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 ގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގަަނަ އަހަރު 
 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އަހަރު  ވަނަ 1122

 ރިޕޯރޓް ތަކުގެ ތަފްސީލް  ޙަރަކާތް ގި ހިން  އިން 
 އަހަރުރިޕޯޓް 
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2            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

c 

 

 

 ތަޢާރަފު 

 ވަނަ އަހަރު  5102ގެ 0202/7އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ: ޕޯޓަކީ މިރި

މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުުނ ދިޔަ ގޮތުގެ ހިނގައި މަސައްކަތްތައް ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ

 ވެ.ކެރިޕޯޓެއިވާ ލަވާލާފައެކު  ގޮތަށް މަޢްލޫމާތު ހިެމނޭ ކަންތައްތަކުގެ 

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

 ހިަމނާފައި  ލޫމާތުއުމަ ކައުންސިލުގެ ިއދާރީ ހިންގުން ހަމަެޖހިފައިވާޮގތުގެ، ަހރަކާތްތަކާއި ރޭވިފައިހުރި، ހަރަކާތްތަކާއި

ާމީލ  ލާއިއްކަތްތަކުގެ ތަފްސީކުރެވުނު މަސަ ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮުޅކައުންސިލުން އަހަރުވަނަ  5102ރުން ވާނެއެވެ. މީގެއިތު

 މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވިހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި  ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ތަފްސީލު އަދި

 ފައިވާނެއެވެ.ިއލެވިބަލާދަތިތަކަށް 



 

3            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ލުގެ ތަޞައްވުރު ކައުންސި 

ނޑު ަތޞައްވުރު   އަތޮޅުގެ މައިގަ

 

 ކައުންސިލުގެ މިޝަން 

 ިކަމަށް ާޤބިލް މުަވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ ލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި، އަތޮޅުކައުންސ

 އިދާރާއަކަށް ހެދުން. 

 ިރުވުން. ދަނިއްޔަތުކުރިއެ މަ، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ތަރައްޤީގެ ރޫޙް ދިރުވައ 

  ިކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް ރަށްރަށުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއ

 މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންނަކީ، އިސްާލމްދީނަށް ލޯ  0202"
ހުޅުވިފައިވާ، ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ، ތަޢުލީމީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން 

މަތީ ދިރިއުޅޭ ފުދުންތެރި، ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަާމންކަން
 ބަޔަކަށްވުން"



 

4            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން 

 

ޘަާނ ަދންނަވަމުއެވެ. މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި ސުބްޙާނަޫހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި هللا ޢާލަމްތަކުގެވެރި 

ޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަާވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ. މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި هللاމާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ 

 ވެ.އި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެއެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާ

ނިޑވަލުގައި އަޅު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާނގާފައިވާ ގޮތުެގ ވަނަ އަހަރު މިކައުްނސިލް ހި 2016 ނޑުގެ އެންމެ ިމ ދަ ގަ

އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާާރގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަްށ 

 . ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ

ވަަނ އަަހރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ަޤޞްދުކުރި ބައެއް ކަންތަްއތައް ުނކުރެވި  0202ނިމިގެން ދިޔަ 

ވަނަ ައހަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފަިއ ވާެނއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އަތޮުޅ  0202ދިޔަ ކަމުގައި ވިއަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން 

 ގައި އައު ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ދޫަފހީގެ ނަމު

ނޑުގެ   މަގު ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައުްނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެއއްބާރުލުން ދެއްވައި އެދުމަކީ އެންމެހާ  އަޅުގަ

 ެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ

  ه أنيبوما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإلي

                                       

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                       

 ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު  

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

ރިސޯޓާއި   0ރަށުގައެވެ. އަދި   2ރަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން  މީހުން ދިރިއުޅެނީ   01އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ 

 ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.  0 ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ

ވަނަ އަތޮޅެވެ. މިއަތޮޅު އޮންނަނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ  02ވ. އަތޮޅަކީ، ރާއްޖޭގެ އިދާރީ އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން 

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

މުގައެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އަޑިއަށް ފީނާމީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް ތަންތަން ވ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަތޮޅެއްކަ

އަތޮޅުގައި އެބަހުއްޓެވެ. ފަރުމަސްވެރިކަމަށްމޮޅު އެތައްބައިވަރު ސަރަޙައްދުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ވ. އަތޮޅަކީ 

 ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅެވެ.   

  ށްތައް ރަ  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

 

ނޑުދޮށެއް ރީތި   ގޮ
 ލިބިފައިވާ
 ރަށެއް އާދައިގެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
 އޮޑިދޯނިފަހަރު/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު
/  މަރާމާތުކުރުން ބަނދެ

 މަސްވެރިކަން

 ތިނަދޫ 

J-2 

 ހުޅިދޫގެ. ވ
 ފެލިދޫ  ދެކުނަށް

 ދޭތެރޭ އާއި

 

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަށެއް ދިގު ހަނި 
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  ވެރިކަމުގެ މަސް ،ދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި



 

6            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ފެލިދޫ

J-3 

 ތިނަދޫގެ
 ދެކުނުން
 ކެޔޮދޫއާއި

 ދޭތެރޭ

 

00 
 ހެކްޓަރ

 މީހުން އަތޮޅުގައި
 އެންމެ ދިރިއުޅޭ

)  ރަށް ބޮޑު
 އާދައިގެ

 ސައިޒެއްގެ
 ( ރަށެއް

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމުގެ ،އިދަ
 ވަރަކަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 ކެޔޮދޫ

J-4 

 ފެލިދޫގެ
 ދެކުނުން 

 

1 
 ހެކްޓަރ

 ފިޔަވައި ފެލިދޫ
 އަތޮޅުގައި
 ދެވަނައަށް

 ބިމުގެގޮތުން
 ރަށް ބޮޑު އެންމެ

/  މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ
/  ވަޒީފާ ސަރުކާރު

ނޑުވެރިކަމާއި  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ
 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  މަސްވެރިކަމުގެ ،ދަ

 ވަރަކަށް މެވެސްކޮން މަސައްކަތް
 .ކުރޭ މިރަށުގައި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 
 ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް 

 

ބޮޑުމިން  ރަށުގެ ފޮޓޯ  ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު  ރަށް 
 ހެކްޓަރ

 ރަށް  ރަށުގެ ބާވަތް 
ލިޔުއްވާފަ 
 އިވާ 
 ފަރާތް 

 ރަށުގައި 
 މައިގަޑުގޮތެއްގައި 

 މަސައްކަތް  ކުރެވޭ 

 ފުލިދޫގެދެކުނުން ވަށުގިރި
،ޑިގްރީގައ2.27ި  

 މޭލް ނޯޓިކަލް 3.13
  ދުރުގައި

 ފަޅެއް ޑަކު 2.32
 އެކުލެވިގެންވާ
 ކުޑަރަށެއް

 ރަނގަޅު 

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ  0.22   ކުނާވަށި 
 ވިގެންވާ
 ކުޑަ އާދައިގެ

 ގާމަތީރަށެއް

  

 އިރު ފުލިދޫގެ އަލިމަތާ
 ނޯޓިކަލް 2.17އުތުރުން
 037.32،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 2.22
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 އިރު ފުލިދޫގެ ދިއްގިރި
 ނޯޓިކަލް 4.24އުތުރުން
 007.20،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 0.22
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ރިސޯޓެއް 

 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ އާރަށް
 ނޯޓިކަލް 2.72
 300.23،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ފަޅު 2.22
 އެކުލެވިގެންވާ

 ކުޑަ އާދައިގެ
 ރަށެއް

  



 

8            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 ހުޅަނގުން ތިނަދޫގެ ހުޅިދޫ
 ނޯޓިކަލް 2.31

  ،މޭލްގައި
 ޑިގްރީގައި 307.04

 

 ޑަފަޅެއްކު 0.22
 އެކުލެވިގެންވާ

 މިނުގެ މެދު
 ރަށެއް

 ހާއްޞަ ވަކި 
 ސައްކަތެއްމަ

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 އުތުރުން އިރު ރަކީދޫގެ ބޮޑުމޮހޮރާ
 ނޯޓިކަލްމޭލް 3.07
 21.01 ،ގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

    

، ފޮއްތެޔޮ
 ބޮޑުފުށި 

 އިރުން ކެޔޮދޫގެ
 ނޯޓިކަލް 00.42
 10.14،  މޭލްގައި

 ޑިގްރީގައި 

 

 ބޮޑު ވަރަށް 7.22
 ފަޅެއް

 އެކުލެވިގެންވާ
 ދިގު ހަނި

 ރަށެއް

 ޞަހާއް ވަކި 
 މަސައްކަތެއް

 ނުދޭ ކުރެވެމުން

 

 ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު 

 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ.  އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 



 

9            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަްމބަރު:   

 

 

 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ : ފުރަތަމަ ބައި 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ތަޢާރަފް 

 3 ނޑު ތަޞައްވުރުއަތޮޅުގެ މައިގަ

 4 ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން  

 2 އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު 

 2 ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު 

 02 ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ 

ނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް  ނޑުދަ  02  ލަ

 01 މާލީ ޚުލާޞާ

 32 ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެްނ ވަޞީލަތުގެ ބޭުނންހިފުން 

ނޑު(   30 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ) އޮނިގަ

 44 ކައުންސިލު ހިންގުން 

 42 ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން 

 47 ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު 

 41 ނިންމުން 



 

10            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

o  ާހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖ 

o  ްފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައ 

 އަށް މާލެއަށް ކުރިދަތުރު  0202ފެބުރުއަރީ  2އިން  0202ފެބުރުއަރީ   02

 0202ފެބުރުއަރީ   02ސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކި މުއައްމި ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެ
ޅުގައި ބައްދަލުކުރެވި މުއްސަސާތަކާއި މި ދަތުރުފުއަށް މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.    0202ފެބުރުއަރީ  2އިން 

 މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ޕޮލިސްއާއި ބައްދަލުކުރުން. 

 ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.  -0

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

މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި  ކުްށ އެކަން  މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އަތޮޅުތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީ
 ރިވާނޭ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން މަްޝވަރާ ކުރެވުނެވެ. ތެއިތުރުން ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތް ހިންގުމާއި. މީގެ 

 އަތޮޅުގެ ދެދާއިރާގައި ޕޮލިހުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން.  -0

ނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހުރިގޮތުން އެކަން އެގޮތަށްކުރުން ، ކުރިން އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށާއި
 ށް ވިދާޅުވިއެވެ. މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަ

 

 ރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ބައްދަލުކުރުން. މިނިސްޓް 

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

 އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރަށްވަމުންދާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ހިއްސާ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  -0
 ނުކުރެއްވުން 

މަސައްކަްތ ވީާހވެސް ގާތްކޮށް ތަނުގައި  އެކަންތައް ކުރެވެމުންދަނީ އެާހރަންގަޅަށް ނޫކަމަށާއި، ނަމަެވސް ކުރިއަށްއޮތް
 ވިދާޅުވިއެވެ. ބަލާނެކަމުގައި ކުރެވޭތޯ 

 އިވާތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރުން. ކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފަ ކެޔޮދޫގެ މިސް 

އެއްވެސް ކެޔޮދޫގައި އަޅަމުންގެންދާ މިސްކިތަކީ ކެޔޮދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިނުވާަކމަށާއި، 
ސީދާ ކުވޭތުގެ ޝޭޚަކު   އި، އެ މަޝްރޫަޢކީމަޝްޫރޢެއް ނޫންކަމަށާ ހާލެއްގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް އޮވެގެން ހިނގަމުންދާ

 ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް 



 

11            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 

 ތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާސުވާލު ކުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް -0

ްނސިލުން ބެލުމަްށ ފަހު ްއ އަތޮޅުކައުއަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މިްސކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާާމތުގެ ކަންތައްތަ
 ދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައި ެވއެވެ. ފޮނުވާ

 

 ތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ  ނަސޭހަތް ދިނުން. އަ  -3

 އަތޮޅުތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ިދނުމަށްޓަކާއި ވާއިޒުން ހޯދުމުގެ ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރުން. އެންޑް  ނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް މި 

 މާފުށީގައި ޖެއްސުން. ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ފެރީ މާލެ އަތޮޅު   -0

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ. އާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވ.އަތޮޅަށް ފެރީބޭއްޭވޯތ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަާށއި، ފެރީގެ ޝީްޓތަކުގައި 
ވާެނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ސްޕީޑް ބާރު ފެރީއެއް ޓްއަރިސްޓްންނަްށ އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްޭވޯތ އިސްޕަންޖު ޖެހުމަށް އަންގަ

 މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

 

 ސް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވް 

 ވ.އަތޮޅުގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތުން.  -0

ސާ ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ ބޭންކަށް ކަަމާށއި، ބޭއްކެއްގެ ޚިދުމަތް ވ. އަތޮޅުގެ ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައި
ވ.އަތޮޅުގައި  ނެތުމުން ވަރަށް ދަތިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވ. އަތޮޅުގައިވެސް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެްއ 

އްވެސް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްކެއް ހުޅުވުމުގެ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. މީގެ ޖަވާބުގައި އެފަރާުތްނ ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ
 ވިސްނުމެއްނެތް ކަމަށެވެ. އެހެްނވެ ވ. އަތޮޅުގައި ބޭންކެއް ނޭޅޭނޭކަމަށެވެ.  

 އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލޯނެއް ނެގުން:  -0

ގޮތެއް ބެލުމަްށފަހު ލޯނު ދޫކުރެވޭގޮތަްށ  ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތެއް ނޭގޭކަމަށާއި، އެކަން އޮންނަ
އޮންނަ ކަމަށްވާނަމަ އަންގަވާެނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބެްނނެތުމުން ރައްޔިތުންނަްށ 

ތޮޅުގެ ރ ލޯން  ވ. އ22222ަ/-އެންމެއެދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭީތ ބޭކަށް މުސާރަޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ 
 އެއްވެސް މުވައްޒަފަށް ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 އެމް. ޓީ.ސީ.ސީ 

  .ޖެއްސުން ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ މާފުށީގައި  -0



 

12            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ގެ ފަހުން މާފުއްޓަށް ވިްއކާ ޓިކެޓްގެ ކުލަވެސް ވަނީ  0202ފެބުރުއަރީގެ  0ިޓކެޓް ކަމަށާއި،  02މާފުއްޓަށް ވިއްކަމުންދަނީ 
 ކަމަށެވެ.  ބަދަލު ކުރެވިފައި

 މާފުއްޓަށް ފެރީޖައްސާތީ ދަތުރު ވަރަށް ދިގުކަމަށް ދެންނެވިފައި ާވކަމަށެވެ. 

ވ.އަތޮޅަށް ސްޕަންޖު ޝީޓްޖެިހ ބާރަށް ދުވާ އުޅަންދެއް ބޭއްުވމާއިބެހޭގޮތުން ވިސްނަުމންދަކަމަާށއި، އެއުޅަނދުގެ ޓިކެޓްގެ 
ހިފައިވަީނ ޓްއަރިސްޓުންނަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ވިއްކާއަގުގައި އަގުބޮޑުވާނެކަމަށެވެ. އެއުޅަންުދ އމާޒުކުރުމަށް ހަމަޖެ

ދިވެހިންނަށްވެސް ޓިކެޓް ނަގަިއގެން ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މިއުޅަންދުގެދަތުރުތައް ވަރަށްއަވަހަށް ފެއްޓޭތޯ 
 މަސައްކަތް ކުރަމުންދަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ރިންގެ މުދާ އަރުވުން.ރި ވެ ވ. އަތޮޅު ފެރީއަށް ވިޔަފާ  -0

ނުޑ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީކައިރިން ކަަމށާއި، މުދާ އަރުވަންޏާއި ހުރިާހމީހުންނަށްވެސް އެފުރު ބަުތ  ފެރީއަށް މުދާއަރުވަނީ ރޭގަ
ިއ ހުޅުވާލައިފައި ބޭއްވުމަށެވެ. ބަެއއްފަހަރު ބަންގާޅީން ފެރީ ފުރާގަޑީގައި މުދާއެރުވުމުގައި ފެސިންޖަރުންނަށް އަނިޔާ ލިބިފަ

 ވާކަމަށެވެ. 

 ފޮއްތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ.  -3

ފޮއްތެލަކީ މިހާރު އެކުންފުނީެގ ރަށެއް ނޫކަމަށާއި، މިހާރު އެރަްށ ވަނީ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ާއއި ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށް 
 ވިދާޅުވިއެވެ.

 ން ދެއްވުމަށް އެކުންފުނިން ެއދިފައި ވާކަމަށެވެ. އެކުންފުންޏަށް ރަށް ހޯދައިދިނުުމގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލު

 މިއަތޮޅު އާރަށުގެ ވާހަކަ ދެންނެވިފައިވާކަމަށެވެ.

 ވަނަދުވަހު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުނު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން. 0202ފެބުރުއަރީ  07

ލުންނެވެ. ބައްދަލުވުން ހުޅުވާ ދެއްވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސި
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ިވދާޅުވީ މިބައްދަލުވުމަކީ ފަހަރެއްަގއިވެސް ވަކިތަނަކަށް އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ބަދަލުވުމަށް ޮގތެއް 

އަތޮޅުގެ މުސްތަޤްބަލާެމދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންެގ ނިންމުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުެމއް ނޫންކަމަށާއި، ިމ ބައްދަުލވުމަކީ 
ވިސްނުންހުރިގޮތެއް ބެލުމަށް އަޮތޅުކައުންސިލުން ބޭނުންވާތީ މިކަމާގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި 

އަނެްއަފރާތުން ދައްކާ ވާހަކައަކަްށ  ކޮށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށާިއ، އެއްވެސް ފަރާތަކުންންބައްދަލުވުން ވަރަްށ އޮމާން އަދި އަމާ
ރައްދު ނުދެއްވުމަށާއި، އިޙްތިރާމް ކުޑަ ނުކުރުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭުފޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ 

އި މެންދުރަްށ ގައި ފަށ1.32ަވާހަކައެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަށާއި،  މި ބައްދަލުވުްނ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ 
ގައި ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް 3.22ނެދުކަނށާލުމަްށފަހު މެންދުރު ފަހުގެ ދަންފަޅި ހަވީރު 
 މިކަމަށްވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ. 

ކަމެއް އެކުލެވޭ ކަރުދާހެއް  4އްޓަަވންޖެހޭ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ވިސްނުންބަހަ
ޔާންކުރާ ތާވަލެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މަށާއި، މިގޮތުން މިކަންކަން ބަ ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް އެދިފައިވާނޭ ކަ

ނޑު ަކންތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަ  ހު ވަގުތު އޮްތނަމަ އަތޮުޅ ފޮނުވާފައިވާނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަ
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި، ލަފާ 

ންެމ ބޭނުންވާތީ އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫާމތު ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި، އެކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ލަފާފުޅެއް ކޮ
 ކައުންސިލަކުންވެސް ދެއްވުމަށެވެ. 



 

13            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

މިބައްދަލުވުމަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ރަްއޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަަދލުވުމާިއ ބެހޭގޮތުްނ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުެގ މީހުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ 
އިގެން ޚިޔާލު ދެކެވެމުންދާތީ އަތޮޅުކައުންސިުލން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހުރިާހ ރަށުކައުންސިލް އެއްތަނަކަްށ އެއްވެލަ

ބަދަލުކޮށްވާހަކަ ދައްކާލުމުެގ ަމގުޞަދުގައި ބޭއްވި ބައްަދލުވުެމއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބޭފުޅަުކ ދައްކާވާހަކަޔަކަށް އެހެން 
 ބޭފުޅުން ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮުތން ވާހަކަނުދެއް ކުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށާއި، ކުދި އާބާދީތައް ުހޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިކަމަށް ރައީސުލް 

 22ޔާމީން އިޢުލާނު ކުރައްވާ އަދި މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރަށުގެ %هللا ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު 
ބަދަލުވުމަްށ އެދި މިހާރު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މީހުން ހުޅުމާލެއަށް 

އޮޅުންފިލުވައި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައިެގން ހުޅުމާލެއަްށ ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން އަޮތޅުގެ ރައްޔިތުންގެހުރީކިހާ 
. މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަްށބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ.  މި މަބައްދަލުވުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވަފައިވާ އެމަމަށްޓަކާއި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލަށް 
ކައުންސިލަކުންވެސް މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ 

ވަނީ ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ފަހު ރައްޔިތުްނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން 
 އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ ދަތުރުގައި ހާމަކޮދެއް ވުމަށެވެ.

 މި ބައްދަލުމުގެ ބައިވެރިން:

 އިދާރާ  ނަން  މަޤާމާއި  #

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، 0

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، 0

 ޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާފެލިދުއަތޮ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމދު ނާޝިކު ނިޒާރު، 3

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ 4

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، 2

 ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޢު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަމީ 2

 ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަފްރާޙް، 7

 ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް، 2

 ލްގެ އިދާރާފުލިދޫ ކައުންސި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް، 1

 ތިނަދޫ ކއުންސިލްގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސަޢީދު، 02

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ، 00

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާމް، 00

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ ލް ޢަބުުދލްޣަޫފރު އާދަމް،މެމްބަރ އަލްފާޟި 03

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަީޝދު، 04

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަލީ، 02

 ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް،ސ. ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ 02

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފް، 07



 

14            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާސިޔާ ޙުސައިން، 02

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީްފ، 01

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޙާފިޒް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް 02

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް، އ. 00

 ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް 00

 ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ކެޔޮ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ، 03

 ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، 04

 ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ަރޝީދު،هللا މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު 02

 

 އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް 

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތޮޅަށް  ޤީގެވިޔަފާރިއާއި، އެހެނިހެން ތަރަށްގެދޮރުއެޅުމަށާއި،  އަތޮޅުރައްޔިތުން
އި ޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި، އައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުރައް  ގެނައުމާއި،

ދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ ކަަށވަރު ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އަތޮޅާ
 މިގޮތުން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 ލޯނު ދޫކުރުން.

އެހެނިހެން ތަރަށްޤީެގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަްށ މަށާއި، ގެދޮރުއެޅުމަށާއި، އަދިވެސް ވިޔަފާިރ ކުރުއަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް 
މިއަހަރުވެސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ލޯނު ރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކުރަމުންދާތަ ރައްޔިތުންގެއަތޮޅު

 ދައްކާފައި  ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްަދތުހަަމވީއިރު ފައިސާ އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނުަނންގަވަފައިވާފަރާތްތަުކން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ބައެއް ފަާރތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓުްނ  ފަރާތްތަކުެގ މައްސަލަ ކޯްޓ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްަކތް ކުރެވިފައިވއެވެ. ނުވާ

ތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ވެ. ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައިީވނަމަވެސް ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ
ރ 0034212.22ރ އެވެ. ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ 232304.70ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ 

ރ އެވެ. ނުލިބިވާ ފައިސާގެ 40242.22އެވެ. ލޯނު ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ވައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލިބިފައިވަނީ 
 0202ރ އެވެ. 0034212.22ރ އެވެ. ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުއަށް ލިބިފައިވަނީ 272272.70ލައަކީ ޖުމު

 ރ އެވެ. 003212.21ވަނައަހަރުގެ ސެފްޓެންބަރ މަހުެގ ނިޔަލަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ަޢދަދަކީ 

 % 0202 0204 ތަފްޞީލް  #
 އިތުރު 00.02 57 47 ކުރެވުނު ޖުމުލަ ދަތުރުގެ ޢަދަދު 0
 އިތުރު 30.33 543621.11 410814.00 ޖުމުލަ ލިބުނު ޢަދަދު  0
  19.80 އިތުރު 0224 0321 އުފުލި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު 3
  114.22 އިތުރު 16955.90 7915.00 އަހަރު ނިމުނުއިރު އަރަނި 4
 (23.87) މަދު 496615.00 652359.90 ލަ ޚަރަދު ޖުމު 2



 

15            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން 

މުގެ ގޮތުްނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމުްނގެންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވު
ވަނަައހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރ މަހުގެ  0202އަހަރުހިންގިފައި ވެއެވެ. ވަނަ  0202ސޮކީމްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު 

ރ އެވެ. 022022.22ޢަދަަދކީ ރ އެވެ. ބާކީ ލިބެންވާފައިސާގެ 400222.22ނިޔަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ިލބިފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިބެން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބަރާބަރަށް  0202

 ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ. 

 ލުއި ލޯނުދޫކުރުން 

ވިފައިވާތީ އެފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅު
ރ. ) 2222.22ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޯސްތަކަްށ އެޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޯކސްފީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ަދރިވަރަކަށް 

އިންޓްރެސްޓްގެ ، އަހަރު ކަމަށާއި 0ފަސްހާސް ރުފިޔާ (ގެ ލުއި ލޯނެއް ދޫކުރުމަށާއި، މި ލޯނު ައދާކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ 
ކުއަޖަކަށް ކައުންސިްލގެ ހިލޭ އެހީގައި ކޯހުެގީފ  0ކަމަށާިއ، މީގެ އިތުރުްނ ކޮންމެ ރަަށކުން  2ގޮތުގައި ނަގާނީ %

އަހަރު އަތޮޅަްށ  3އަހަދު ދުވަހު، އަދި ހިލޭއެހީގެ ދަުށން ކިޔަވާކުދިން  0ދެއްކުމަށާއި، ލޯނުގެ އެީހގައި ކިޔަވާކުދިން 
މަށް ޝަރުޠުކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނު

ޖެނުއަރީ  02ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާްސކުރެއްވިއެވެ. 
 ނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.ވަ 3ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  0202

 މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކުރުން.  

އަހަރުގެ  3ގައި މިއަތޮޅު ރަކީދޫ ގައި ނުރައްކާތެރި ޒަޚަމްތަކަކާއެކު 00.22މެންދުރު  ވަނަ ދުވަހުގެ 0202ޖެނުއަރީ  02
މިކުއަޖާ މަރުވިކަން ރަކީދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް  ފުލިދޫ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނެވެ. ހޭގެ/ ވ.މުޙައްމަދު އިބްތިހާދު ވައިޖެ

ލިހުންނާއި، ޖެންޑާ ވެ. މި މަރާގުޅިގެން ޕޮމުޙައްމަދު މަނިކެއާފިޔާ  އަހުސްލައިޓްއެންގީ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވ. ރަކީދޫ 
މިކަމާގުޅޭ ތަޙްޤީގްވަނީ ފައްޓާފައެވެ. އަިދ ށްއައިސް ޝަނުގެފަރާތުން ރަީކދުއަސް ކޮމިޓުމިނިސްޓަރީންނާއި، ހިއުަމންރައި

މިކުޑަކުއްޖާ ވަނީ ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި، އިތުރު ތަޙުޤީގަށް މާލެ ގެންދަވާފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މި ކުއްޖާ 
 ކަމަށް ބެލެވިފައި ވެއެވެ.  ބަބުންމިކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ސަމުޙައްމަދު މަނިކު މަރުވެފައިވަނީ މި ކުއްޖާގެ މަންމަ ޢާފިޔާ 

ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަބއްދަލުވުމެއްބާއްވާ މިކުއްޖާ  0202ޖެނުއަރީ  01ކުއްޖާގެ މަރާގުޅިގެން މި 
 ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތްهللا މަރާލި މަރާލުން ހަރުކަށި ޢިާބރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވާ މިކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް މާތް

 ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރައްވާ ހެއްދެވިއެވެ.

 ވ. ފުލިދޫ ހުސައިން ވަހީދުގެ ލޯން ރަށްދުނުކުރެވުން.

އެންމެފަހުން ކައުންސިލުްނ ޫދކުރި ލޯނުގައި ފުލިދޫގެ އެއްަފރާތަކަށް ލޯނު ޙަވާލުނުކުރެވިާވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯނުެގ 
މަށާއި، މިކަމާގުޅޭގޮތުން ފުލިދޫ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމުން މަސްފަހުން އެނގިފައިވާކަ 2އެގްރިމެންޓްގައި ސޮކުރިތާ 

އެނގިފައިވަނީ ވ. ފުލިޫދ ޙުސައިވަޙީދަށް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ އޭނާ ރަށުގައި ނޫޅޭީތ 
ން ކައުންސިލަށް ނޭގުމާއި، އަންނަކަ އުޅޭމީހަކަށްވެފައި އޭނާ ރަށަށް ޙަވާލުނުކުރެވިވާކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި

ާނންނާތީ އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރީކަމުގައެވެ.  އަދި އޭނާ ލޯނުފައިސާ ިލބިގަތުަމށް އެދިގެން
  އެހެންކަމުން މިކަމާމެދު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މިކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ަރގަޅަށް އޮޅުންފިލުވުމަށާއި،

 ނިންމިފައި ވެއެވެ.ކައުންސިލުން  އަވަހަކަށް މިކޮޅަށް ގެނައުމަށް ޙުސައިވަޙީދު ލޯނު ބޭނުންނޫކަމަށްވާނަމަ ފައިސާ ވީހާވެސް



 

16            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކުރުން އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް ފާސް 

ކުރަން ފާސްކޮށް ޢަމްލުވަނަދުވަހުންފެށިެގން ޢަމަލުކުރާގޮަތށް  0202މާޗް  0އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް 
 އެވެ.  ފެށިފައި ވެ

 ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

އެކަމުގެ މުނާސަބާގައި އަހަރުފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވާތީ  0ވަަނ ދުވަހަކީ މިކައުންސިލަށް  0202ފެބުރުއަރީ  02
ކޮޅެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކައުންސިލަރުން

 އޮތެވެ.

 

 

 މިރީޖަންގެ އިންޗާޖު ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން. 

ގައި ޕޮލިހުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކުރުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މިބައްދަލު ވުމުގައި  1.32މިއަދު ހެނދުނު  0202މާރޗް  4
އިސްކޮށް ހުންނެވީ މާލެއަތޮޅުގެ އަދި މިއަޮތޅާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންެނވި ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް  ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން

އިންޗާޖް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިވަގުތު މީނާގެދަށުން އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ 
އަތޮޅު ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަލްފާޟިން މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، ފެލިދެ

 ރާޤިބް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިެއވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

އި، އަތޮޅު ކައުްނސިލަށް ނޭގުމުްނ ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ބޭރުމީހުންާނެބހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ރަށުކަުއންސިލްތަކަށާ .0
 ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން 

. އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޕޮލިހުން ރަށްރަަށށްކުރާ ދަތުުރ ތަކުގައި އެ ރަށްރަށުގައި މަޑުކޮށްލެވޭނޭ އިންތިޒާމެްއ 0
 ދަތިތައް ތިބެންޖެހުމުްނދިމާވާ   ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އަމިއްލަ މީހުްނގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން

.  އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގަިއ ޕޮލިހުން ރަށްރަށަށްކުރާ ަދތުރުތަކުގައި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގައިހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ 3
 ފެކްސްމެޝިން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންފަދަ އެއްޗެތީގެ ބޭނުންކުރަން ފުުލހުންނަށް ިލބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަަމޖެހިފައި ނެތުން 

ހާ ގުޅިގެން ހިންގިދާނޭ ަބއެއްކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް . ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ޕޮލ4ި
 އިސްނަންގަވައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވުން 

. ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު ރަށުކައުންސިލަށް އެގުމަކާނުލާ ހުއްދަ ދޫކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް 2
 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޙައްލުކުރުމު

 ނައްތާލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފައިދާ  . އަތޮޅުގައިވާ ޑްރަގްގެ ނެޓްވޯކް 2

 . ޤާނޫނީގޮތުން އަތޮޅުކައުންިސލަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ފެލިދޫ ކޯޓުްނ ލިބިގެން ދާނޭކަމަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ވިދާޅުވުނ7ް

 



 

17            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން  ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ލޯކަލް 

 1 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ސިޓީ/ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ޒިންމާ ދާރު ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިްލ  ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް 3މާލޭގައި ބާއްވާ  ގައި 0202މާރޗް 

އިބްރާހިމް ނިޔާޒާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީުދ 
 މާލެ ވަޑައިގެްނނެވިއެވެ. ޢަބުދުލްޣަނީ 

 

 ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.

ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ކައުންސިލުން  ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. މި ދުވަހު ވަނަ 0202މާރޗް  01
ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދޯނީގެ މުަވއްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރަންހުރި ކަންކަން ޙިއްސާކުރުމާއި، ކައުންސިލުން 

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

ދަތުރަށް ދޯނި ތައްޔާރު ކުރުމާއި، ދަތުރަށް ދޯންޏަށް މީހުން އެރުމުގެކުރިން ސަންޑެގާއި، ގޮނޑިތައް ސާފުކޮށް  -0
 ހެދުން 

ލުވެގެންގޮސް އެކަންނުކުރުމާއި، މީހަކު ތަނަކަށް ޙަވާލުކުރަންދޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާގަންނަން މުވައްޒަފުން ޙަވާ -0
 އެއްޗެއް ގެންގޮސް އެތަނަކާ ޙަވާލުކުރުން މީގެތެރޭ ނުހިމެނޭކަމަްށ އެންގުން

 އިރު މުވައްޒަފުން ދޯންޏަށްއަރާ ދޯނިބަލާހެުދން  0ދޯނި ކެޔޮދޫ ފަޅުގައި އޮންނައިރު ދުވާލަކު  -3

ރ. ) ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ( އަށް 022.22ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ ނާލުގެއަގު  ދޯނިން އުފުލާ މުދަލުގެ ތެރެއިން -4
 ބަދަލުކުރުން 

 ކަށަވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުްނ ދޯނީގައި ޑްރިންކް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްލެއްުވން -2

 ގައި ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާުނކުރުން  0202މާރޗް  00 -2

ދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުުދލްޢަޒީްޒ މިބައް
އިބްރާހިމް، އަލްފާޟިލް އަޒުަވރު ޢަލީ، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް 

ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ، ޢަބުދުލްަޣނީދުލްމަޖީދު ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، އަލްފާޟިލް ޢަބު
 ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.   

 

 ޕޮލިހުންގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން 

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިންޗާޖް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ފެލިދޫ ވަނަދުވަހު  0202މާރޗް  02  
ޝަރީފް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުެރއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްުވމަކީ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮާޅ 
ޙަވާލުވުމަށްފަހު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ތަޢާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ބައްދަލުކުރެއްިވ ބައްދަލުކުރުމެކެވެ. މި 



 

18            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި، އަތޮޅުގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތު
ޕޮލިހުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށާިއ، މިނޫންވެސް ޕޮލިހުްނެގ 

އެީހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ިލބޭނޭގޮަތށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަްށ  މަސައްކަތާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ިލބެން ބޭނުންވާ
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ 

ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް ، ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތަށް އަބަދުވެސް މި ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭކަމަށާއި
އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަށް ެދއްވާނޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެފަދައިްނ ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުންވެސް ިމހާރަށްވުރެ ގާތްގުޅުމެއް 

މުގަިއ ކައުންސިލާދޭތެރޭ ބާއްވަވާ ދެއްުވމަށާއި، އަތޮޅު ތެޭރ ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަ
ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ެއހެންކަމުން ދެއްވެންހުރިވަރަކަްށ އެމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ދެއްވުން އެދިވަޑައިގަންނަާވ 
ކަމަށެވެ. އަދި މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށާއި، މިހާރުހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާމެުދ 

ށްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް އިންޗާޖް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ތަންކޮޅެއް ސީރިއަ
ޝަރީފާއ، ސާޖެންޓް އަސްލަމް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، 

ރާހިމް، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްަޣނީ، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބް
 އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. 

 

 ރަށުކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބަރާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީދެއްވުން 

ތަށް ކުިދންހޮވުމަށްބާއްވާ ރަށު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީއެއް ހޯދުމަްށ އާން މުބާރާއަތޮޅު ޤުރުވަނަދުވަހު  0202މާރޗް  01
ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މެމްބަރުން ބަޙުސުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ތިންގޮުތްނކުރެ އެއްވެސްގޮތެއް ފާސް 

ނިންމިފަިއ ވެއެވެ. ކުރީއަހަރުގައި މަށް ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރި ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ފެންނަކަ 0204ނުވުމުން 
 ރ. ) އެއްހާސް ރުފިޔާ ( އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަށެވެ.0222.22މުބާރާތް ބާއްާވ ކޮންމެ ރަށަކަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 

 ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން. 

އި ެފިލދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާިޟލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤާއެކު ގ02.22ަވަނަ ދުވަހުގެ ހެންދުނު  0202އޭޕްރީލް  1
ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އޭނާގެ އެދިވަޑައި ގަތުމުގެމަތިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. 

ނާއި، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިްނ މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ އަތޮޅުގެ ކަންތައްަތކުގައި މަޖިލިސް ތެރިން
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށާއި، ކައުންސިލުން ހިންގަވާ އެކިއެިކ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ ގޮތުްނނާއި، އެނޫންވެސް ގޮތްޮގތުްނ 

ކޮށްދެއްވުމާ  ކޮށްދެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކެއް ުހންނާނެތީ އެަކންކަމުގައި ކައުްނސިލަށް އެހީތެރިވެދީ ކައުންސިާލއެކު މަސައްކަތް
 ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލްާފޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކަންކަމުގަިއ  
ވެ. އެގޮތުން މަޖިލިސްތެރިންނާއި، ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަމަށެ

ވަނަ ކުއާޓާގައި ފެށޭނެކަމަށާއި، ފެލިދޫގެ ރަށްގިރުމާއި، ނެރުފާހީގެ މަސައްކަތް  0ފުލިދޫގެ ފާލަމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ 
ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަިދ ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަމުގަިއ އެހީ ވެވިދާނޭކަމަށާއި، 

ކަމަެށވެ. އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަވާ ޤުރްއާން މުބާރާތުްނ ގެންނެވިކަމަކަށް އެހީވުމަށް  ން މިހުންނެވީ އެދިވަޑައިއެގޮތު
ރ. ) ދިހަހާސް ރުފިޔާ ( ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށް ވަޢުދުވެފައި ވާނޭ 02222.22އަށް ދާ ދަރިވަރަކަށް ވަނަ 0

 ވާނޭ ކަމަށެވެ. ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ކުރައް

މި ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، 
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުްލޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިްލ 



 

19            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަުރ ޢަލީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުުދލްމަޖީދު  ޢަލީ
ޢަބުދުލްޣަީނ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، ކައުންސިލް ބިއުރޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

  .ރ އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އެހީތެރިއަކު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެއަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަމީޢު، އަިދ މެމްބަ

 

 ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް 

ޕްރޮގްރާމްގެ  ނޭޝަންސް ެއންވަޔަރަމަންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ
މަޝްރޫޢުގެ  "ލް އައިލަންޑް ނޭޝަންސްއިން ސްމޯ މެޕިންގ އެންޑް އެންހޭންސިންގ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ގަވަރނަންސް"

 0202އެޕްރީލް  00ގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓްރޭނިްނގ ޓްރޭނިންގ ބޭއްވުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ އަތޮޅުގައި ދަށުން، ވ.
  ގައި ބޭއްވުނެވެ. 2.  22ވަނަދުވަހުގެ ހެދުނު  

އެކިބާބުތަކަށް  މި ޤާނޫނުގެ ހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި،މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާޫނނާއި ބެ، ތަމްރީންތަކަކީ މި         
ޤުދުރަީތ  މާއި، ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ަމޝްވަރާކުރު ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި

ިއބެހޭ މަޢުލޫާމތުދީ ބައިވެރިްނ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ އިތުަރށް ހަރުދަނާުކރުމަށް ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ަކންކަން ާރވާ ހިންގުން
 މެކެވެ.   ތަމްރީން ޕްރޮގްރާގެންދެވުނު ކުރިއަށް  އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  މި ޓްރޭނިންގ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ     
އެކިބާބުތަަކށް ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ  ރޭނިންގގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެމި ޓްއެވެ.  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް

 . ވެކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެ އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުުރމުގައި

އި، ލްތަކުގެ މެމްބަރުނާކައުންސި އަދި ރަށު ކައުންސިލްއަތޮޅު މިއަތޮޅުގެ މި ތަމްރީންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ      
ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި  ގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށާއި،ރަށުކޯޓް، ސްކޫލް ނާއި،އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އިދާރާތަކުގެ

 ބޭއްުވނީ  ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ޓްރޭިނންގގެ ގޮތުގައި 0202އޭޕްރީލް  00 ވެ. އަންހެނުންގެ ކޮމިީޓތަކުގެ މެމްަބރުންނަށެ
ދެވުނެވެ. މި ޓްރޭނިންގ ގައި  ޓްރޭނިންގު މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ  ބެހޭ ޤާޫނނާއި ލިބިގަތުގެ ހޯދާ މާތުމަޢުލޫ

 .ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ 02ރަށަކުން ޖުމްލަ  4އަތޮޅުގެ 

 

  ށް  02ން  04ވ.ކެޔޮދޫގައި  0432 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް  4އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

އަށް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވިއެވެ. މި ބުބާރާތުގަިއ 52ން 54)މަސް(  5102ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް  4ންސިލްގެ މި ކައު
ނޑިޔާރަކީ  25ފުލިދޫންނާއި ފެލިޫދންނާއި ކެޔޮދޫން ޖުމުލަ  ޤާރީ އަލްކުދިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އިސްފަ

 މުޙައްމަދު ސާމީއެވެ. 

ގައި ކެޔޮދޫ ސުކޫލުގައި 51:21ދުވަހުގެ ރޭ  5104)މަސް(  52ކުރުމާއި، އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅު މި
ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. އެމަނިކު ފާނު ދެއްކެވި ރިކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެމި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެ އެވެ.

ިވ ޙަބާއާއި، ބެހެްއޓެތައްޔާރީތަކާއި، ކެޔޮދޫން ޓީމުތަަކށް ކީ ހޫނުމަރުވާހަކާގައި މި ފަހަރުގެ ުމބާރާަތށް ކެޔޮދޫން ވެފައިވާ 
ވަނަ އަހަރުގައި ބާއްާވ  5102އަންނަ . އަދި ދާރީއާމެދު ވަރަށްބޮޑަްށ ހިތްހަމަޖެހި ވަޑައިގަންނަވާކަަމްށ ވިދާޅުވިއެވެމެހުމާން

 ގައި އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ. ކަމުން މުބާރާތް ބާއްވާރަށަކީ ފުިލދޫވަނަ ޤުރްއާ 2އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 

 



 

20            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 1122ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ކައިންސިލްގެ މިވަދުވަހު  5102މެއި  8
ން ޝައުުޤވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެފައި ސްޓޯލެއް ތައްޔާރު ކުރިއެވެ. މިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފު

 ވެއެވެ. 

 

 ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ޙަރަކާތްތައް ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަާނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި 
ނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ކުރެވިފައި ބެލެހެއްޓުން ހަާވލު ވަނަ ދުވަހު  5104މާރޗް  2ވެއެވެ. މިގޮތުން މައިގަ

 ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 ީޒް އިބްރާހިމްކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަޢުބދުލްޢަޒ 
 ްފާމަސީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުްނ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލ 
 ީލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލ 
  ުކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރ 

 ގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީްނތަކުގައި ަބއިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

 ދޫކުރުން ލޯން  މްގެ ސްކީ ކޮމްޕިއުޓަރ   

  އަހަރު ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.ވަނަ  0202ވ. ކެޔޮދޫގެ ދެފަރާތަކަށް އައިޕެޑް  20ށުން ގެ ދަކޮމްޕިއުޓަރސްކީމް

 ( 0202ޖުލައި  2ކުރުން ) ރު ންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅުކައު 0202

 ފުރަތަމަ ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓް އެކުލަވާލާފައިވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ކައުންސލްގެ އަތޮޅު ލަފާކުރާ  އަހަރަށް ވަނަ 0202
 އަތޮޅު ދެއްވީ ރަފްކޮށްތަޢާ ބައްދަލުވުން މި. ބޭއްވުނެވެ އިދާރާގައި ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު ގައ03.22ި މިއަދު ބައްދަލުވުން
 ދެއްވަމުން  ތަޢާރަފުކޮށް ބައްދަލުވުން. އަޙުމަދެވެ ޢަބުދުްއސައްތާރު އަލްފާޟިލް ދިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ އިދާރާގެ ކައުންސިލް
 ކަުއންސިލަށް  ނިންމާ ައށް 0202 ޖުލައި 00 ަބޖެޓް އަހަރުގެ ވަނަ 0202 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު އޭނާވިދާޅުވީ

 ބަޖެޓް  ޓްރެޜަރީއަށް އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކުރިން ގެ 0202 ޖުލައި 30 އަދި ،މަށާއިކަ ހުށަހަޅަންޖެހޭ
 ކުރިއަށް  މަސައްކަތް މި އެހެންކަުމން  ،ބޭނުންވާކަމަށާއި ފެށުމަށް  މަސައްކަތް ބަޖެޓްގެ އަވަހަަކށް ވީހާވެސް ފޮނުވަންޖެހޭތީ

 ކޮމިޓީގައި  މިކަމާގުޅޭގޮތުން. ދެއއްވުމަށެވެ ނިންމަވާ ގޮތެއް ކުރައްވާމަޝްވަރާ ހުރިާހބޭފުޅުން ގޮތަކާބެހޭޮގތުން ގެންދާނޭ
 މިކަން  ،ނިންމުމަށާއި  އެްއކޮށް މަޢުލޫާމތު ތަކުން ސެކްޝަން އާދީއްތަދުވަަހށް އަންނަ ނިްނމެވީ ކުރެއްވުމަށްފަހު މަޝްވަރާ

 އަލްފާިޟލް  ޓެކްނީޝަން ކޮމްޕިއުޓަރ ،އަޙުމަދާއި ޢަބުދުއްސަްއތާރު އަލްފާޟިލް ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ ކުރެއްވުމުގައި
 . އެއްކުރެއްވުމަށެވެ މަޢުލޫމާތު ކުރައްވާ ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު އަލްފާޟިލާ އޮފިސަރ ޕްރޮޖެކްޓް  ،ނާއިޝަބީ އިބްރާހިމް

  

 ( 0202ޖުލައި  1) އަތޮޅުކައުންސިލަ އިދާރާއިގައި ބަލްކު އެސް.އެމް.އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުން. 

އުންސިލް އިދާރާގައި ބަލްކް އެސް،އެމް، އެސް ފޮނުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިްމ އަތޮޅު ކަ
ނިޔާޒް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވިއެވެ. މިކަމަށް ބޭއްވުނު ރަްސމިއްޔާތު ތަޢާރަފުކޮށް ދއެއްވާ މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ޑެޕިއުީޓ 



 

21            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

އްތާރު އަޙުމަދެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީްލ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބުދުްއސަ
އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ ބޮޅެއްކަމަށާއި، 

ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ފަސޭހަވެގެން ދާނޭކަމަށާިއ،  ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އިތުރަށް އުނދަގޫ  ވުމުގެ
މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ރޭޓް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި، މުވައްޒަފުން ކައުންސިލަށް ތިޔަދެއްވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަށް 

 ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. 
 

ހިމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަްށ އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާ
އިތުރުވެގެންދާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްވެސް ހަލުއިކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޅެންވެރިއަކު ބުނެފާވާފަދައިން ތަނެއްގަިއ 

ނާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކައުންސިލަށް ފިތުނައާއި، ރުޅިވެރިކަމާއި، ޙަސަދަފެތުރެއްޖިނަމަ އެތަނެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯއް
 މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ. 

 
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އެސް،އެމް،.އެސްގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކޮށް ޒަމާީނ 

ހާވެސް ާގތުްނ ޚިތުމަތްދީ ރައްޔިތުންަނށް އަންގަންޖެހޭ އެންުގންތަްއ ވަސީލަތް ބޭުނންކޮށްގެން ރަްއޔިތުންނަށް ވީ
ފަސޭހަކަމާއެކު އެންގުންކަމަށްވެސް ވިދާލުވިއެވެ. އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައްކަމަށްވާތީ 

 އްވިއެވެ.ވުމަށް ގޮވާލެއްޒަފުންވެސް ހިތްޕެއެދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެފުިރހަމައަށް ހުރިހާ މުވަ
  

މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމް ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލް މަޤާމަށް ބަދަލުވުން 
 ( 0202ޖުލައި  00)

 
 މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމް ވ. ފެލިދޫ ކައުންސިލުން

ދުވަހުން  0202ޖުލައި  2ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާތީ 
ށްފަިއ ވެއެވެ. މިކައުންސިލް އިދާރާގެ އ. ރިސަރޗް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ވ. ފެށިގެން އެމަޤާމުން ވަކިކޮ

ނިޑއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީނާާއ ފެލިދޫ ކެނެރީހިޔާ އަލްފާިޟްލ އަ ޙުމަދު ނަދީމް ފެލިދޫ ކަުއންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮ
ވާދަކުރައްވާނޭ އިތުރު އެއްވެސް މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ އިންތިޚާބާބެހޭ ާޤނޫނުަގއިވާގޮތުގެމަތިން މަޤާމަްށ 

ވާދަކުރާނޭ އެހެންފަރާތެއް މިއިންތިޚާބަްށ އިންތިޚާބުވެފައިވާތީ މަޤާމުގެ ހުވާ މިއަދުވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. މީނާއާ 
ވަނަ ދުވަހުން  2ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ މިމަޤާމަށް އަޙުމަދު ނަދީމް ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުވެފައިވުމުން މިމަހުގެ 

 ފެށިގެން މީނާވަނީ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ އ. ރިސަރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.
 
 
 

   ތައްޔާރުކުރުން. ފާސްކުރުން ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް  2020
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަޖެޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވަލާ ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  0202އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 

ން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަހާސް ރ. ) ހަމިލިއ2042247.22ަބަޖެޓް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާޮގތަށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 
ރ. ) ދެލައްކަ ފަންސާސް ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް 023123.22ސާޅީސް ހަތްރުފިޔާ ( އާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

ކައުންސިލަރުން ރ ) ހަމިލިއަްނ ފަސްސަތޭކަ ހާސް ރުފިޔާ ( ކަމުގައި 2،222،222.22ތިންރުފިޔާ ( އެކުޖުމްލަ 
 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 
 
 



 

22            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

އޮގަސްޓް  0ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަޅުވުން. ) ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފު  ލިދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ފެ 
0202  ) 

 
ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅު ޮހސްޕިޓަލާއި، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، ޕޮލިހާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާިއ، ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލުްނ 

ލުވުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް އެފަރާތްތަކަށް މިކަމުގައި ފެންނަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ މަޝްވަރާ ބައިވެރިވި މިބައްދަ
ދެއްވިއެވެ. ވ. އަތޮޅު ކައުްނސިލުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްެގ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ުމޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި، 

އިބްރާހިމްވެސް މިކަމާގުޅޭގޮތުން ލަފާދެއްވާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަތޮޅު  ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް
ނޑައެޅުމާއި، ކުރާނޭ  ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްާތރު އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ ދުވަހެއް ކަ

ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަަމށާއި، އެހެންކަުމން މަދިިރ  މަސައްކަތެއް ނިންމުމުގައި މިާހޮބޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އުނދަގޫވެާދނޭކަމަށް
ރުޅި ރުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓާސްފޯސްއިން ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ގޮތެއް ނިންމަވާ މުވައްސަސާތަކަށް 

ރާދުވަސް އެންގެވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަާވ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ތާއިދުކުރައްވާ މަސައްކަތްކު
ލަސްނުކުރުމަށާއި، ވީހާވެސް އެދުވަސް އަވަސްކުރުމަށް ނިންމަވާ އެދުވަހަކީ މިއަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަސްކަމަށާއި، މަސައްކަތް 

 ގެންދާނޭގޮތް ޓާސްފޯސްއާއި، ޮހސްޕިޓަލުން ރާއްވާދެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ. 
 

 (  0202އޮގަސްޓް  01ރުކުރުން. )އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭރުފާރުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހަ 
އަޔޮޅު ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި، އަތޮޅުގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކާއި މަޝްވާތައް އަދި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބޮޑަތި  

 ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަްށޓަކައި މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްެގން ޖިޑިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް
އޯގަސްޓް  01އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުާފރުން ފެންާނނޭގޮތް ެހދުމަށް ބެެހއްޓުނު " ހަރުކުރެވު" ޯނޓިސް ބޯޑް މިއަދު 

ގައިވަނީ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވާފައެވެ. މި ކަން އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވީ 02.22ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  0202
ދެއްކެވި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސްލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟި

ވާހަކާގައި މިފަދަ ނޯޓިސްބޯޑެއް ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ިންނމެވީ ކީއްވެކަން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ނޯޓިސް ބޯޑްގައި 
ދާ މުހިންުމ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުްނ ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާިއ، ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރަމުންގެން

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރައްވާ ުމހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި، ރައްަރށުގައި ހިންގާ ބޮަޑތި މަޝްރޫޢުަތކުގެ ޚަބަރުތައް މި ނޯޓިސް 
 ބޯޑުންފެންާނނޭގޮތަށް ކަންަކން ކޮށްދެއްވުމަށް ރަށުކައުންސިލުތަކަްށ ގޮވާލެއްވިއެވެ. 

 
 ފާހަގަ ކުރުން.  22ނިވަން ވ.އަތޮޅުގައި މި 

(   0202އޮގަސްޓް  04މިއަތޮޅުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރީ ފެލިދޫގައި )ފުނައިގެ ޙަރަކާތްތައް  22 މިނިވަން
. ގައެވެ 1.42ދުވަހެވެ. މިޙަރަކާތްތައް ފެށިގެންދިޔައީ ޝަރަފުވެރިން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކުގައެވެ. އެއީ މިއަދު ހެނދުނު 

މިއަތޮޅުގެ ފުނައިގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ދައުލަތަށް ގިނަުދވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަވާ ނިޝާން 
ޢިއްޒަތްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި 

ެނނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއުސްތާޒް މޫާސ ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގައި ހިމެ
ނޑިޔާރުންނާއި، هللا ނިޒާރު އިބްރާހީމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބް އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ވަޙީދު ޢައި، ފަ

ފުންނެވެ. މި ބޭފުުޅން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުްނ ބޭ 03އޮފިޝަލުންނާއި، ޓެކްނިކަލް ޭބފުންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެިވ 
އެބޭފުޅުންނަށް ފެލިދޫން ކިޔާަފއިވަނީ ވަރަށްވެސް ހޫނު މަރުޙަބާއެކެވެ. މިބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އަތޮޅު 

އެއްގެ ވެރިންނާއި، ކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފެލިދޫގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާ
މުވައްޒަފުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ެތރެއިން ގިނަޢަދަދެއްގެ މީުހން ާހބަރަށް ނުކުމެ މަރުޙަާބ ކިޔާފައިވެއެވެ. އަދި ފެލިދޫ " ެޒްޑ 
" ގެ ކުޅިވަރު ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ވަރަށް މުނާސަބަތާގުޅޭ ލަވައެއްގައި، ހަރުބީއާއާއެކު ޝަރަފުވެރި މެހުމާނާއި، 

 ނުންގެ އަރިހުގައި ވަަނއިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ދީފައިވެއެވެ. އެމަނިކުފާ
 



 

23            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށިގެން ދިޔައީ މި މުނާސަބަތާގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންނެވެ. މިޖަލްސާ ބޭއްވުނީ މިއަުދ  22މިނިވަން 
. ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ދައުލަތަށް ގިނަދުވަުހ ގައި ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައެވ04.32ެ

ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަށްވާ ނިޝާން ޢިއްޒަްތދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިްލ 
ން ލިުބުނގޮތާއި، މިކަމުގައި އޭރުގެ ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަ

ބޮޑުވަޒީރު ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޞާހިބުއްދައުލާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނާޞިުރ ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާުނ 
ަގިއ ގެންގުޅުއްވި ވަރުގަދަ ޙިކުމަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ އަދި ރާއްއަށް މިނިވަްނކަން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމު

 ބޮޑުތަކުރު ފާނާއި، ދޮްނބައްޑާރައިން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ. 
 

ފުނަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާއަތޮޅެއް ހިމެނޭގޮތުްނ  22މި ޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިނިވަން 
މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިއަތޮޅުގައި މި  ބާއްވަވާދެއްވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމަށްޓަކައި

ޙަރަކާތްބޭއްވުމުގައި ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ަބއްލަވާ ލެއްވިއެވެ. އަދި ކުރިން ބައިވެރިވެފައިމެ ފަހުވަގުުތ 
 ލަވާލައްފާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. ނާދެވޭނޭކަމަށް ފުލިދޫ އަންގާފައިާވތީ މިކަން ހިގާދިޔަގޮތާމެދުވެސް ބައް

 
ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަތޮޅުގެ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްއުސްތާޒް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމް 

މުގުލުގައި ތިއްބެިވ  ދެއްކެވި ވާހަކާގައި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭރު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގެ
ބޭފުޅުން މިނިވަންކަން ިދފާޢުޮކށް މިނިވަންކަންމަތީ ތާއަބަދަްށ ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކާއި، މިނިވަންކަމެއް 
ޤައުމެއްގައި ނެތްނަމަ ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދާނޭކަމަށާއި، ޤައުމެއްގައި މިނިވަންކަން ދެމިއޮތުމުގަިއ 

ނޑު މެނާހަމައަށްވެސް ގެނެސްދެއްވާފައި ހުންނަން ޖެހޭ ރުކުންތަކެއް ވާކަަމށާއި، އެކަންކަން ފިލޯސަފަރުންެގ ފަރާތުން އަޅުގަ
ވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް މަސައްކަތް 

ފުޅުގައި އެޅިފައިވާ މި ދެންނެވި ރުކުންތައް ފުރިހަަމއަށް އަދާކުރުމަށް ކަމަށް ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެބޭފުޅުންގެ އިސްތަށި
 ވިދާޅުވިއެވެ، 

 
ފުނައިގެ  22ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިނިވަން هللاހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް އަލްފާޟިްލ ޢަބުދު

މުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއި، ޙަރަކާތް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުމުގެ ބޭނުމާއި، މިކަ
އެއްބައެއްވަންތަކަން އިތުރުވަުމްނ ދާކަމަށް ވިދާލުވިއެވެ. އަދި މި ޙަރަކާތް ހިންގުމުގެ އެންެމބޮޑު ބޭނުމަކީ މާލެއާިއ، 

 ންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.ގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގު 22ރާއްޖެތެރެ ތަފާތުކުރުމެންނެތި ަހމަހަމަގޮތެއްގައި މިނިވަން 
 
ޝުކުރު ދެންނވުމުގެގޮތުްނ ާވހަކަދެއްކެވީ ފެލިދޫ ކައުންސިލްެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަލީ އެވެ. ޖަލްސާގަިއ  

ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދިނީ ވ. އަޮތޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު މިޖްދާފް ޢަބުުދލްމަޖީދެވެ. ކިެޔވިދިޔަ އާޔަތްތަކުގެ ދިވެިހ 
ޖަމާ އިއްވައިދިނީ ވ.އަތޮުޅ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ފާތުމަތު މަލީޙާ އެވެ. މި ޖަލްސާގައި ފެލިދޫ ޒުވާްނ ތަރު

 ޖިންސުއްލަޠީފުންގެ ފަރާތުން ުހަށހަޅައިދިން އައިޓަމެއް ހިމެނުނެވެ. ޖަލްސާ ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. 
 

އަދި ގައެވެ.  4.42ހަވީރު  ދުވަހު 0204އޯގަސްޓް 04ޅިވަރުތައް ފެުށނީ ފުނައިގެ ކު 22ވ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު މިނިަވްނ 
ނޑު  މި ކުޅިވަރުތައްއޮތީ ވ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ން ފެށިގެންވެްސ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. 1:32ރޭގަ

ކުޅިވަރުތައް ފައްޓަވާ ދެއްވީ ޝަރަފުވެރި  ގޯތީތެރޭގައި މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބިމުގައެވެ. މިއަދު ހަވީރުގެ
މެހްމާން ދައުލަތަށް ގިަނދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަށްވާ ނިޝާން ޢިއްޒަްތދީނުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް 

ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ  ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ.މިއަތޮޅުގެ ފުނައިގެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ކުރީ ޒަމާނުގެ
ޙަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލުމެވެ. މިގޮތުން ދިވެިހންހެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރީޒަމާނުގެ މީހުން ޭބނުންކުރި ބައެއްސާމާނު ހިމެނޭގޮުތްނ 

ވ. އަތޮުޅ  ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ވ. ައތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ދައްކުވައިދިނެވެ. މީގެފަހުން ެދްނ ފެނިގެންދިޔައީ
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފިރިހެްނ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޒަމާނުްއސުރެ ފެލިދޫގައި ކުޅެމުންދާ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ 



 

24            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ނަގިލިނެގުމުގެ ފަރިޙަރަކާތެކެވެ. ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މި ކުޅިވަރަށްފަހު ދެން ހުށަހަޅައި ދިނީ ކެޔޮދޫ ސްކޫލުގެ އަންހެން އަދި 
ދަރިވަރުން ހުށަހަޅައިދިން ބޮޑުބެރާއި، ނެށުމުގެ އައިޓަމްތަކެކެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ދެންފެނިގެން ދިޔައީ ފެލިދޫ ޒެޑްގެ ފިރިހެން 

ނޑު ފެށުީނ  މަގުމަތީ ލަނގިރީގެ ފަރިޙަރަކާތްތަކެކެވެ.  ގައެވެ. ފުރަތަމައޮތީ ފެލިދޫ "ޒެޑްގެ" ފަރާތުން 1.32ރޭގަ
ތެކެވެ. އޭގެފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިިދްނ ހުށަހަޅައިދިން ލަނގިރީގެ ފަިރ ޙަރަކާ

ނޑިއާއި، ރުމާހިމެނޭގޮތުން ހުށަހަަޅދީފައި ވެއެވެ. އޭގެފަހުން  ތާރައިގެ އައިޓަމެކެވެ. މި އައިޓަމުގައި ތާރައާއި، ކުރު ދަ
ކެއް ދައްކުވައިދިން ކުޅިވަރެވެ. އޭގެފަހުން ފެލިދޫ 'ޒެޑްގެ' ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫ އަންހެން ޖިންސުއްލަޠީފުން ފަރިޙަރަކާތްތަ

އޮޑި ލަވައިގެ ޙަރަކާތްތަކަކާއެކު ދަފިނެގުން ޮއތެެވ. މީގެ ފަހުން އަނެއްކާވެްސ ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫެގ ފަރާތުން ގާ
ޖިއްސުއްލަޠީފުންގެ ފަރިފަރި ޙަރަކާތްތައް ދައްކުވައިދޭ އައިޓަމެކެވެ. އޭގެފަހުން ދެންއޮތީ ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން 

ޓަމެކެވެ. މިއައިޓަމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫ ޖިންސުއްލަޠީފުންެގ ހުށަހަޅައިދިން މަގުމަތީ ލަގިރީގެ އައި
ފަރިޙަރަކާތް ތަކާއެކު ޒަމާނީ ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ ކުރުފަލީގެ އައިޓަމެކެވެ. އެންމެފަހުން އޮީތ ފެލިދޫ ޒެޑްގެ ފަރާތުްނ 

ފުނަިއ ވ. އަތޮޅުގެ ކުޅިވަރުތައް  22ކުޅިވަރުތައް އަދި މިނިވަން ހުށަހަޅައިދިން ތާރައިގެ އައިޓަމެެވ. މި ކުޅިވަރާއެކު މިރޭގެ 
ނޑު  ގައެވެ. މީގެފަހުގައި ދެންއޮތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވި  00.02ނިމިގެންދިޔައީ ރޭގަ

ވެ. ިމޖާފަތަކީވެސް ކުރީޒަމާނުގެ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޖާަފތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެިރވެ އިންސާފުކޮށް ދެއްވުމެ
ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް މަުއލޫދު ހަރުގެއަށް ކޭންގެންގޮސްެގން ކޭމަށް އިންސާފުކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި 

ނޑު މެންދަމުންއަިލވެ  22ދެވުނު ޖާފަތެކެވެ. މިނިވަން    ގައެވެ.0.32ފުނައިގެ ވ. އަތޮޅުގެ ޙަރަކާތްތައް ނިމުނީ ރޭގަ
 
 
 

 (  0202އޯގަސްޓް  32ނޯތް ޕޮލިސް ވިންގަރ ގެ ކޮމާންޑަރ ވ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން. ) 
މި ބައްދަލުވުމަކީ ނޯްތ ޕޮލިސް ވިންގަރ ގެ ކޮމާންޑަރ އަލްާފޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ވ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަާވ 

ށް ބޭުނންފުޅުވާތީ ބޭއްވުނު ބައްަދުލވުމެކެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ދަތުރުފުޅުގައި މިކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަ
ޕޮލިސްކޮމާންޑަރ ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ުހރިގޮތާމެދު ކައުންސިލުން 

ން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެކިވަޑައި ގަންނަވާގޮތް އައްސަވާ ހެއްދެވިއެވެ. މިކަމާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލު
 ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ އެކި މެމްބަރުން އެބޭފުޅުންނަށް ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. 

 
ްނދާކަމަށާއި، ައދި ފަޅުތަކުގެ ބޭނުންވެްސ މިއަތޮޅުތެރޭގައި ބައެއް ފަރާތްތަުކން ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ފަޅުރަށްރަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެ

އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ހިފަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، މިގޮތުން ރޮދުލައިގެންނާއި، ދާބުރިއަޅާއިގެން 
 މަސްހިފަމުންދާކަމަށާއި، މިފަަދ ކަންކަން ހުއްުޓވުމުގައި ުއންސިލްގެ ވަޞީލަްތތައް ނެުތމުން މިކަން ކައުންސިަލށް 
އެދެވޭގޮތަށް ނުކުރެވޭކަމަށާއި، މިކަމުގައި ޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަަމށް ކައުންސިުލގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. 
މިކަމުގައި ޕޮލިހުންނަށް އެީހތެިރވެވިދާނޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ ޤަވާޢިދެއް ކައުންސިލުން ހައްދަވާ އެޤަާވޢިދުގެ 

ން އުޅުއްވަނިކޮށް ޕޮލިހުންނަނަށްވެްސ އެކަމާ އެހީތެރިވެވިދާނޭކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ދަށުން އެކަން ކުރައްވަ
މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެދަުށްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒު އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިކަހަލަ ޤަވާޢިދެއް ހެއްދެވުްނ 

ރީންެވސް މިކަމަށް ވިސްނެވުން ބުއްިދވެރިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ މާރަގަޅު ވާނޭކަމަށާއި، އަދި ެއންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓް
 މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

 
ގެވުމާ މިބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް އާއި، ފެލިދޫ ޕޮލިސް ވަގުތީގޮތުން ހިން

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް  ލް އިބްރާހިމް އަޙުމަދުގެ އިތުރުންޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްފާޟި
ރާހިމް، އަލްފާމިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް، ރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްނިޔާޒްއާއި، ކައުންސިލް މެމްބަ 

ޓަރ އަލްފާޟިްލ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލްަޣނީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކް
 ސައްތާރު އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.  އްޢަބުދު



 

25            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 0ބޭންކުއޮފް މޯލްޑިވުސް މުލީބުރާޗްގައި އޮންނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން. ) 

 ( 0202ސެޕްޓެންބަރ 
  

އެކައުންޓް ނޮން   7709130118002ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ:  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބުރާންޗްގައި އޮންނަ މި
ގައި ފޮނުވުނު ސިޓީއަށް އެފަރާތުން 0202އޯގަސްޓް  00އެކްޓިވެއިޓް ކޮށްފައިވާތީ އެކައުންޓް އެކްޓިވެއިޓް ކުރުމަށްއެދި 
ހަކަ ދެކެވުނެވެ. އެކައުންޓް ގައި ގުޅައި ޒިޔާދުއާ ވާ 04.42އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާތީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު 

އެކްޓިވެއިޓް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކަންވެފައިވާގޮތް ސާފުކޮށްފައި ގުޅާނެކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ އެކައުންޓްގައިހުރި 
ގައި 0202ސެޕްޓެމްބަރ  23ފުނައިގެ ޙަރަކާތަށް ޖަމާކޮށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް ޗެކްހަދާ  22މިނިވަން 

ގައި ވ. އަތޮޅަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާަކމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 0202ސެޕްޓެމްބަރ  22ނުވުމަށާއި، ބޭންކްގެ ދަތުރު ފޮ
 އެހެންކަމުން ޗެކް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ނާޞިރާ ޙަސަނަށް އެންގުނެވެ.

 
 (   0202ސެޕްޓެންބަރ  02ން. ) ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ރިސާޗް ޓީމް ވ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތު

 
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި، ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫާމުތ އެއްކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ 

ންނެވީ ދަތުރުގައި މިއަތޮޅަށް އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ޓީމުގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެ
އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަސްރު އެވެ. މިޭބފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގަީތ 

 ގައެވެ. މިބޭފުޅުންަނށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެ އިދާރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ. 4.22ހަވީރު 
 

ންގެ ދަތުާރބެޭހގޮތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫާމުތ ދެއްވުމަށް ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުީނ ހެރިޓޭޖްގެ ބޭފުޅު
ނޑު  ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދަތުރުގެ ބޭނުމާއި، ދަތުރުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ 2.22ރޭގަ

ފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަސްރެވެ. ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ެދއްވީ އަލް
ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ވިދާޅުވުމަށް އެދުނެވެ. މި ދަތުރުގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ 

ވާނޭ ކަމަށާއި، ދަތުރާބެހޭ މަުޢލޫމާުތ އަލްފާޟިލް ޢަބުުދލްމަޖީދު ައބުދުލްޣަނީ ވަޑައިގަންނަާވގޮތަްށ ހަމަޖައްސާފައި
ރަށުކައުންސިލަތަކަށް ދީފައިވާނޭަކމަށާއި، ފުިށފަރު ދޯނި ބޭނުންވެްއޖެ ހިދެއްގައި ދަތުރު ކުރެވޭގޮަތްށ ހަމަޖެހިފައި ވަނޭކަަމްށ 

އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ދަތުރެއް ހެރިޓޭޖްގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް ކުރެއްވީތީ
 އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

 
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީްޒ 

ލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އިބްރާހިމް، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަުބުދލްޣަނީ، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި
 އަޙުމަދު، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ަޝީބން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. 

 
 ( 0202އޮކްޓޯބަރ  04ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިން  )

ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިން އިންސްޓިއުޓާއި މި ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިއަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލް 
ޓްރޭނިންއެއްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓަރޭިނން ކަމަށްވާ ވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި  2ންޓުންނަށް އަމަޒުކޮށްެގްނ ބޭއްވޭ ސާވަ

ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ފެށުނެވެ. މި ޓްޭރނިންގަިއ 02.32ބޭނުންކުރމުގެ ޓްރޭިނން މިއަދު 
 އިވެރި ކުރެވިފައި ވެއެވެ. މީހުން ބަ 07ހުރިހާ ރަށަކުން ޖުމްލަ 

 
ނިމިގެންދިޔަ ޓްރޭނިން ތަކާބެޭހގޮތުން އެއްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެޭހ 
މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމިަޝނަށް ޮފނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަްތތައް ކަންކަމާ ޙަވާލުވެތިއްބެިވ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުޮކްށ 



 

26            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި މި ކައުންސިލަގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުްނވެސް މި ޓްރެނިންތަކުގަިއ ހޯ
 ބައިވެރި ވެފައިވާތީ މިކަން ފާހަަގކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިައދުގެ މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ދެވިފައިވެއވެ.  

 
 ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމް ފެށުން 

ވަނަދުވަހު ފެށުމުގެކުޑަ  0202އޮގަސްޓް  02ޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫަފިހޕްރޮގުރާމް އަތޮ
ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެލިދޫގެ ދެ ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅުްނ 

ހަވަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ. މިތަކެތި އެބޭފުޅުންނާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އެދިލައްވަފައިވާ ތަކެތި
 އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި، ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީއެވެ. 

 ޓް އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރެއަށްކުރިދަތުރުގެ ރިޕޯ  ށް 07ން 02ނޮވެމްބަރ  0202

 ތަޢާރަފް 

މި ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ   
މުއައްސަސާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރަމުން ގެންދާ 

ރާތްތަކަށް ދެއްވައި އެފަރާތްތަކަކުގެ ޝަކުވާތަކާއި މަޝްވަރާތަކާއި ވާހަކަތަްއ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާުތ އެފަ
 . ރުފުޅެއް ކަމަށެވެދަތު އްވާއަޑުއެއްސެވުމަށް ކުރަ

 ދަތުރުކުރި ދުވަސްތައް 

 ުމެންދުރުކުރި 0202ނޮވެމްބަރ   02   ލިދޫ ފ 
  ޫމެންދުރުކުރި 0202ނޮވެމްބަރ   16   ރަކިދ 
  ޫނޑު  0202 ނޮވެމްބަރ  16   ކެޔޮދ  މެންދުރު ފަސް/ ރޭގަ
  ޫމެންދުރު ކުރި  0202ނޮވެމްބަރ   17   ތިނަދ 
 ޫމެންދުރު ފަސް/ ރޭގަނޑު، މެންދުރު ކުރި  0202ނޮވެމްބަރ   07   ފެލިދ 

 
 

  ްބައިވެރިނ 
 :ީމިދަތުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވ 
 ްނިޔާޒް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމ 
 ުކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކ 
 ްކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްުދލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމ 
 ްބޭފުޅުންނެވެ.  4މި  ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލ 
 ިވަޑައިގެންނެވީ:ވެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ަބއިވެރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަްބދުލްޣަނީ )ފުިލދޫ، ރަކީދޫ، ކެޔޮދުއަށް( ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ 
 )ްޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު )ތިނަުދއަށ 
 )ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމީޢު )ފުލިދޫ، ތިނަދުައށ 

 
 
 
 



 

27            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ލްގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާކުރި މައުލޫމާތު ދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ކައުންސި  -3

 .ގަލްފްކްރާފްޓް ލާންޗެއް ގަތުން  -0

ހޯދުމުގެ މަސައްކަްތ  ގަލްފްކުރާފްޓް ޯލންޗްމީހުންގެ ޖާގައިގެ  07އަތޮޅުކައުންސިލުން ގަތުމަށް ަމސައްކަތް ކުރަމުންދާ 
 ކަށް މައުލޫމާތު ހިއްާސކުރެއްވިއެވެ. މިހާރުގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ބެހޭގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެްނެނވި ފަރާތްތަ

 ކަށަވަރުގެ ޚިދުމަތް  -0

ދޯންޏަށް މުދާ ޭނރުވޭތީ އެދޯނީގެ ބަަދލުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު ދުއްާވ ކަށަވަރުދޯނި ކުޑަވެގެން އެކަށީެގންވާވަރަށް އެ
ވެސް ހަދާ ނިިމފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަށަވަރަްށ އެހެން ދޯންޏެއް ހޯދުމުގެ މަަސއްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި، އެަކމުގެ ފީސިބިލިޓީ

ނޑަކަށް ހަމިލިއަންރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާކަަމށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހާގިނަ  ވުރެއް ބޮޑުދޯންޏެއް ބަނުމަށްަޓކާއި ގާތްގަ
ނިސްޓްރީން ފިޭންނސް މިނިސްޓްރީގައި ލޯނަކަށް އެދުމުން އެ މިިއ،ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތޮޅު އެކައުންޓްގައި ނެތްކަމަށާ

އަދި އެއްވެސް ކައުންސިލަކަށް ލޯނު ދޫނުކުރަށްވާ ކަމަށެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލު ކުރާކޮންމެކަމަކީ  ފައިވަނީވިދާޅުވެ
ކަށަވަރު ދޯޏަށް  ވެ.އުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށްވާތީ ގެއްލުންޮކށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވެން ނޯންނާެނކަމަށެރިފާޔަވި

ވަރަްށބޮަޑށް ދަތިވެފައިވާީތ ރާއްޖެއިންބޭުރގެމީހުން ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް
ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ކަށަވަރުދޯނި މިހާރު މާލެގޮސް ގާތްކުރަމުންދާ ދެކުނުފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އުުތރު ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމުެގ 

ސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކަށަވަރުދޯނީން އެކިފަރާތްތަކުން ފުިލދުއަށް ގެނެވިފައިވާތަކެތީެގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ަނއިބްރައީ
ނޑަކަށް  އަރާކަމަށް ވީދާޅުވިއެވެ. މިފައިސާ ހޯދައި ދިނުމުގައި ފުލިދޫ ކުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން  ހާސްރުފިޔާ 7ނާލަށް ގާތްގަ

   ށަވަރު ދޯނި ނުދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. ރަކީދޫ މީހުންވެސް އެރަށަށް ކަ ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 އައުޓްރިޗް ސެންޓަރ )ޑިޕޮލޮމާ ކޯސް ހަދާކުދިންނަށް ދެވޭ ލުއިލޯން( -3

ވ.އަތޮޅުތަޢިލީމީ މަރުކަޒުގައި ުހޅުވާފައިވާ އައުޓްރިޗް ސެންޓަރާއި ބެހޭ މަޢުލޫާމތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އެސެންޓަރުގައި 
ރުން ޑިޕޮލޮމާ ހަދަމުންދާކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް އެހީރެވެ ދިނުމުގެގޮތުން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ޓީޗަ 00މިއަހަރު 

 ބައެއްފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންިސލުން ކޯހުގެފީ ދައްކައިދީގެން ހިޭލކިޔަވައި ދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ދޫފަހި ސްކީމް  -4

      ނިމުމާއެކު ދަތުރު އަތޮޅުތެރޭގެ ދެވަނަބުރެއް ދޫފަހީގެ. މާއުލޫމާދެއްިވއެވެ ތާ ބެހޭގޮތުންގޮ ހިނގަމުންދާ ޕްރޮގުރާމް ދޫފަހި   
ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބުލިޭބނަމަ ދެވަނަ ބުރެއް ފަށާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ދޫފަހި ޕްރޮގުރަމު ފެށުންލަސްވީ ހުއްދަހޯދަްނ 

 ސްވެގެންކަމަށެވެ. ޖެހޭފަރާތްތަކުން ިލބެންޖެހޭހުއްދަ ލިބުންލަ

 

 .އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނީމް ފާމަސީގެ ވިޔަފާރު ހުއްޓައިލައި އެސް ޓީ އޯ ގެ ފާމަސީ ހުޅުވުން  -2

މިހާރު ގެއްލުަނވަމުންދާތީ ހުއްޓާލެވިފައިވާކަަމށާއި، އެތަނަށް އާސަންދަިއްނ ރައަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި ބޭސްފިހާ
ފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ޢިމާރާތް އެސް.ޓީ.އޯއަށް ފަސްއަހަރުދުވަހަށް ލިބެންޖެހޭފައިސާ ފައިސާ ހޯދި

 ދެވިފައިވާކަމަށެވެ.



 

28            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 

 ލޯން ޕްރޮގްރާމް  -2

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯނުދޫކުުރމުގެ ބަދަލުގައި ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނަވާކަމަށް ވިދާޅުވއެވެ. 
ން އަޮތޅުކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނުފައިސާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް ނުދައްކާތީ އެމައްސަލަ ފުލިދޫގެ ބައެއްފަރާތްތަކު

އްދަވާނެކަމަށެވެ. އަލްމަރުހޫމް އަދުނާުނ ވަ އްޝަރީއަތައް ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭޮގތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. މިަމއްސަލަ ކޯޓަ
ހީުދ ަނންގަވާފައިވާ ލޯނާއި ބެހޭގޮުތްނ ފުލިދޫ ކައުންސިލާިއ ނަންގަވަފައިވާ ޯލނާއި، އަލްަމރުހޫމް އިބްރާހީމް ވަ

 މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

 ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯންސްކީމް  -7

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯނުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވާކަމަށާއި، އެލޯނުގެފައިސާ މިާހރު ވަރަށްބޮޑުތަން ކަވަުރ 
 އުޓަރ ލޯނުގެ ބުރެއްފަށާނެކަަމށެވެ.ވެފައިވާކަމަށެވެ. ވަރަށްއަވަހަށް ޮކމްޕި

 ފެން ފިލްޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުން  -2

ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއްގެފަރަތުން އެޙިގެ ގޮތުގައި ހަދިޔަކޮށްފައިވާ ފެންފިލްޓަރ ތަކެއް މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި، ޞިއްީހ 
 ދާއިރާތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަމަްށ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ން ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރު  -1

ރަށުކައުންސިލްތައް މުނީޓަރ ކުރުމަކީ  ރަށުކައުންސިލްތައް މުނީޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާބޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ.
 އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށައި، އަދިމިހާތަނަށް އެމަަސއްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާކަމަްށ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  -02

އަންހެނުންގެ ތަރަށްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކ 
 ދެކެވިފައި ވެއެވެ.

ވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި މިގޮތުން އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާރަށްރަށުން އެކަމަށް އަދި
 ކުރިމަތިލާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުމަށް އެދިލެވިއެވެ. 

 މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރަޒް  -00

ރަޒްގައި އަދި މި މައު އަންނަ އަހަރުބާއްވާ އަްތތެރި ަމސައްކަތުގެ މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން ާވހަކަ ދެއްކެިވއެވެ.
 މިއަތޮޅުންވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ. 

  ތައްޔާރުކުރުން  ފަސްއަހަރުގެ ޕްލޭން -00

އަންނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ފަސްއަހަރުގެ ޕްލޭން ގައިހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމުތ    
 މެނެއެވެ.މިދަތުރުގައި ހި ހޯދުންވެސް 

 



 

29            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

  ޤާއިމުކުރުން ފެލިދޫގައި ބޭއްކެއް -03

ފެލިދޫގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކު އޮްފ މޯލްޑިވުސްގެ ބޭފުޅުން އެރަށަށް ވަޑައިގެން ކުރީގައި 
ބޭންކަްށ  ފެލިދޫއޮފީސް ހިންގެވި ބާއިމާރާތް ބަލާފައި ވާކަމަށެވެ. ފެލިދޫކައުންސިލުންވެސް މިހާުރ އެއިމާރާތް
 ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ބޭންކުގެ ޚިުދމަތް ދޭންފެށުމުން އަތޮޅުގެރައްޔިުތންނަށް ބޮޑެތިަޢދަދު ތަކުގެ ލޯނު ލިބޭނެކަމަށެވެ.

މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ފަރާތްަތކަށް ދަތިވާ އެކިއެކި ކަންކަމާބެހޭގޮތުނާއި ކައުންސިލުްނ  
 އެކި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަަކަތކާއި ޚިޔާލުތައް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.  ދެމުންގެންދާ އެކި

 މާލީ ޚުލާޞާ 

 ބަޖެޓްގެ ސަރުކާރުގެ  ވުމާއެކު މަދުންކަމަށް ވަރަށް ލިބިފައިވަނީ ފައިސާ ގޮތުގައި އާމްދަނީގެ ވަނައަހަރު 2015 ކައުންސިލަށް
 ންސިލްގެ އުކަ ިލިބފައިނުވާތީ ފައިސާ އެހެންކަންކަމަށް ފިޔަވާއި ޚަރަދުތައް ރީއިދާ ކައުންސިލްގެ ތެރެއިންވެސް

ނޑިތައް ނޑުދަ  .ނުވެއެވެ ކުރެވިފައި މަސައްކަތެއް ގެންވާއެކަށީ ޙާޞިލްކުރުމަށް ލަ

އެވެ.  ރ0372322.04އެވެ. ޚަރަދުވެފައިވަނީ  ރ4272000.22ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓަްށ ލިބިފައިވަނީ  0202

އެވެ.  ރ24322.22އެވެ. ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ލިބިފައިވަީނ  ރ4202220.22ރަދަށް ލިބިފައިވަީނ ރިކަރެންޓްޚަ

މިއައި ޓަމަށް  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުުމގެ ޚަރަދުއެވެ.  ރ0713220.22މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލިިބފައިވަނީ 

ނއެވެ.  ރ71702ލިބިފައިވަނީ  ނޑުދަ ވަނައަހަރުގެ  0202ފަިއސާ ބޭނުންވާ  ކާކުރުމަށްޓާޑިތައް ޙާސިލްކައުންސިލްގެ ލަ

ނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ ޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެބަ ނޑުދަ އްވާފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަ

 ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ

 ހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނި 

 ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޚުލާޞާ  
 ރ3222222/-   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި، އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަން 

 ރ222222/-        ޗަރު ފަރުނީ
 ރ022222/-       އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިްނގ އަގު

 ރ 02222/-        ފަރުނީޗަރުގެ އަގު 
 ރ0222222/-        ފުށިފަރުދޯނި 
 ރ0022222/-        ކަށަވަރު ދޯނި 

 ރ 02222/-         ވޭލަރު 
 ރ2022222/-         ޖުމުލަ:



 

30            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ނޑުަހރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލގައިހުރި ނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަ ނޑުދަ އެސެޓްތަކުގެ  ކައުންސިލަގެ ލަ
ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ ބޭނުން ހިފައިެގން އަދި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. 

 ތަކެތި ކައުންސިލަށް ލިގެންނެވެ.  ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލްގެ އިހްތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި
 
 ސާ ހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާ ހުރި މުދަލާއި، އެ އުންސިލްގައި ކަ 
 
  

 އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

 

 ފުށިފަރު ދޯނި 

 

 ކަށަވަރު ދޯނި

 
 

 އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ބޭސް ފިހާރަ 

 
 

އެސް.ޓީ.އޯގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށް ފަސް އަހަރަށް 
 ދޫކުރެވިފައި 

 
 
 
 

 
 



 

31            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 

 އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޭބނުން ހިުފނުގޮތް  ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި
 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަްނ  0

 ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެެވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.  މާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އި
އުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި، ފުށިފަރުދޯނި ުފށިފަރުދޯނި އަޮތޅުކަ-0

 ކުރުމަށެވެ.  ބޭނުންތަަކށް މާލެދަތުރު ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި
ނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާކަށަވަރު ދޯިނ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތުްނގެ ބޭނުމަށް ކަށަވަރު ދޯނި  -3 ލެއާއި އެއްގޮތަށް މާ ކަ

އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށްތަކަށް ޭބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި، ގެދޮރުއެޅުމަށާއި، އެހެނިހެން މީހުންާނއި، އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ ދެމެދު 
    ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އަތޮޅަްށ ގެނައުމަށެވެ. 

 ވޭލަރު 
 ރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.  ވ02ަވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާީތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 

 ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގުން ވަނަ ބައި: ހަތަރު
އާއި،  0202/7ރު: ބަ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަމް  ތައް ލާމަރުކަޒީދާއިރާއިދާރީ ދަީނ ގެން ގަމުންމިކައުންސިލް ހިން

 މަތީްނނެވެ.ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ވާޢިދާއި،ގެ ޤަފައިވާ މިކައުންސިލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެުކލަވާލެވިމިޤާނޫނު



 ()އޮނިގަނޑު  ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް 

 
 
 

  

 ކައުންސިްލގެ ަރއީސް 

 އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ަސރވިަސސް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 .އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ0 
 . އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ0

  
 . އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ 0
 ޓެންޓް . އ. އެކައުނ0ް

 އޮފިސަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް .0 
 . އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ0
 އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ -3
 . ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 4
 . އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2
 . މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ2
   ފަޅުވެރި  -2. ޑްރައިވަރ / ނެވި  .7
 ފަޅުވެރި 02         . ފަޅުވެރ1ި

 ކަތު. މަސައ00ް. މަސައްކަތު      00
 . މަސައްކަތ04ު. މަސައްކަތު      03
 
 
 

 

 

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ.0
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ0
 . އ. ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ3
 . އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ4

 
 

ަރީއސް ނަިއބުކައުންސިްލގެ   

ރުން ކައުންސިލަ   

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ކައުންސިލް ިބުއރޯ 

 ކޯޕަރޭޓް އެފެައރޒް 
 ޑިރެކްޓަރ

 

 ފޮލިސީ،ޕްލޭނިްނގ،ރިަސރޗް އެންޑް ޮމނިޓަރިން 
 ރލީގަލް އޮފިސަ 

 

 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 

 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް 
 ނިޔާޒް އިބްރާހީމް

އިބް ރައީސް ކައުންސިލްގެ ނާ
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދުަމނިކް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އިްބރާހީމް

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަލީ 

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
 އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

 ކައުންސިލް މެމްބަރ 
ޢީލް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާ

 އިބްރާހީމް

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 
 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

 
 މަސްއޫލިއްޔަތު  ޒިންމާތަކާއި ކައުންސިލަރުންގެ

 :ގޮތް  ބަހާލެވިފައިވާ ނަށްކައުންސިލަރުން މަސައްކަތްތައް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެއަތޮޅުފެލި
 ްކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެްއޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަޢުބދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމ 
 ްފާމަސީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވުްނ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލ 



 

34            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ީލޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން ެމމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލ 
 ޯނުގެ ކަންކަން ބެެލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ކޮމްޕިއުޓަރ ލ 
 
 
 ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް  

 

ޖަލްސާގެ  #
 ނަންބަރ

 ނިންމުން 

ވަނަ އަހަރަށް މި ކައުންސިލަށް ދައުލަތުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާ  0202 0 0
ރ. )ހަތަރު މިިލއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްާހސް ދުއިސައްތަ ބާރަ ރުފިޔާ ( 4272000.22

ނޑައެޅި ، އާއި ޚާއްޞަ ކައުންސިލުން ހިންގާ މުހިންމު ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ
-އާއި، ލޯނުސްކީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ރ. 22222/-ހާލަތެއް ތިމާވެއްޖެނަަމ ޚަރަދުކުރުމަށް 

-ރ ޖުމުލަ: 123434/-ރ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް 0222222/
ރުފިޔާ (  ނަވާރަ ލައްކަ ފަންސާސްތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަރަތު) ރ 0123434/

ރ. ) ހަމިލިއަން ހަ ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ 2202242.22 :އެކުޖުމްލަ
އަހަރުގެ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަމުގައި ވަނަ  0202ރުފިޔާ ( އަކީ 

 ފާސްކުރުން

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
3 

އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު  0
ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ  ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމަށްޓަކާއި، ފުރަތަކަބުރުގައި

ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި، 
އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިޭބ 

ރ ގެ  2222/-ޓްރެސްޓަކާއެކު ގެ ިއސް 2އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ދަރިވަރަކަށް %
އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ  0ލުއި ލޯނެއް 

އަހަރުެގ  0ކުދިންގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެީފ ހަމަޖެހޭ ކުދިން 
ށާއި، އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުްނ މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަ

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް  3ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން 
 ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް 

 
 

ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެދިލައްވާފައިާވ ގޮތުގެމަތީން ބައްދަލުވުމެއް 
 އި، މިބައްދަުލވުން އަްނނަ ބުދަދުވަހު ބޭއްވުަމށެވެ.ބޭއްވުމަށާ

 
 4އަންނަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަްފތާގަިއ މާލެދަތުރެއް ކުރުމަށެވެ. އަދި  މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ 



 

35            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ިނންމާފައި ވެއެވެ.  
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އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް  3
ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމަށްޓަކާއި، ފުރަތަކަބުރުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ 
ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި، 

މްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިޭބ އަތޮޅުގައި ގާއި
ރ ގެ  2222/-ގެ ިއސްޓްރެސްޓަކާއެކު  2އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޮކންމެ ދަރިވަރަކަށް %

އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ  0ލުއި ލޯނެއް 
އަހަރުެގ  0ތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެީފ ހަމަޖެހޭ ކުދިން ކުދިންގެ

މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި، އަޮތޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށުްނ 
ށް ޚިދުމަތް އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަ 3ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން 

 ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަށް 
 

 0202އޭޕްރީލް  04ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ުޤރުއާން މުބާރާތް މިަފހަރު ބާއްާވ ތާރީޚަކީ  0432
ކަމަށާއި، މި  2ށް ކަމަށާއި، މުބާރާތް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  0202އޭޕްރީލް  02އިން 

ޒުވަރު ޢަލީ، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ބޭފުޅުންނަކީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަ
މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު، ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ަޢބުދުލްޣަީނ، 
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު، ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަީބން ކަމުގައި
 

ދިނުމަށް ިމހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢީދުގެ ދެލިކޮޕީައށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ  ލުއި ލޯނު
އިސްމާޢީލާއި، މެމްބަރ އަލްާފޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ހުަށހެއްިވ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއެކު ުލއި 

 ލޯނު ދިނުމާބެހޭ ޤަާވޢިދު ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްުކރެއްވިއެވެ.
 

ޙުސައިން އަޙުމަދު މަނިކު ކޯޓްގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ ދައްކާ  ވ. ފުލިދޫ
ޚަލާސްކުރިއިރު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދެއްކާފައިާވ ފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް 

 ޙުސައި އަޙުމަދު މަނިކަށް ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށް 

0 
 
 
 

ށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން މުދާބަލާ ކުރާދަތުރުތަކުގެ ކުލި  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކަ 4
ނޑައެޅުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާއިން އަންނަ އަގުގެ އިތުރަށް އެ އަދަދުގެ %  22ކަ

އިތުރުކޮށް އަގު ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރުންނަށް ފެނިލައްވާ ގޮަތކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން 
 މެބަރުންގެ އިއްިތފާގުން ހުށަހެޅިފައިވާގޮަތށް ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.  4ހުޅުވާލުމުން 



 

36            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 
0 

 
 

ޢަލީ އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް، ކައުންސިލަރުން ޙާޒިރު ނުވާދުވަސްތަކަށް 
ނޑަންޖެހޭފައިސާ  ނޑާ ނިންމި 3ކަ  އެވެ.މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ފައިސާއިން ކަ

ވަނަދުވަހުންފެށިގެން  0202މާޗް  0ސިލަށް ބޭނުންާވ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް އަތޮޅު ކައުން 2 0
 ޢަމަލުކުރާގޮތަށް 

 

ގައި ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާ އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި އޮތެވެ. 1.32މިއަދު  2 0
. މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިނބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ

މިޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެްމބަރ އަލްފާޟިްލ 
އަޒުވަރު ޢަލީ، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. 
މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަލާމުގައެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 

ފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ އަލް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިްބރާހިމެވެ. އެހެންކަމުން މެމްބަރުްނ ހަމަވޭތޯ މަޑުކޮށްލެއްވުމަށްފަުހ 

މަށާއި، މެމްބަރުންކަ 3ގައި ޖަލްސާ ފެއްޓެވީއެވެ. އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ  1.42
ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާކަން ިރޔާސަތުން ޢިޢުލާނުކުރައްވާ މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ެދން 

ގައި ކަން 1.32ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 02ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 
 ގައެވެ. 1.42އިޢުލާނު ކުރައްވަނުން 

 
 

އަތޮޅު ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި އޮތެވެ.  ގައި ކައުންސިލްެގ ޖަލްސ1.32ާމިއަދު  7 0
މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިނބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. 
މިޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެްމބަރ އަލްފާޟިްލ 

ލީ އިސްމާޢީލް އިްބރާހިމް ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. އަޒުވަރު ޢަލީ، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަ
މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަލާމުގައެވެ. ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް 
އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް، މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް، މެމްބަރ 

ހެންކަމުން މެްމބަރުްނ ހަމަވޭތޯ މަޑުކޮށްލެއްވުމަްށފަހު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރެވެ. އެ
މެމްބަރުންކަމަށާއި،  3ގައި ޖަލްސާ ފެއްޓެވީއެވެ. އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ  1.42

ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާކަން ިރޔާސަތުން ޢިޢުލާނުކުރައްވާ މިއަުދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ެދން 
ގައި ކަން 1.32ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު  01އޮންނާނީ މިމަހުގެ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް 

 ގައެވެ. 1.22އިޢުލާނު ކުރައްވަނުން 
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 މި ޤަވާޢިދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިަފއިވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 2
 

ނިންމުމަށް މިކަމާބެހެގޮތުން އިތުަރށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެމަސައްކަތްތައް ކޮށް
ފަހު އެހެންޖަލްސާއަކަށް ުހށަަހޅައިގެން ބަޖެޓްގެ މަސައްކަްތ ކުރުމުމަށާއި، އަދި ބަެޖޓް 

 ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން  ނިންާމފައި ވެއެވެ.
 

މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެހީދިނުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ 
ށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  ނައިބުރައީސް ގޮތަކަށް ވޯޓްދެއްވުމަ

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، މެްމބަރު އަލްފާޟިްލ ޢަލީ އިސްމާޢީލް ިއބްރާހީމް، 
މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް ، މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް 

ރ ) އެންހާސް ރުފިޔާ ( 0222/-ން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެރަށަކަށް ނިޒާރު ޤުރުއާ
 ރޭޓުން ފައިސާގެއެހީ ދިނުމަށް  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވައި ާފސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

 
ޖަލްސާނިން މުމުގެ ކުރިން ިރޔާސަތުންވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ޒިންމާއާއި، 

ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އެދިވަޑައިަގންނަވާ ކަމަށާއި، މޮޅުވާހަކައެއް  މަސްއޫލިއްޔަތު
ކޯޑިނޭޝަންމީޓިންގ ނުަވތަ ަޖލްސާގައި ބުނެލުމަށްފަުހ އެކަްނހިނގާގޮތް ެބލުމުގެ ބަދަލުގައި 
އެކަން ނުކުރެވޭވާހަކަ ދައްކަވާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ 
ބަދަލުގައި އިދާރީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ބައްލަވައި މޮނިޓަކޮށް ދެއްވުމަށް 

 ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި ވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 
 

0 
 
 
 
 
0 

ޓް ވަނައަހަރުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމަށްޓަކައި އެވޯޑްނައިޓްގެ ބަޖެ 0204 1
ފާސްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން 

މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބަޖެޓް  24ހުށަހެޅުއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިެވރިވެވަޑައި ގެންނެވި 
 ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 
ެމދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި މިކަމާބެހޭގޮތުން މެްމބަރުންގެ 

މަސްދުވަހުގެ  7މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅި ސިޓީގައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށް 
ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ނިންމާގޮތަށާއި، އެއްމަސްދުވަހުެވސް ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ 

އިސާ ހޯދުމަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ުހށަހަޅާގޮތަށް މެމްބަރުްނނަށް ެފނިވަޑައި ޖޫރިމަނާއާއިއެކު ފަ
މެމްބަރުންގެ އިްއތިފާގުން  4ގަންނަވާގޮތަކަށް ޯވޓްދެއްވުމަްށ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމުްނ 

 އެގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ. 



 

38            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
ށެވެ. މިއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި މިންގަޑެއް ހިފަހައްޓަން ޖޭނެކަމަ 

ލޯނުވެސް މިގޮތަށް ހުަށހެޅިދާެނ ކަމަށެވެ. ލޯނު ފައިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ފައިސާނުދެއްކި 
ތިބިފާރަތްތަުކން ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެޭހ 

 ޅުވިއެވެ. މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސަން ފެންނަަކމުގައި ވިދާ
  

ކަމުގެ ބާވަތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރަން މެމްބަރުން ބޭނުންވާތީ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  02 0
ގޮތެއްނިންމުމަށް މިއަދުގެ ަޖްލސާގައި އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޑުޖެއްސެވީކަމަށް 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވީއެވެ.
 

މެމްބަރުން ބައިވެރި ވުމަށާއި،  4ދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން މާލެއަށް ކުރައްވާ މި
 ދުވަސް ކަމަށް މެމްބަރުން އެއްބަސްވެ ނިންމެވިއެވެ. 2ދަތުރުގައި ހޭދަކުރާނީ ރަސްމީ 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 
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ރިޔާސަތުން  ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަާރ ކުރެއްވުމަށްފަހު 00
ވިދާޅުވީ ނައިބުރައީސް  އަލްފާޟިލް  މުޙައްމަދު އަޙުމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ މެމްބަރ 
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ިއބްރާހިމް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ 

ގެ، އަހަުރވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތި ފައިސާ ދެއްވޭފެންވަރު 02ތެރެއިން ޢުމުރުން 
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެއްވެސްފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފަރާތަކަށްނުވާ ކޮންމެ 

 ރައްޔިތަކަށް މި ސްކީމްގެދަށުން ތަކެތިދޫކުރުމަށެވެ.
 

ރިޔާސަތުން  " ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުްނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު
ލް އަޡުވަރު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާ ނަިއބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟި

ރ. ) 722،222.22އަޙުމަދު މަނިކު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓަކީ 
ޕަސެންޓް  02ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ ( ކަމަށާއި، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ނަގާނީ %

ރ. ) ފަނަރަ ހާސް 02،222.22ދަށުން ގިނަވެގެން މީހަކަށް ދޫކުރެވޭނީ ކަމަށާއި، މި ޕްރޮގްރާމު
 ރުފިޔާ ( ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތި ަދނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުންާވ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުަމށާއި، 
ޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި މިގޮތުން އިޢުލާނު ކުރުމުން ހުަށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެްނމެ ރަގަނ

މިވާ  ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނާއި، ކައުންސިލުން ތިރީގައި
 ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.



 

39            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 

 ނޯޓް: 
 މަގު ސާފުކުރުން 4ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ގޯތީގެ ވަަށއިގެންވާ  -0
 ހެއްޓުން ގޯތީގައިވާ ރުއްގަސް ދިލާ، ސާފުކޮށް ރަގަޅަށް ބެލެ -0
ނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލުން ފާޑު  -3 ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްހަފު އެފަރާތުން ހިންގާ ދަ

 ނުކިއުން
 ގޯތީގައިހުރި ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަެކތި ކުއްޔަށް ހިފައިގެންއުޅޭ ފަރާތައް ދޫކޮށްލުން  -4
ނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަ -2  ށް ހުޅުވާލުން އަގު ކަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް  -2

 ދިނުން 
 

ރަމަޟާންމަހުގެ ވަނައަހަރުގެ  0432ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 
އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރަރ. ) ތިންހާސް ރުފިޔާ ( ދިނުމަށް 3222.22ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 

ފާސްކުރައްވާ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަްށ ނިންަމވާފައިވާތީ މި ކައުންސިލްގެ 
މުވައްޒަފުންނެކޭ އެއްކޮތަށް ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަމަޟާންމަުހގެ 

ގެ ބަދަލުގައި ރ. ) ދެހާސްރުފިޔާ ( 0222.22މިހާރު ދެމުންގެންދާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޢިޔާޔަތު
މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން  3ރ. ) ތިންހާސްރުޔިޔާ ( ދިނުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 3222.22

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
 

0 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބަލްކް އެސް، އެމް، އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މުހިންމު  00
ކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާުރ ކައުންސިލުން ހިންގަުމންގެްނދާ ކަމުގެމައްޗަށް މެމްބަރުން ަމޝްވަރާ

ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަްނޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމާއި، 
ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނަްށ ދަންނަވަންޖެހޭ ދެންނެުވންަތއް ދެންނެވުމުގައި ލުއިފަސޭހަ 

ގެކުރިން މިކައުންސިލްގައި ބަލްކް 0202އޯގަސްޓް  0ޮގތުން ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ 
 އެސް،އެމް، އެސްގެ ޚިދުމަށް ފެށުމަށް

 
ކުރެއްވުމަށްފަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހައިބަތު  މަޝްވަރާ ކައުންސިލަރުންމިކަމުގައި 

މުެގ އަންގައިދިނުމާއި، ކައުންސިލްެގ ނިންމުންތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެފންނާނޭޮގތަށް ހެދު
މަްސދުވަހުގެ ތެރޭ ކައުންސިލްގެ ބޭުރފާރުގައި މަގުމަތިން ފެްނނާނޭެހން  0ބޭނުމުގައި ކުރިއަށްއޮތް 

އިންޗީގެ ސްކްރީނަކުން މަޢުލޫމާތު ފެްނނާނޭގޮަތށް ނޯޓިްސ ބޯޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި، މި  42
ހަ ރުފިޔާ ( ރ. )އެއްތިރީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑ30222.22ި ތުގެ ބަޖެޓަކަށްމަސައްކަ

 ޚަރަދުކުރުމަށް 
 



 

40            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

0 
 

ކައުންސިލަށް މިވަގުތަށް ހޯދަން ބޭުނންވާ މުހިންުމތަކެތި ކަމުގައިވާ ތިރީގައިއެވާ ތަކެތި އަތޮޅު  03
މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ކައުންސިލަރ  4އަތޮޅުކައުންސިލަށް ގަތުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި 

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިްލ ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް،  އަލްފާޟިލް ޢަބުދުްލޢަޒީޒް އިބްރާހިމް،
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު 

 ގެ ވޯޓާއެކު މެމްބަރުންގެ އިއްތިާފޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
އާޢިމާރާތް  -3ކެތި، ފޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަ -0ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި 
 0ކެމެރާ،  0ޔޫ،ޕީ،އެސް،  0ރައުޓަރ،  0ކޮމްޕިއުޓަރ،  0ނިންމުމަށް ބޭުނންވާ ތަކެތި، 

. ޓީވީ، 0ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތުކުރުން.  0އެޓެންޑެްނސް ސިސްޓަމް  0ނެޓްވޯކް ޕަންޗަރ، 
 ފޯން. 0އިންޗީގެ،  42
 

މާލަމުގައި އޮތެވެ. މިޖަލްސާގެ  ގެ ޖަލްސާކުރާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް 02.32 ހެނދުނު މިއަދު 04 0
ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ. މިޖަލްސާގައި  ރިޔާސަތު

އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ،  ކައުންސިލަރނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު، 
ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. ޖަލްސާގައި  ނާސިކް ނިޒާރުމުހައްމަދު އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރ

 ކައުންސިލަރބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިްލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިުބރާހިމް ނިޔާޒް، 
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އަލްފާޟިލް  ކައުންސިލަރޢަޒީޒް އިބްރާހިމް،  އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލް

ގައި ޖަލްސާ 02:42ފަހު  ލެއްވުމަށް ޑުކޮށްއެހެންކަމުން މެމްބަރުން ހަމަވޭތޯ މަ އިބްރާހީމްއެވެ.
ކަމަށާއި، ޖަލްސާގެ ކޯރަމް  މެމްބަުރން 3ފެއްޓެވީއެވެ. އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ 

ކުރައްވާ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ދެން ކައުންސިލްގެ  ހަމަނުވާކަން ރިޔާސަތުން ޢިޢުާލނު
ގައި ކަން އިޢުލާނު 02.32ހެނދުނު  މަދުވަހުވާ ހޯ 0202ޖުލައި  00ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ 

 ގައެވެ.  02:42ކުރެއްވުމަށް ފަހު 
  

0 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން އެހެން އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ބޭްނކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި  02
ވާގޮތަށް އަތޮޅުގޭެގ ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފައިވާގޮތްބަލާއި މި ކައުންސިލަށްވެސް ގެއްލުން ނު

އާޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން ެވވުނު އެންމެއަވަހަކަށް އަތޮޅުކަުއންސިލުގެ އެއްބާރުލުން ދީގެން 
  ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރު

 
 

ވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކޯޑިނޭޝަން މީޓިންގުގައި ވާހަކަދެކެވި މަޝް
ރ  އަގަށްބަލާއި 22222/-ރ ،ފެލިދޫން ހުށަހަޅާފައިވާ 22222/-ފުލިދޫން ހުށަހަޅައިފައިވާ 

ކައުންސިލަރުން ކައުގައިވާ  4ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްިވ ފުނަ ެފލިދޫގައި ބާއްވަން  22މިނިވަން 
ސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަީލ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަީލ އިސްލާޢީލް އިބްރާހިމް، ކަުއން



 

41            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 
 
3 

 

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ކައުންސިަލރ އަލްފާޟިލް ޢަުބދުލް ޢަޒީޒް 
 . އިބްރާހިމް ގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ

 
ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ބޭރުމީހުންގެނައުމުގެ  0ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކަށަވަރުދޯންޏަށް 

ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީްމ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަވަަހށް މަސައްކަތް 
  ރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ.ކު
 

ވަނަ  0202މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ  02 0
-ށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ބަޖެޓްކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮ

ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު  0202ރ ) ހަ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހާސް ( އަކީ 2222222/
ގެ އިއްތިފާގުން ކައުންސިލަރުން 4ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި ކައުންސިލަގެ ބަޖެޓްކަމުގައި 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

0 
 
 
 
 
 
0 

ގެންދާ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮްށ ފެލިދުއަތޮޅު ކައުންސިލުން ެދމުން 07
ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ގަތުމަށް ބޭންކް އޮފް  ،ހިއްހަމަޖެހޭ އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ރ ) ދެމިލިޔަން ފަސްދޮޅަސް އަންހާސް ހަސަތޭކަ އަށާރަ  2068618.10މޯލްޑިވްސް އިން 
ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ރުފިޔާ/ ދިހަލާރި ( ލޯނެްއ ނަގަން  ިމނި

 ހުއްދަހޯދުމަށް އެދުމަށް 
 

އާރަށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަތޮޅުކަުއންސިލުން ހަވާލުވުމަށްފަހު އެަރށުގެ ބޭނުން ިހފާނެ ގޮތަކާއި 
ބެހޭގޮތުން ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް 

 ރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މަޝްވަރާކު
 

ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންުގމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ " ދޫފަހި " ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  02 0
ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތާއި، މި ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ) އެގްރިމެންޓް ( 

ސްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަާރކޮށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީ ފާ
މެމްބަރުންނަށް ުހށަހަޅާ މެމްބަުރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ދެލިކޮޕީ ރަގަޅުކަމަށާއި، 

ގްރިމެންޓް ( މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ " ދޫފަހި " ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްބަސްވުން ) އެ
 ކަމުގައި ވޯޓްގައި ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 

 

0 
 
 

ށް މާެލ ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި މި ަދތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް 01ން 02އޮކްޓޫބަރ  02
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާިއ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކާއި، 

ލަރ އަލްފާޟިލް ޢަީލ އިސްމާޢީލް މި ތިންބޭފުޅުްނ ބައިވެރިވެޑައިގަތުން. އަދި ކައުންސި
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 3ދުވަހަށްވުެރ އިތުރުވިއަސް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުްނ ޚަރަދުކުރާނީ  3މިދަތުރުގައި 
 ދުވަހަށްކަމުގައި ނިންމުން. މިދަުތރުގައި ބައްދަލުކުރާނީ

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  .0
 ރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓް .0
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަޖީ .3
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  .4
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް .2
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް .2
 އެމް ޓީ ސީ ސީ  .7
 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް .2
 ތަންކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން 2މި 
 ށަވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ފައިސާ ދިނުންކަ -0

 002ދަތުރުތަށްވުރެ އިތުރަށް އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ދުވާލަކަްށ  4މަހަކު 
 4ރުފިޔާގެރޭޓުން ކަށަވަރު ދޯނީެގ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ފަިއސާ ދިނުމަށާއި މަހަކު  

ގައި ހޭދަާވ ުދވަސްތަކަށް މުސާރައިގެތެރެއިން ދަތުރުރަށްވުރެ މަދުން ކޮްށފިަނމަ އެ ދަތުރު
 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ އުނިކުރުން.  002ދުވާލަކަށް 

 
އާރަށް ރިސޯޓެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޓޫ ޖީ މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެރިންނަކީ 

 ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކޮބައިތޯބަލައި އެބަޔަކާ ބައްދަލުޮކށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ 
 

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ގޯތީގައި ހުރި ރުކަކުން ކެނެރީވިލާ އަށް އުނދަގޫވާ މައްސަލައެއް 
ނޑާލުން  ހުށަހަޅާފައިވާތީ ވީ އެންމެ އަވަަހކަށް އެރުއް ކަ

 

0 
 
 
 
 
0 

ކެވި ވާހަކަތަކުެގ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުްނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މެމްބަރުން ދެއް 00
ގެ ކުރިން މިދަތުރު ކޮށް ނިންމުމަށާއި، އެއަށްވުރެ 0202ޑިސެމްބަރ  2މައްޗަށް ބިނާކޮށް   

ފަސްވެއްޖެނަމަ ދަތުރު ނުކުރެވިދާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ތާރީޚްގެ ކުރިން 
 ޅުވިއެވެ.ދަތުރު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާ

 
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެމދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ ފެލިދޫ ކޯޓް އެޅުމަށް 
އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ އެއްވަރުގެ ބިމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތިން ފެލިދޫ ކޯޓްއަޅަން 

ރުންގެ އިއްތިފާުޤން ިނންމިފައި ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ނަިއބްރަީއސް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަްށ މެްމބަ
 ވެއެވެ. 



 

43            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 
 

0 
 
 
 
0 

 

00 S.T.O ްމަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮުތން އެގުރިމެންޓާއި ބޭސްފިހާރައިގެ ފޮނުވާފައިވާ އިނ.  
S.T.O  ްއިން ފޮނުވާފައިވާ ބޭސް ފިހާރައިގެ އެގުރީމެންޓްަގއިވާ އިމްލާކުއްތައް އިސްލާހ

 މަށް ނިންމި ފައިއެވެ. ކުރުމަށްފަހު އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރު
 

ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމްގެ ދެވަނަ ބުރެއް އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.   

 

0 
 
 
 
2 

ދޫފަހީގެ ދެވަނަބުރެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށާއި، އިދާރީގޮުތން ނިންމަންޖެހޭ ކަންކަްނ  03
ގެ ކުރިން ތަކެތި ދޫކުރެވޭވަރަށް މަސައްކަތް 0202ޑިސެމްބަރ  30އިުޢލާނުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެމްބަރުްނގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ. 
 

ފުޓުބޯޅަ މުބާރާުތގައި މިއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމް ޒޯނަށް ހޮވިފައިވާތީ ކެޔޮދޫ  22މިނިވަނަ 
 ން. ކައުންސިލަށް އެހީއެއްދިނު

ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޒޯނުގައި ކުޅުމަށް ބޭރުއަތޮޅުތަކަށް ކަށަވަރު ދޯނިންކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ ތެރެއިން 
އެއްދަތުރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިލޭ ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުަމށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 

 ފާސްކުރެއްވިއެވެ.                 
 

 
 

 
 

 

 ޓީތަކާއި ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ކޮމި  އިވާ ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވިފަ 

ކުރުމަށާއި، އުމުރާނީގޮތުންނާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން އަތޮޅުެގ  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ތަރަށްގީގެ މަސައްކަތްތައް
އެއް ވިފައިވާ ފަންޑުކޮމެޓީކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާލޯން ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެ އެކިރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްތައް 
ރުތު ހަމަވޭޯތ ބަލާ ފަރާްތަތއް ޝަ ހުށަހަޅާފޯމް ަނށް އެދި ީކ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާިޢދަށް ލޯ އޮވެއެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޭބނުމަ

ނޑަައޅާ   ފާސްކުރުމެވެ. ލޯނުދޫކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަ

 މުވައްޒަފުން ކައުންސިލު އިދާރާގެ 



 

44            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 # ނަން  މަޤާމް 

 0 އަޙުމަދު އަބުދުއްސައްތާރު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 0 އަބުދުްލޣަނީ  އަބުދުލްމަޖީދު ޑިރެކްޓަރ ޑެޕިއުޓީ

 3 ޢަބުދުއްސަމީޢު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 4 އަބުދުލްހަްނނާނު  އެކައުންޓް އޮފިސަރ

 2 އިބްރާހީމް  މަރީނާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 2 ޝަބީން  މްއިބްރާހީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ  އިކޮނޮމިކް 

 7 އަޒްލީފު މޫސާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 2  ސަނިއްޔާ ފާޠިމަތު  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 1  އިޙްސާން ޢަލީ  އޮފިސަރ ފްރޮޖެކްޓް 

 02 ލިއުޝާ  ޢާއިޝަތު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 00 އިސްމާއީލް  މުޙައްމަދު  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 00 އަޙުމަދުރަމީޒު   ރޕްލޭނިންގ އޮފިސަ

 03 އަބުދުލް އަޒީޒު ނާދިރާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އެސިސްޓެންޓް

 04 ނާސިރާ ހަސަން  އޮފިސަރ ފައިނޭންސް 

 02 އިސްމާޢީލް ޝާހިދު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ  އެސިސްޓެންޓް

 07 އަލީ ސަލީމު  މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 02 ސިޔާމް އިބްރާހީމް މަސައްކަތު

 07 އަލީ هللاޢަބުދުއް ނެވި

 02 އަލީމް  ޢަބުދުލް ޑްރައިވަރ

 01 އަޙްމަދު ޤާސިމް  ފަޅުވެރި

 02 ފާތިމަތު މޫސާ މަސައްކަތު

 00 ޚަލީލް އިސްމާއީލް މަސައްކަތު

 

 

 

 

 



 

45            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 ކައުންސިލުގެ ހިންގުން 

 ހިންގާނެގޮތް  ކައުންސިލު 

ޒީއުސޫލުން ިހންގުމުގެ ޤާނޫުނ ާދއިރަތަށް ލާމަރުކަާދނީ އިދާރީ ގެން ގަމުންފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިން

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިުދ ތަކާގަ 5101/7ނަމްބަރު:  އި، މުވައްޒަފުންާނބެޭހ އި ކަ

 ފޯރުކޮށް ގާތުންިރ ގޮތުގައި އޭގެ އެންމެ ބޭނުްނތެއެއްގޮތްވާގޮތުގެ 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، މުވައްޒަފުންއެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުން ފުށުއަރާ މަސްލަހަތު
 ހަމަޖައްސާފައެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ 

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

 ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ުނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެްއވެ. 

 ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް 

އަދި ކުއްލި ތަކުންނާއި މީ ޖަލްސާކައުންސިލްގެ ރަސްކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިްނމަމުން ގެންދަނީ 
 ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ. 

 މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.   އޯޑިޓް 

 ރެވިފައެއްކު އޯޑިޓެއް އެފަދަ ނުވާތީ ހިމެނިފައި ފައިސާ ބަޖެޓްގައި ކުރުމަށް މިފަދަކަމެއް   އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް 
 .ނުވެއެވެ



 

46            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

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

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

 އޯޑިޓް  އެކްސްޓަރނަލް 

 ހިސާބްތައް  ވަނައަހަރުގެ 5102މިކައުންސިލްގެ އަށް  5104އޮކްޓޯބަރ  07ން  5104އޮކްޓޯބަރ  9
 އޭގެފަހުން އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރެއްވިއެވެ. އޯޑިޓް އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން 

 

 އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން  ރައްޔިތުންގެ 

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

 ދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ. ބުތަކަށް ޖަވާކުރެވިފައި ވެއެވެ. އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލު

 ތައްތައް ރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކަން ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަ 
 
 

 ފަސްވަނަ ބައި: ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން ކައުންސިލުގެ 

ގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ. އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމު
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރުެގ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި، އަދި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސިްލށް ދެއްވުމަށް  ކަ

މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ށް ނުލިބުމާިއ، ކައުންސިލަސަރުކާރުން ހިފަހަށްޓަވައި އެބަޖެޓް ބަޖެޓް ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ އިދާރީކަންކަމަށް  އިާދރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ ކަށްވުމުންނާއި، މިންވަރަވަރަށްކުޑަ ޚަރަދުކުރަން ކަ

ސް އެއްޗެސް ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެއްވެއުސޫލުން 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 އޮތޯރިޓީގައި ޖަ

ޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭުނންވީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުުމން ފައިސާ މިއަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ 
 ވަނީ ނުހިންގިެއވެ. މިއަހަރުތެރޭ  ސިލުން ބޭނުންވީ މިންވަަރށްޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުން

 



 

47            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 

 

         

 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަްބދުލްޣަނީ        އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ                                     ކައުންސިލުގެރައީސް      

 މުވައްޒަފު  އިސް އިދާރީއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންަނ ފައިސާ            ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ  

 )ބަދަލުގައި(           

 

 

 ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު 

 

ވަނަ  5104
ޚަރަދު  އަހަރުގެ  

ލިބުނު ގެ  5102
 ބަޖެޓް 

ގެ  5102
 މަހުގެ 2ފުރަތަމަ 

 ރަދު ޚަ

ވަނަ  0202
 އަހަރުގެ ޖުމަލަ

 ބަޖެޓުގެ ތަފްީޞލު  ރަދު ޚަ
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް 4575166.54 2343505.14  4,620,862.00     506,033.21,  
 

 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް 82181.00 31800  4,350.00         86,581.01
 

  4,592,614.22     

  
  މުޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓް 4657347.54 2375305.14 4,675,212.00

 

  
  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   
 

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  3690151.82 1880695.11 3,624,520.00 3,711,355.12

މުސްކުޅިކުރައްވާ  ޕެންޝަނާއި، 176089.84 88178.17 190,277.00 179,908.94
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ފައިސާ ގޮތުން ދޭ
213 

 221 ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 54930.50 35319.00 2,200.00 46,100.00

 222 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު  އޮފީސް 57273.39 17699.60 137,210.00 65,472.46

 223 ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފީސް 518364.61 298225.26 576,930.00 492,039.67



 

48            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

 225 ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން - - - -

 226 ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 73151.78 23388.00 79,725.00 8,401.02

               

2,756.00     - - 5204.60 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި، އިޝްތިރާކާއި، 
 558 ސަބްސިޑީޒް

  2343505.14 4575166.54   

  
  

 

            

86,581.01           54,350.00 31800.00 82181.00 

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  ށް ބޭނުންވާއޮފީސް ހިންގުމަ
 421 ކުރާ ޚަރަދު 

86581.01 54350.00 31800.00 82181.00   

 210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު     

       

2,883,814.14     

   

2,793,552.00 1426714.37 2834063.73 
 211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ

          

827,540.98          830,968.00 453980.11 856088.09 
 212 ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް

2883814.14 3624520.00 1880695.11 3690151.82   
 

 ނިންމުން 

ނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.  ތުން މިގޮރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެންެނވުމަކީ އަޅުގަ
މުގެ ތައުފީޤު ހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެ މިއަހަރުކައުންސިލް ހިންގުމުގައި 

 ށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.ގެ ޙަޟުރަތަهللا މާތް  ދެއްވިކަންމައްޗަށް

ނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަކީ ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   ފާހަގަ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަ
ށްލަންޖެހޭ އެީހތެރިކަމާ އެއްާބރު ލުމެކެވެ. މިގޮތުްނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާެއއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް ކޮ

ށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަންަތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަ
މިއަހަރު އެހެންކަމުން ތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެެމވެ. އިާވ އިޚުލާސްތެރި ލޯއި އުފެދިފަރައްޔިތުންނަށްޓަކަ

ނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންކައުންސިލް ހިންގުމުގައި   އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ، އަޅުގަ
 ވެ. ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެ

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  ގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެނުދެވުމާއި، ކައުންސިލް
ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ  މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު

ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ ވަރުލިބި މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތް
ހިފެހެއްޓުމެއްެނތް ޝުކުރު ވެރިްނނަްށ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާިގ މުވައްޒަފުންނާއި، 

 ދަންނަވަމެވެ. 



 

49            ރިޕޯޓް ހިންގި ގޮތުގެލް ސިއަހަރު އަތޮޅުކައުން ވަނަ 5102 ޞަފްހާނަމްބަރު:   

ކައުންސިލުން ދެއްިވ ޔޮދޫ ފެލިދޫ، ތިނަޫދ، ރަީކދޫގެ ުފލިދޫ،ކެއަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި، 
އެއްބާރުލުމާއި، އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް 

  ންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.މިهللا ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި، ކާިމޔާބީއެވެ. ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް 

 އާމީން " "

  

 

           

 އިބްރާހީމް ނިޔާޒް                                                         

 ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް                                                      

 

 

 


