޅައި  4މާރޗް ،2018
 16ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1439ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  9:30ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނައަހަރުގެ
ރަސްމީ  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.

30

ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ޤާނޫނު ނަމްބަރ ( 07/2010އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެގާނޫނު)ގެ ދަށުން
މިކައުންސިލް އުފެދުމުގެ ކުރީގައި އަތޮޅު އޮފީހުންގަނެފައިވާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2880

ޙިއްޞާ

ގެ ފައިދާ މިވީހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ މި ޙިއްޞާތަކުގެ ފައިދާގެ ފައިސާއާއި ،ކުރިއަށް އޮތްތަކުގައި ލިބޭ
ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ ފައިސާ "ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވައިފައިވާ ނަންބަރ

11

 7730000086486އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ދެންނެވުމަށް ކަނޑައަޅައި 4
މާރޗް  16 ،2018ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1439ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު  9:30ގައި ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 2018
ވަނައަހަރުގެ ރަސްމީ  7ވަނަ ޖަލްސާ އިން މި ޤަރާރު  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފީމެވެ.
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3

ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ.
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާގޮތަށް
ލެއްވި

މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ

 2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިކައުންސިލްގެ  2018ވަނަ އަހަރުގެ  10ވަނަ ޖަލްސާއިން

ވަނީފާސްކޮފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅުގެ ސްޓޭޓް ގެސްޓްހައުސް އަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަތާމާތުތަށް ކުރުމުގައި އަތޮޅުގޭގައި
ކުރިންހުރި  3ކޮޓަރިއާއި ،މިހާރު އަތޮޅުގޭގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ އާޢިމާރާތުގެ 3

ކޮޓަރިއާއި ،ކާގެ ބަދިގެ

ހިމެނޭގޮތަށް ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސްގެ ފެންވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް ހިންގުމަށްޓަކައި  25އޯގަސްޓް 2018
ގައި އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް މަރާ*/މާތުކުރުމަށް ބޭނުވާ އެންމެހާއި ލިއެކިއުންތަށް ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ފޮނުވުމަށް  10އޮކަޓޯބަރ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  11ވަނަ
ޖަލްސާއިން  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
ކަށަވަރު ދޯނީގެ މައްސަލަ މިހާރު ގޮސްފައިވާހިސާބުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާނޭ ގޮތެއްގެ
ލަފާއަކަށް އެދި އެލް.ޖީ.އޭ ގައި އެދުމަށް  10އޮކަޓޯބަރ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ 11
ވަނަ ޖަލްސާއިން  3ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.
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ކަށަވަރު

ދޯނި

ކައުންސިލަށް

ކުއްޔަށް
ހޯދުމަށް

އަތޮޅުކައުންސިލަށް

ނެގިފަރާތުން
ކުރެވުނު

ނ
ކަށަވަރުދޯ ި

އެގުރީމެންޓާއި

މަސައްކަތުން
ހަވާލު

ޚިލާފްވާތީ

ސިވިލް

ވތީ
ކޮށްފައިނު ާ

ކޯޓުގެ
ދވަނަ
ެ

ކަށަވަރުދޯނި

ރ
އަނބު ާ

ހުކުމާއި

އެއްގޮތަށް

ފަހަރަށް

ޓށް
ސިވިލްކޯ ަ

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކޯޓުން ނުނިމި ވަނިކޮށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަނމުރަކާއި ގުޅިގެން
ދއްވާފައިވާތީ އަތޮޅުކައުންސިލުން
ދޢުވާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ެ
ކައުންސިލްތަކަށް އަމިއްލައަށް ަ
11

3

13

2

14

3

އ
މށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެ ް
މި މައްސަލައަށް ތަދަށްޚުލުވެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމު ަ
ކުރުމަށް ނައިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު މަނިކް ،އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑ.ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  10އޮކަޓޯބަރ
މކައުންސިލްގެ  11ވަނަ ޖަލްސާއިން  3ކައުންސިލަރުންގެ
ި
 2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވި
އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ވ .ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު 11 ( 357-CF357/221/20118/7 :އޮކްޓޯބަރ ) 2018
ސިޓީއާއި ގުޅިގެން

 LGAއިން މިކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަމްބަރު( 221-LEG/235/2018/6 :

 24އޮކްޓޯބަރ  ) 2018ސިޓީއިން ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މޫސާ ފާއިޒުއާއި ގުޅޭގޮތުން
މިކައުންސިލަށް ފެންނަ ގޮތެއް އެންގުމުގެ ކުރިން ފުލިދުއަށް މިކައުންސިލުން ދަތުރެއްކޮށް ފުލިދޫ
ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުންނާއި ،ފުލިދޫގެ  3ކައުންސިލަރުންގެ ބަޔާނެއް ނެގުމަށްފަހު LGA
އަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަ ކަމުގައި  07ނޮވެމްބަރ  2018ވަނަދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  13ވަނަ
ޖަލްސާއިން  2ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުންވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ގއި
ނސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ ދޯނީ ަ
ކަށަވަރުދޯނީގެ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައި އަތޮޅުކައު ް
ކުރަންހުރި ކުދިކުދި މަރާމާތުތައް ކުރުމަށްޓަކައި މާލެ އަތޮޅު ގުޅިއަށް އެހެލުމަށާއި މަރާމާތަށް
ލފާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަޖެޓްގައިވާ 154279.20ރ އަށްވުރެ އިތުރު
ދާނެކަމަށް އިދާރީގޮތުން ަ
ކށް
ނލައްވާގޮތަ ަ
ނ އެހެލާ މަރާމާތު ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފެ ި
ތން ކަށަވަރުދޯ ި
ނުވާނޭގޮތުގެ މަ ީ
ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  2މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން  29ނޮވެމްބަރ 2018

ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ  14ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ

ފާސްކޮށްފައެވެ.
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ސމްބަރ 2018ގައި ކ.
މސައްކަތްތައް ބެލުމަށް  10ޑި ެ
 -1ކަށަވަރު ދޯނީގައި ކުރަންޖެހޭ ަ
ގުޅިއަށްކުރި ދަތުރުގައި ކަށަވަރުދޯނި އެހެލާފައި ބަހައްޓައިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކަމުގައި
ކުރަންނިންމާފައިވާ

ނ
"ފަށަނު ް

ފޮއްޗެއްލުމާއި،

ބައެއްކަފާލާ

ފަށަނުގެ

ދަށްބުޑު

އެޅުމާއި،

ނ ބަދަލުކުރުމާއި ،ބާރީ ފިލައާއި،
ނތަ ް
ތކަމުން ހަލާކުވެފައިހުރި ތަ ް
ހަލާކުވެފައިހުރި މަޑޫތަކާއި ،މަ ި
ނ ހެދުމާއި ،ދިރުނބާކޮޅު މައްޔާ
ގ ު
ބދަލުކުރުމާއި ،ހުން ާ
ތންތަން ަ
ބޯމަތީ ފިލައިން ހަލާކުވެފައިވާ ަ
ނ ގަސްގަނޑު ބޯލްޓް ޖެހުމާއި،
ލން ރަނގަޅުކުރުމާއި ،އިންޖީ ު
އ ު
ހަލާކުވެފައިވާބައި ކަފާލައި ަ
ޓިއުބު ބަދަލުކުރުމާއި ،ޓިއުބު ވައްގަނޑުގެ ބޯލްޓް އެޅުމާއި ،ވާއައްސާ  4މޫޓް ބަދަލުކުރުމާއި،
15

3

15

3

15

3

އ ފައިބަރު ޖެހުމާއި ،ދަވާދާއި ،އިންޓަފޯލިންގއާއި ،މިނޫންވެސް
ތނުގަ ި
ފައިބަރު ޖަހަންޖެހޭ ތަން ަ
ދޯނީގެ ބޭރުގައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ދޯނި ބައިލައިގެން ރަށަށް އައިސް
އިތުރަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ކަމުގައިވާ ސަންޑެގު ފިލާބަދަލުކުރުމާއި ،ޑެގުގެ މަތިތައް
ގ
ބަދަލުކުރުމާއި ،ފާޚާނާ ހެދުމާއި ،ގުދަން ހެދުމާއި ،ކަބަޑުތައް ހެދުމާއި ،މިނޫންވެސް ދޯނީ ެ
ވޓް
ނނަ ގޮތަކަށް ޯ
އެތެރެއާއި ،މަތީގައިކުރަންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފެ ް
ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ
އިއްތިފާގުން

19

ޑިސެމްބަރ

ދުވަހު

2018

ބޭއްވި

މިކައުންސިލްގެ

15

ރަސްމީ

ވ.
ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެ ެ

މބަރ  2018ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި
ތ ކުރުމައި ބެހޭގޮތުން  29ނޮވެ ް
ކަށަވަރުދޯނި އެހެލުމައި މަރާމާ ު
މިކައުންސިލަގެ  14ވަނަ ޖާލްސާއިންފާސްކޮށްފައިވާ 154279.20ރ (އެއްލައްކަ ފަންސާސް
ދހަ ނުވަރުފިޔާ/ވިހި ލާރި)
ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ހަތް ި

ށ
ދނި މަރާމާތުކޮ ް
ޯ
ގ ބަޖެޓުން
ެ

ބޖެޓަށް 45720.80ރ (ސާޅީސް ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ވިހި
ނުނިމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެ ަ
ރުފިޔާ /އަށްޑިހަ ލާރި) އިތުރުކުމަށް

ށ
މ ް
ކށް ވޯޓް ދެއްވު ަ
ކައުންސިލަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަ ަ

ނ
ގ ް
ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
 19ޑިސެމްބަރ 2018
ރިޔާސަތުން

ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާއިންވަނީ

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ

ކަށަވަރުދޯނީގެ އައިޓަމްގައި ހުރިފައިސާއިން މިހާރު ކަށަވަރުދޯނީގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް
ނިންމާ

ލެވޭނެކަމަށް

ނުފެންނާތީ

ކަށަވަރުގެ

އައިޓަމަށް

300000.00ރ

(ތިންލައްކަ

ރުފިޔާ)

އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓުން ކަށަވަރު އައިޓަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ،މި ބަދަލުކުރާފައިސާ ކަށަވަރު ދޯނި
މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ވިއްކާލައިގެން ނުވަތަ ކުއްޔަށްދީގެން ލިބޭފައިސާއިން އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރުމަށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުން މިއަދުގެ
ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެލެއްވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  19ޑިސެމްބަރ 2018

ދުވަހު ބޭއްވި

މިކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  15ވަނަޖަލްސާއިން ވަނީ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައެވެ.
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

ކައުންސިލަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު
ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

 -12އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީތައް
 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލައިފައިވާ އިދާރީ ދާއިރާގެ ރައްތައް
ނަން

#
1

ފުލިދޫ

2

ފެލިދޫ

3

ކެޔޮދޫ
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ތފްސީލް ރިޕޯޓް
ކގެ ަ
ނގި ހަރަކާތްތަ ު
ނސިލުން ހި ް
ތޅުކައު ް
ތޅު އަ ޮ
ހރު ފެލިދެއަ ޮ
ވނަ އަ ަ
ަ 2118

 -13ނިންމުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން ކައުންސިލް
ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ
ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ބރުލުމަކީ ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއް ާ
އެހީތެރިކަމާ އެއްބާރު ލުމެކެވެ .މިގޮތުން ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާއެއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު
ކަންތައްތަކެއް

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި

ކައުންސިލުން

ހިންގުނުކަމީ

އެމެމްބަރުންގެ

ހިތްޕުޅުގައި

ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި

އުފެދިފައިވާ

އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ
މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުނދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ .އެހެނީ
ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ،މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށް
ނުދެވުމާއި ،މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރިންނަށް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި ،ފުލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަކީދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއްވި
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް ފެލިދެއަތޮޅަށް
ފާގަތިކަމާއި ،ކާމިޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
" އާމީން "
 11ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
 17ޖަނަވަރީ
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