ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ވ .ފެލިދޫ  ،ދިވެހިރާއްޖެ

 1122ވ

ަަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގ

 1122ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިން ހިންގި ޙަރަކާތް ތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯރޓް
އަހަރުރިޕޯޓް
1122

c

ތަޢާރަފު
މިރިޕޯޓަކީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަންބަރ7/0202 :ގެ  5102ވަނަ އަހަރު
ނ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށްބަލާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގު ު
ށ އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މނޭ ގޮތަ ް
ކަންތައްތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ހި ެ

ށ ހިންގި
މި ރިޕޯޓުގައި ،ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަ ް
އ
މނާފަ ި
ގތުގެ މައުލޫމާތު ހި ަ
ޖހިފައިވާ ޮ
އދާރީ ހިންގުން ހަމަ ެ
ހރަކާތްތަކާއި ،ކައުންސިލުގެ ި
ހަރަކާތްތަކާއި ،ރޭވިފައިހުރި ަ
ލ
މ ީ
ޅކައުންސިލުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ާ
ވާނެއެވެ .މީގެއިތުރުން  5102ވަނަ އަހަރު ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮ ު
ތަފްސީލު އަދި ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވި
އލެވިފައިވާނެއެވެ.
ދަތިތަކަށް ބަލާ ި

މބަރު2:
ޞަފްހާނަ ް

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރު

ތޞައްވުރު
އަތޮޅުގެ މައިގަނޑު ަ
ލމްދީނަށް ލޯ
ރއްޔިތުންނަކީ ،އިސް ާ
" 0202ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އަތޮޅުގެ ަ
ހުޅުވިފައިވާ ،ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ ،ތަޢުލީމީ ،އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން
މންކަންމަތީ ދިރިއުޅޭ
ފުދުންތެރި ،ރައްކާތެރި ތިމާވެއްޓެއްގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއި އަ ާ
ބަޔަކަށްވުން"
ކައުންސިލުގެ މިޝަން
ވއްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރާ ޒަމާނީ
ޤބިލް މު ަ
 އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއަކީ މަސައްކަތަށް ފަހި ،ކަމަށް ާ
އިދާރާއަކަށް ހެދުން.

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

 އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދައި ގުޅިގެން އެއް އަމާޒަކަށް
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ވެއްޓެއް އުފެއްދުން

މބަރު3:
ޞަފްހާނަ ް

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

ދންނަވަމުއެވެ .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި
ނ ަ
ހ ވަތަޢާލާއަށް ހަމްދާއި ޘަ ާ
ޢާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބްޙާނަ ޫ
ވތާ ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ .މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
ލﷲޢަލަހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަ ާ
މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައް ަ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަމެވެ.
ޑވަލުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ
މ ދަނ ި
ގ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލަމުންދާ ި
ނސިލް ހިނގާފައިވާ ގޮތު ެ
 2016ވަނަ އަހަރު މިކައު ް
ށ
ރގެ މުރާލި މުވައްޒަފުންނަ ް
އިސްވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެންމެހާ ހީވާގި މެމްބަރުންނާއި ކައުންސިލް އިދާ ާ
ޙައްޤުވާ ޝުކުރު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ދެންނެވުމެވެ.
ނކުރެވި
އތައް ު
ޤޞްދުކުރި ބައެއް ކަންތަ ް
ހރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުރަން ަ
ނ އަ ަ
ނިމިގެން ދިޔަ  0202ވަ ަ
ޅ
ނއެވެ .އޭގެތެރޭގައި އަތޮ ު
އ ވާ ެ
އހަރު ކައުންސިލުން ކޮށްފަ ި
ދިޔަ ކަމުގައި ވިއަސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަންކަން  0202ވަނަ ަ
ފހީގެ ނަމުގައި އައު ސްކީމެއް ތަޢާރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ.
ޤުރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމާއި ދޫ ަ
ގ
އއްބާރުލުން ދެއްވައި މަ ު
ނސިލުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ެ
ފަރާތްތަކަކުންވެސް ކައު ް

އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އެންމެހާ

ތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ފަހިކޮށްދިނުމަށް ވާގިވެރިވެ އެހީ ެ

وما توفيقي إال بااهلل عليه توكلت وإليه أنيب

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ވ.އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް

މބަރު4:
ޞަފްހާނަ ް

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު
ރ
ތޅުގެ މައި އަތޮޅާއި ވައްޓަ ު
ވފައިވާ އަތޮޅެކެވެ .އެއީ ވ .އަ ޮ
ތން ދެ އަތޮޅުގެ މައްޗަށް އެކުލެ ި
ވ .އަތޮޅަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގެ ގޮ ު
އަތޮޅެވެ .މިއަތޮޅުގައި އޮންނަނީ  01ރަށެވެ .އޭގެ ތެރެއިން

މީހުން ދިރިއުޅެނީ

 2ރަށުގައެވެ .އަދި

 0ރިސޯޓާއި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  0ރަށްވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވ .އ ަތޮ ޅ ަ ކ ީ ،ރާ އ ްޖޭ ގެ އި ދާ ރ ީ އަތޮ ޅު ތަ ކ ުގެ ތެ ރެ އި ން  02ވަ ނަ އ ަތޮ ޅ ެވެ .މި އ ަތޮ ޅު އޮ ނ ްނ ަނީ ރާ އްޖ ޭގެ އި ރުމ ަތ ީ
ބ ިތު ގަ އ ެވެ .މ ި ވ .އ ަތޮ ޅ ު ބ ެލެ ވި ފަ އި ވަ ނީ ޤު ދު ރ ަތީ ރ ީތ ި ކަމާ އި ފަ ރ ުތ ަ ކު ގެ މު އް ސ ަނ ދި ކަ މުގ ެ ގ ޮތ ުން ވަ ރަ ށް
ފާ ހަގ ަ ކ ޮށް ލެ ވޭ އަ ތޮ ޅެ އް ކ ަ މު ގަ އ ެވެ .ޚާ އ ްޞ ަ ކޮ ށް އަ ޑ ި އ ަށ ް ފ ީނާ މީ ހުނ ްގ ެ މ ެދ ުގަ އ ި ވަ ރ ަށ ް މަ ޤް ބޫ ލް ތ ަނ ްތ ަނ ް ވ.
އަ ތޮ ޅު ގަ އ ި އ ެބ ަހ ު އ ްޓެ ވެ .ފ ަ ރ ުމަ ސް ވެ ރި ކަމ ަށ ްމޮ ޅ ު އ ެތ ަ އ ްބަ އ ިވަ ރ ު ސަ ރަ ޙަ އ ްދ ުތަ ކެ އ ް އ ެބ ަހު އ ްޓ ެވެ .ވ .އ ަތޮ ޅަ ކ ީ
ރާ އް ޖޭގ ެ އ ާބ ާދީ އެ ންމ ެ ކު ޑ ަ އަ ތޮ ޅެ ވެ.

އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ބޮޑުމިން
ރަށް

ފުލިދޫ
J-1

ރަށް އޮންނަ
ސަރަޙައްދު

ވ.އަތޮޅުގެ

ރަށުގެ ރައްޔިތުން

ހެކްޓަރ
ތ
ރަށުގެ ބާވަ ް

މައިގަޑުގޮތެއްގައި ކުރާ
މަސައްކަތް

ރީތި ގޮނޑުދޮށެއް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ހުޅަނގު އުތުރު

ލިބިފައިވާ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ  /އޮޑިދޯނިފަހަރު

ބިތުގައި

އާދައިގެ ރަށެއް

ބަނދެ މަރާމާތުކުރުން /

އަތޮޅުގެ

މަސްވެރިކަން

މީހުން

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ
ދ
ތިނަ ޫ
J-2

ވ.

ހުޅިދޫގެ

ހަނި ދިގު ރަށެއް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް /

ދ
ދެކުނަށް ފެލި ޫ

ސަރުކާރު ވަޒީފާ /

އާއި ދޭތެރޭ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ
މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
މިރަށުގައި ކުރޭ.

މބަރު5:
ޞަފްހާނަ ް
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ފެލިދޫ
J-3

ތިނަދޫގެ

00

އަތޮޅުގައި މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ދެކުނުން

ހެކްޓަރ

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ކެޔޮދޫއާއި

ބޮޑު ރަށް (

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދޭތެރޭ

އާދައިގެ

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ސައިޒެއްގެ

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ރަށެއް )

ކެޔޮދޫ
J-4

ރަކީދޫ
J-5

ފެލިދޫގެ

1

ފެލިދޫ ފިޔަވައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

މަސައްކަތް

/

ނ
ދެކުނު ް

ހެކްޓަރ

އަތޮޅުގައި

ސަރުކާރު

ވަޒީފާ

/

ދެވަނައަށް

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ބިމުގެގޮތުން

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އެންމެ ބޮޑު ރަށް

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ވ.ބޮޑުމުހޮރާގެ

އަތޮޅުގައި މީހުން

ސަރުކާރު

ހުޅަނގު

ދިރިއުޅޭ އެންމެ

ދަނޑުވެރިކަމާއި ،މަސްވެރިކަމުގެ

ދެކުނުން

ކުޑަ ރަށް

މަސައްކަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

އަތޮޅުގެ މީހުން

މިރަށުގައި ކުރޭ.

ދިރިއުޅޭ
ރަށްތަކާއި
ދުރުގައި އޮންނަ

މބަރު6:
ޞަފްހާނަ ް
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ވަޒީފާ

/

ވ.އަތޮޅުގައިހުރި ފަޅުރަށްތައް

ރަށް

ރަށްއޮންނަ ސަރަހައްދު

ރަށުގެ ފޮޓޯ

ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބާވަތް

ހެކްޓަރ

ރަށް

ރަށުގައި

ލިޔުއްވާފަ

މައިގަޑުގޮތެއްގައި

އިވާ

ކުރެވޭ މަސައްކަތް

ފަރާތް
ވަށުގިރި

ފުލިދޫގެދެކުނުން

2.32

ކުޑަ ފަޅެއް

ރަނގަޅު

އެކުލެވިގެންވާ

2.27ޑިގްރީގައި،

ކުޑަރަށެއް

 3.13ނޯޓިކަލް މޭލް
ދުރުގައި
0.22

ށ
ކުނާވަ ި

ކުޑަފަޅެއްއެކުލެ
ވިގެންވާ
އާދައިގެ ކުޑަ
ގާމަތީރަށެއް

އަލިމަތާ

ދިއްގިރި

އާރަށް

ފުލިދޫގެ އިރު

2.22

ފަޅު

އުތުރުން 2.17ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 037.32 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ފުލިދޫގެ އިރު

0.22

ފަޅު

އުތުރުން 4.24ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 007.20 ،

މެދު މިނުގެ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން

2.22

ފަޅު

 2.72ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މޭލްގައި 300.23 ،

އާދައިގެ ކުޑަ

ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

މބަރު7:
ޞަފްހާނަ ް
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ރިސޯޓެއް

ރިސޯޓެއް

ހުޅިދޫ

ބޮޑުމޮހޮރާ

ކުޑަފަޅެއް

ވަކި ހާއްޞަ

0.22

ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން
 2.31ނޯޓިކަލް

އެކުލެވިގެންވާ

މަސައްކަތެއް

މޭލްގައި،

މެދު މިނުގެ

ކުރެވެމުން ނުދޭ

307.04ޑިގްރީގައި

ރަށެއް

ރަކީދޫގެ އިރު އުތުރުން
 3.07ނޯޓިކަލްމޭލް
ގައި21.01 ،
ޑިގްރީގައި

7.22

ވަރަށް ބޮޑު

ވަކި ހާއްޞަ

ފޮއްތެޔޮ،

ކެޔޮދޫގެ އިރުން

މަސައްކަތެއް

ށ
ބޮޑުފު ި

 00.42ނޯޓިކަލް

ފަޅެއް

ކުރެވެމުން ނުދޭ

މޭލްގައި 10.14 ،

އެކުލެވިގެންވާ

ޑިގްރީގައި

ހަނި ދިގު
ރަށެއް

ކައުންސިލުގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ސަރަހައްދު
ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ވަކިކުރައްވައި އަދި އަންގަވާފައެއް ނުވެއެވެ .އަތޮޅުގެ ޗާޓެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މބަރު8:
ޞަފްހާނަ ް
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ފުރަތަމަ ބައި :ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ޚުލާޞާ

ފ
ތަޢާރަ ް

2

އަތޮޅުގެ މައިގަ ނޑު ތަޞައްވުރު

3

ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ ބަޔާން

4

އަތޮޅުގެ ވަނަވަރު

2

ކައުންސިލްގެ އިޚްތިޞާސް ހިންގާ ސަރަހައްދު

2

ލިބުނު ކާމިޔާބުގެ ހުލާސާ

02

ލަނޑުދަނޑިތަކާ ޙަރަކާތްތައް

02

މާލީ ޚުލާޞާ

01

ނންހިފުން
ނ ވަޞީލަތުގެ ބޭ ު
ކައުންސިލުގެ މުދަލާއި އެހެނިހެ ް

32

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް ( އޮނިގަނޑު)

30

ކައުންސިލު ހިންގުން

44

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބު ދާރީވުން

42

ކައުންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު

47

ނިންމުން

41

މބަރު9:
ޞަފްހާނަ ް

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 oހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ
 oފާހަގަ ކުރެވޭ ކާމިޔާބީ ތަކާއި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް
 02ފެބުރުއަރީ  0202އިން  2ފެބުރުއަރީ  0202އަށް މާލެއަށް ކުރިދަތުރު
މި ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރުމަށް  02ފެބުރުއަރީ
އިން  2ފެބުރުއަރީ  0202އަށް މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ.

0202

މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައްދަލުކުރެވި މުއްސަސާތަކާއި

މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ޕޮލިސްއާއި ބައްދަލުކުރުން.
 -0ވ.އަތޮޅު ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު މަދުވުން.
އަތޮޅުގެ އާބާދީއަށް ބަލާފައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮލިހުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ކޮމިޝަނަރ
އޮފް ޕޮލިސް ވިދާޅުވިއެވެ.
ނހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އަތޮޅުތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަ ް

ށ މަދުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް
ކު ް

ޝވަރާ ކުރެވުނެވެ.
ހިންގުމާއި .މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނޭ ކޮމިޓީތަކެއް އެކުލަވާލުމާބެހޭގޮތުން މަ ް
 -0އަތޮޅުގެ ދެދާއިރާގައި ޕޮލިހުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން.
ކުރިން އެކަމުގެ ވިސްނުން ހުރިކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ހުރިގޮތުން އެކަން އެގޮތަށްކުރުން
މަޑުޖައްސާލެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާއި ބައްދަލުކުރުން.
އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމާއި ބައްދަލުކުރެއްވީ އެމިނިސްޓްރީގައި ރާއްޖެތެރޭގެ މިސްކިތްތަކާ ބެހޭމަސައްކަތް
ތންނެވެ.
ކުރުމަށް ހަވާލުވެހުންނެވި ފާރާ ު
މިނިސްޓްރީން

 -0އިސްލާމިކް

އަތޮޅުތަކުގައި

މަސައްކަތްތައް

ކުރަށްވަމުންދާއިރު

އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ

ހިއްސާ

ނުކުރެއްވުން
ތ
ހވެސް ގާތްކޮށް މަސައްކަ ް
ވސް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި ވީ ާ
ހރަންގަޅަށް ނޫކަމަށާއި ،ނަމަ ެ
އެކަންތައް ކުރެވެމުންދަނީ އެ ާ
ކުރެވޭތޯ ބަލާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ކެޔޮދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިވާތީ އެކަމާ ސުވާލުކުރުން.
ކމަށާއި ،ކެޔޮދޫގައި އަޅަމުންގެންދާ މިސްކިތަކީ އެއްވެސް
ކެޔޮދޫގެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައިނުވާ ަ
ޢކީ ސީދާ ކުވޭތުގެ ޝޭޚަކު
ރޢެއް ނޫންކަމަށާއި ،އެ މަޝްރޫ ަ
ހާލެއްގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއެއް އޮވެގެން ހިނގަމުންދާ މަޝް ޫ
އަމިއްލަފުޅަށް ކުރައްވާ ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު10:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 -0އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމާސުވާލު ކުރުން
އަތޮޅުތެރޭގެ

ރަށްރަށުގެ

ސކިތްތަކުގައި
މި ް

ކުރަންހުރި

މތުގެ
މަރާ ާ

އ
ކަންތައްތަ ް

ނސިލުން
އަތޮޅުކައު ް

ށ
ބެލުމަ ް

ފަހު

ވއެވެ.
ފޮނުވާދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފައި ެ

 -3އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން.
މސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ދނުމަށްޓަކާއި ވާއިޒުން ހޯދުމުގެ ަ
އަތޮޅުތަކުގައި ދީނީ ނަސޭހަތް ި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރުން.
 -0ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ.ގެ ފެރީ މާލެ އަތޮޅު މާފުށީގައި ޖެއްސުން.
ޓތަކުގައި
ށއި ،ފެރީގެ ޝީ ް
ތ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަ ާ
ވ ޯ
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ .އާއި ވާހަކަދައްކައިގެން ވ.އަތޮޅަށް ފެރީބޭއް ޭ
ތ
ވ ޯ
ށ އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއް ޭ
ނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ސްޕީޑް ބާރު ފެރީއެއް ޓްއަރިސްޓްންނަ ް
އިސްޕަންޖު ޖެހުމަށް އަންގަވާ ެ
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް
 -0ވ.އަތޮޅުގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބެންނެތުން.
ށއި ،ބޭއްކެއްގެ ޚިދުމަތް
މ ާ
ވ .އަތޮޅުގެ ވަރަށްގިނަ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ ބޭންކަށް ކަ ަ
ވ.އަތޮޅުގައި

އ
ނެތުމުން ވަރަށް ދަތިކަމަށާއި އެހެންކަމުން ވ .އަތޮޅުގައިވެސް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމެ ް

ނ ވިދާޅުވީ މިހާރު އެއްވެސް އަތޮޅެއްގައި ބޭއްކެއް ހުޅުވުމުގެ
ތ ް
ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ .މީގެ ޖަވާބުގައި އެފަރާ ު
ނވެ ވ .އަތޮޅުގައި ބޭންކެއް ނޭޅޭނޭކަމަށެވެ.
ވިސްނުމެއްނެތް ކަމަށެވެ .އެހެ ް
 -0އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލޯނެއް ނެގުން:
ށ
ށފަހު ލޯނު ދޫކުރެވޭގޮތަ ް
ކައުންސިލްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އުސޫލު އޮންނަގޮތެއް ނޭގޭކަމަށާއި ،އެކަން އޮންނަ ގޮތެއް ބެލުމަ ް
ށ
ނނެތުމުން ރައްޔިތުންނަ ް
ނކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް އަތޮޅުން ލިބެ ް
އޮންނަ ކަމަށްވާނަމަ އަންގަވާ ެ
ތ ބޭކަށް މުސާރަޖަމާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަމުންދާ 22222/-ރ ލޯން
އެންމެއެދެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުލިބޭ ީ
އެއްވެސް މުވައްޒަފަށް ނުލިބޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެމް .ޓީ.ސީ.ސީ
 -0ވ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީ މާފުށީގައި ޖެއްސުން.
ޞަފްހާނަމްބަރު11:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ވ .އަތޮޅުގެ

އކާ ޓިކެޓްގެ ކުލަވެސް ވަނީ
ޓކެޓް ކަމަށާއި 0 ،ފެބުރުއަރީގެ  0202ގެ ފަހުން މާފުއްޓަށް ވި ް
މާފުއްޓަށް ވިއްކަމުންދަނީ ި 02
ބަދަލު ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.
ވކަމަށެވެ.
މާފުއްޓަށް ފެރީޖައްސާތީ ދަތުރު ވަރަށް ދިގުކަމަށް ދެންނެވިފައި ާ
ށއި ،އެއުޅަނދުގެ ޓިކެޓްގެ
މންދަކަމަ ާ
ވމާއިބެހޭގޮތުން ވިސްނަ ު
ހ ބާރަށް ދުވާ އުޅަންދެއް ބޭއް ު
ވ.އަތޮޅަށް ސްޕަންޖު ޝީޓްޖެ ި
ނ ޓްއަރިސްޓުންނަށް ކަމަށާއި އެމީހުންނަށް ވިއްކާއަގުގައި
ދ އމާޒުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ ީ
އަގުބޮޑުވާނެކަމަށެވެ .އެއުޅަން ު
އގެން ދަތުރު ކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މިއުޅަންދުގެދަތުރުތައް ވަރަށްއަވަހަށް ފެއްޓޭތޯ
ދިވެހިންނަށްވެސް ޓިކެޓް ނަގަ ި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
 -0ވ .އަތޮޅު ފެރީއަށް ވިޔަފާރި ވެރިންގެ މުދާ އަރުވުން.
ތ
ހމީހުންނަށްވެސް އެފުރު ބަ ު
މށާއި ،މުދާ އަރުވަންޏާއި ހުރި ާ
ޑ ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީކައިރިން ކަ ަ
ފެރީއަށް މުދާއަރުވަނީ ރޭގަނ ު
އ
އއްފަހަރު ބަންގާޅީން ފެރީ ފުރާގަޑީގައި މުދާއެރުވުމުގައި ފެސިންޖަރުންނަށް އަނިޔާ ލިބިފަ ި
ހުޅުވާލައިފައި ބޭއްވުމަށެވެ .ބަ ެ
ވާކަމަށެވެ.
 -3ފޮއްތެލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ.
އއި ހަވާލުކުރެވިފައި ކަމަށް
ށ ވަނީ ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ާ
ގ ރަށެއް ނޫކަމަށާއި ،މިހާރު އެރަ ް
ފޮއްތެލަކީ މިހާރު އެކުންފުނީ ެ
ވިދާޅުވިއެވެ.
އދިފައި ވާކަމަށެވެ.
މގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެކުންފުނިން ެ
އެކުންފުންޏަށް ރަށް ހޯދައިދިނު ު
މިއަތޮޅު އާރަށުގެ ވާހަކަ ދެންނެވިފައިވާކަމަށެވެ.
 07ފެބުރުއަރީ  0202ވަނަދުވަހު ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވުނު ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން.
މިބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސިލުންނެވެ .ބައްދަލުވުން ހުޅުވާ ދެއްވަމުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެރައީސް
ގތެއް
ގއިވެސް ވަކިތަނަކަށް އަތޮޅުގެރައްޔިތުން ބަދަލުވުމަށް ޮ
ވދާޅުވީ މިބައްދަލުވުމަކީ ފަހަރެއް ަ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ި
ގ
މދު އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ެ
ލވުމަކީ އަތޮޅުގެ މުސްތަޤްބަލާ ެ
މ ބައްދަ ު
މއް ނޫންކަމަށާއިި ،
ނިންމުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވު ެ
ތޅުކައުންސިލުން ބޭނުންވާތީ މިކަމާގުޅޭގޮތުން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން މި
ވިސްނުންހުރިގޮތެއް ބެލުމަށް އަ ޮ
ށ
ފރާތުން ދައްކާ ވާހަކައަކަ ް
އ ަ
ށ އޮމާން އަދި އަމާންކޮށް ގެންގޮސް ދެއްވުމަށާއި ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަނެ ް
ބައްދަލުވުން ވަރަ ް
ވ
ފޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަ ާ
ރައްދު ނުދެއްވުމަށާއި ،އިޙްތިރާމް ކުޑަ ނުކުރުމަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ .ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އެބޭ ު
ވާހަކައެއް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވުމަށާއި،

ށ
ނ އިންތިޒާމު ކުރެވިފައިވަނީ 1.32ގައި ފަށައި މެންދުރަ ް
މި ބައްދަލުވު ް

ށފަހު މެންދުރު ފަހުގެ ދަންފަޅި ހަވީރު 3.22ގައި ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް
ނެދުކަނށާލުމަ ް
މިކަމަށްވެސް ސަމާލުކަން ދެއްވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.
ވންޖެހޭ  4ކަމެއް އެކުލެވޭ ކަރުދާހެއް
ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ކޮންމެ ކައުންސިލަކުންވެސް ވިސްނުންބަހައްޓަ ަ
ބޔާންކުރާ ތާވަލެއް އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް
ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް އެދިފައިވާނޭ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން މިކަންކަން ަ
ޅ
ތނަމަ އަތޮ ު
ފހު ވަގުތު އޮ ް
ކންތަކާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ަ
ފޮނުވާފައިވާނޭ ކަމަށެވެ .އަދި މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު ަ
ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ކައުންސިލްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ،ލަފާ
މ
މތު ދެއްވާނޭ ކަމަށާއި ،އެކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވާ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ލަފާފުޅެއް ކޮން ެ
ބޭނުންވާތީ އެކަންކަމުގެ މަޢުލޫ ާ
ކައުންސިލަކުންވެސް ދެއްވުމަށެވެ.
ޞަފްހާނަމްބަރު12:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ގ މީހުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ
ނ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކު ެ
އ ބެހޭގޮތު ް
ދލުވުމާ ި
އޔިތުން ހުޅުމާލެއަށް ބަ ަ
މިބައްދަލުވުމަކީ ވ.އަތޮޅުގެ ރަ ް
ދެކެވެމުންދާތީ

ލން
އަތޮޅުކައުންސި ު

އިންތިޒާމުކޮށްގެން

ހ
ހުރި ާ

ރަށުކައުންސިލް

ށ
އެއްތަނަކަ ް

އެއްވެލައިގެން

ޚިޔާލު

ކ ދައްކާވާހަކަޔަކަށް އެހެން
މއް ކަމަށާއި ،އެއްވެސް ބޭފުޅަ ު
ދލުވު ެ
މގުޞަދުގައި ބޭއްވި ބައް ަ
ގ ަ
ބަދަލުކޮށްވާހަކަ ދައްކާލުމު ެ
ތން ވާހަކަނުދެއް ކުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ އަތޮޅުގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު
ބޭފުޅުން ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮ ު
ހޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިކަމަށް ރައީސުލް
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ދެނެގަތުމަށާއި ،ކުދި އާބާދީތައް ު
ދﷲ ޔާމީން އިޢުލާނު ކުރައްވާ އަދި މިއަތޮޅުގެ ފުލިދޫ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރަށުގެ 22%
ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ށ އެދި މިހާރު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅާފައި ވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީ މިކަންހިނގާފައިވާ ގޮތެއް
މީހުން ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުވުމަ ް
ތޅުގެ ރައްޔިތުންގެހުރީކިހާ
ށ ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން އަ ޮ
ގން ހުޅުމާލެއަ ް
އޮޅުންފިލުވައި މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި ެ
ށބާއްވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
މިންވަރަކަށްތޯ ބެލުމަ ް
އިބްރާހީމް ނިޔާޒެވެ .މި މަބައްދަލުވުން ކެޔޮދޫ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވަފައިވާ އެމަމަށްޓަކާއި ކެޔޮދޫ ކައުންސިލަށް
ރިޔާސަތުން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލަކުންވެސް މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައި
ނނާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން
ވަނީ ސަރުކާރުން މިކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތެއް އޮޅުން ފިލުވުމަށް ފަހު ރައްޔިތު ް
އަތޮޅުތެރެއަށްކުރާ ދަތުރުގައި ހާމަކޮދެއް ވުމަށެވެ.
މި ބައްދަލުމުގެ ބައިވެރިން:
#

އިދާރާ

މަޤާމާއި ނަން

0

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް،

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

0

ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު،

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

3

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމދު ނާޝިކު ނިޒާރު،

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

4

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު،

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

ޢ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަމީ ު

ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

7

ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އަފްރާޙް،

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ތައުފީޤް،

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

1

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަރީފް،

ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސަޢީދު،

ތިނަދޫ ކއުންސިލްގެ އިދާރާ

00

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢަލީ،

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

00

ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާމް،

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

03

ފރު އާދަމް،
ދލްޣަ ޫ
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

04

ޝދު،
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަ ީ

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

02

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޢަލީ،

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

02

ސ .ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް،

ފެލިދޫ ކައުންސިގެ އިދާރާ

07

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޔޫސުފް،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޞަފްހާނަމްބަރު13:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

02

ނައިބު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާސިޔާ ޙުސައިން،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

01

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްލަޠީފް،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02

މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙާފިޒް،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

00

އ .ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނިޒާރު އިބްރާހިމް،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

00

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އާދަމް އިބްރާހިމް

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

03

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މޫސާ،

ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

04

ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް،

ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

02

ރޝީދު،
މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ަ

ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް
#

0204

ތަފްޞީލް

%

0202

0

ކުރެވުނު ޖުމުލަ ދަތުރުގެ ޢަދަދު

47

57

 00.02އިތުރު

0

ދ
ޖުމުލަ ލިބުނު ޢަދަ ު

410814.00

543621.11

 30.33އިތުރު

3

އުފުލި ޕެސެންޖަރުންގެ އަދަދު

0321

0224

އިތުރު 19.80

4

އަހަރު ނިމުނުއިރު އަރަނި

7915.00

16955.90

އިތުރު 114.22

2

ޖުމުލަ ޚަރަދު

652359.90

496615.00

މަދު)(23.87

ކަށަވަރު ދޯނީގެ ޚިދުމަތް
އަތޮޅުރައްޔިތުން ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،ވިޔަފާރިއާއި ،އެހެނިހެން ތަރަށްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު އަތޮޅަށް
އޔިތުންގެ ނަމުގައި މާލެއާއި
ގެނައުމާއި ،އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން މާލެއަށް ދިއުމާއި ،އައުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުރަ ް
ށވަރު ދޯނި ޤަވާޢިދުން ސެޑިއުލް ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ދަތުރުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
އަތޮޅާދެމެދު ދުއްވަމުންގެންދާ ކަ ަ
މިގޮތުން ބައެއް ތަފާސް ހިސާބު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ލޯނު ދޫކުރުން.
ށ
ގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަ ް
ރ ކުރުމަށާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އަދިވެސް އެހެނިހެން ތަރަށްޤީ ެ
އަތޮޅުގެ ރަށްޔިތުންނަށް ވިޔަފާ ި
އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ

ތަރަށްޤީގެ

ފަންޑުން

ނ
ދޫކުރަމުންދާލޯ ު

ދޫކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

ކާމިޔާބުކަމާއެކު

މިއަހަރުވެސް

މވީއިރު ފައިސާ ދައްކާފައި
ދތުހަ ަ
ނ ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ މުއް ަ
ކ ް
ނންގަވަފައިވާފަރާތްތަ ު
ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލުން ލޯނު ަ
ނ
ރތްތަކުގެ މައްސަލަ ކޯޓު ް
ކތް ކުރެވިފައިވއެވެ .ބައެއް ފަ ާ
ޓ މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައް ަ
ގ މައްސަލަ ކޯ ް
ނުވާ ފަރާތްތަކު ެ
ވނަމަވެސް ފައިސާދައްކައިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ތަރަށްޤީގެ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ
ބަލާ ނިންމާ ހުކުމް ކޮށްފައި ީ
ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ލިބިފައިވަނީ 232304.70ރ އެވެ .ބާކީ ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ޖުމުލައަކީ 0034212.22ރ
އެވެ .ލޯނު ނުދައްކައިގެން ކޯޓަށް ވައްދާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ލިބިފައިވަނީ 40242.22ރ އެވެ .ނުލިބިވާ ފައިސާގެ
ޖުމުލައަކީ 272272.70ރ އެވެ .ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުއަށް ލިބިފައިވަނީ 0034212.22ރ އެވެ0202 .
ޢދަދަކީ 003212.21ރ އެވެ.
ގ ނިޔަލަށް ނުލިބިވާ ފައިސާގެ ަ
ވަނައަހަރުގެ ސެފްޓެންބަރ މަހު ެ
ޞަފްހާނަމްބަރު14:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން
ނގެންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯން
ނ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަމު ް
އަތޮޅުގެ ދަރިވަރުން ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތު ް
އހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރ މަހުގެ
ސޮކީމްގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު  0202ވަނަ އަހަރުހިންގިފައި ވެއެވެ 0202 .ވަނަ ަ
ދކީ 022022.22ރ އެވެ.
ލބިފައިވަނީ 400222.22ރ އެވެ .ބާކީ ލިބެންވާފައިސާގެ ޢަދަ ަ
ނިޔަލަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނަށް ި
 0202ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ބާކީ ހިމެނިފައިވަނީ ރަށުކައުންސިލްތަކުން ލިބެން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ބަރާބަރަށް
ލިބިފައި ނުވާތީއެވެ.
ލުއި ލޯނުދޫކުރުން
އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިފައިވާތީ އެފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އަތޮޅުގެ
ދރިވަރަކަށް 2222.22ރ( .
ކސްފީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ަ
ށ އެޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޯ
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޯސްތަކަ ް
އދާކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ  0އަހަރު ކަމަށާއި ،އިންޓްރެސްޓްގެ
ފަސްހާސް ރުފިޔާ )ގެ ލުއި ލޯނެއް ދޫކުރުމަށާއި ،މި ލޯނު ަ
ފ
ގ ީ
ލގެ ހިލޭ އެހީގައި ކޯހު ެ
ށކުން  0ކުއަޖަކަށް ކައުންސި ް
ނ ކޮންމެ ރަ ަ
ގޮތުގައި ނަގާނީ  2%ކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރު ް
ށ
ށން ކިޔަވާކުދިން  3އަހަރު އަތޮޅަ ް
ހގައި ކިޔަވާކުދިން  0އަހަދު ދުވަހު ،އަދި ހިލޭއެހީގެ ދަ ު
ދެއްކުމަށާއި ،ލޯނުގެ އެ ީ
ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝަރުޠުކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލާއެއްގޮތަށް މި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް
ސކުރެއްވިއެވެ 02 .ޖެނުއަރީ
ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާ ް
 0202ވަނަދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރަސްމީ  3ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ.
މުހައްމަދު އިބްތިހާލް މަރާލުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ކުށްވެރިކުރުން.
 02ޖެނުއަރީ  0202ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 00.22ގައި މިއަތޮޅު ރަކީދޫ ގައި ނުރައްކާތެރި ޒަޚަމްތަކަކާއެކު  3އަހަރުގެ
މުޙައްމަދު އިބްތިހާދު ވައިޖެހޭގެ /ވ .ފުލިދޫ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނެވެ .މިކުއަޖާ މަރުވިކަން ރަކީދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒަށް
އެންގީ އެކުއްޖާގެ މަންމަ ވ .ރަކީދޫ ލައިޓްއަހުސް އާފިޔާ މުޙައްމަދު މަނިކެވެ .މި މަރާގުޅިގެން ޕޮލިހުންނާއި ،ޖެންޑާ
ދ
ކދުއަށްއައިސް މިކަމާގުޅޭ ތަޙްޤީގްވަނީ ފައްޓާފައެވެ .އަ ި
މންރައިޓުސް ކޮމިޝަނުގެފަރާތުން ރަ ީ
މިނިސްޓަރީންނާއި ،ހިއު ަ
މިކުޑަކުއްޖާ ވަނީ ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި ،އިތުރު ތަޙުޤީގަށް މާލެ ގެންދަވާފައެވެ .މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މި ކުއްޖާ
މަރުވެފައިވަނީ މި ކުއްޖާގެ މަންމަ ޢާފިޔާ މުޙައްމަދު މަނިކު މިކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވިފައި ވެއެވެ.
ބއްދަލުވުމެއްބާއްވާ މިކުއްޖާ
މި ކުއްޖާގެ މަރާގުޅިގެން  01ޖެނުއަރީ  0202ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ަ
ބރާތުން ކުއްވެރިކުރައްވާ މިކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް މާތްﷲ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިޢުމަތް
މަރާލި މަރާލުން ހަރުކަށި ޢި ާ
ލެއްވުންއެދި ދުޢާކުރައްވާ ހެއްދެވިއެވެ.
ވ .ފުލިދޫ ހުސައިން ވަހީދުގެ ލޯން ރަށްދުނުކުރެވުން.
ގ
ވކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލޯނު ެ
ފރާތަކަށް ލޯނު ޙަވާލުނުކުރެވި ާ
ދކުރި ލޯނުގައި ފުލިދޫގެ އެއް ަ
ނ ޫ
އެންމެފަހުން ކައުންސިލު ް
އެގްރިމެންޓްގައި ސޮކުރިތާ  2މަސްފަހުން އެނގިފައިވާކަމަށާއި ،މިކަމާގުޅޭގޮތުން ފުލިދޫ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރުމުން
އެނގިފައިވަނީ

ވ.

ދ
ފުލި ޫ

ޙުސައިވަޙީދަށް

ދިނުމަށް

ހަމަޖައްސާފައިވާ

ލޯނުގެ

ފައިސާ

އޭނާ

ރަށުގައި

ތ
ނޫޅޭ ީ

ޙަވާލުނުކުރެވިވާކަމަށާއި ،އޭނާއަކީ ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އުޅޭމީހަކަށްވެފައި އޭނާ ރަށަށް އަންނަކަން ކައުންސިލަށް ނޭގުމާއި،
ނންނާތީ އެފައިސާ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރީކަމުގައެވެ.
މށް އެދިގެން ާ
ލބިގަތު ަ
އަދި އޭނާ ލޯނުފައިސާ ި
އެހެންކަމުން

މިކަމާމެދު

ކައުންސިލުން

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

މިކަން

ހިނގާފައިވާގޮތް

ރގަޅަށް
ަ

އޮޅުންފިލުވުމަށާއި،

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

ޞަފްހާނަމްބަރު15:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް ފާސްކުރުން
ތށް ފާސްކޮށް ޢަމްލުކުރަން
ގން ޢަމަލުކުރާގޮ ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް  0މާޗް  0202ވަނަދުވަހުންފެށި ެ
ފެށިފައި ވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން
ނ ދުވަހަކީ މިކައުންސިލަށް  0އަހަރުފުރޭ ދުވަސްކަމަށްވާތީ އެކަމުގެ މުނާސަބާގައި
 02ފެބުރުއަރީ  0202ވަ ަ
ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވި މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި
އޮތެވެ.

މިރީޖަންގެ އިންޗާޖު ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އާއި ބައްދަލުކުރުން.
 4މާރޗް  0202މިއަދު ހެނދުނު  1.32ގައި ޕޮލިހުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބައްދަލުކުރުމެއް ބޭއްވުނެވެ .މިބައްދަލު ވުމުގައި
ނވި ސަބްއިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް
ތޅާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުން ެ
ޕޮލިސްގެ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހުންނެވީ މާލެއަތޮޅުގެ އަދި މިއަ ޮ
އިންޗާޖް އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ބުޝްރީ އެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި މިވަގުތު މީނާގެދަށުން އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ
އަލްފާޟިން މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި ،ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ސީނިއަރ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު
އވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރާޤިބް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ެ
ނ
ނސިލަށް ނޭގުމު ް
އންސިލްތަކަށާއި ،އަތޮޅު ކައު ް
ބހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ރަށުކަ ު
ނ ެ
 .0ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ބޭރުމީހުން ާ
ދިމާވާ ދަތިތަކާގުޅޭގޮތުން
އ
ރ ތަކުގައި އެ ރަށްރަށުގައި މަޑުކޮށްލެވޭނޭ އިންތިޒާމެ ް
ށށްކުރާ ދަތު ު
 .0އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޕޮލިހުން ރަށްރަ ަ
ނގެ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން
ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އަމިއްލަ މީހު ް
.3

އ
ނދިމާވާ ދަތިތަ ް
ތިބެންޖެހުމު ް

ދތުރުތަކުގައި ރަށުކައުންސިލް ތަކުގައިހުންނަ ކޮމްޕިއުޓަރ
ަ
އ ޕޮލިހުން ރަށްރަށަށްކުރާ
އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގަ ި

ނ
މޖެހިފައި ނެތު ް
ލބޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަ ަ
ލހުންނަށް ި
ފެކްސްމެޝިން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިންފަދަ އެއްޗެތީގެ ބޭނުންކުރަން ފު ު
.4

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި،

ޕޮލިހާ

ގުޅިގެން

ހިންގިދާނޭ

ބއެއްކަހަލަ
ަ

ޕްރޮގްރާމްތައް

ހިންގުމުގައި

އަތޮޅުކައުންސިލް

އިސްނަންގަވައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާދެއްވުން
 .2ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާއިރު ރަށުކައުންސިލަށް އެގުމަކާނުލާ ހުއްދަ ދޫކުރުމުން ދިމާވާ ދަތިތައް
ޙައްލުކުރުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
 .2އަތޮޅުގައިވާ ޑްރަގްގެ ނެޓްވޯކް ނައްތާލުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފައިދާ
ނ ލިބިގެން ދާނޭކަމަށް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ވިދާޅުވުން
ސލަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ފެލިދޫ ކޯޓު ް
 .7ޤާނޫނީގޮތުން އަތޮޅުކައުން ި

ޞަފްހާނަމްބަރު16:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ސިޓީ /އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި ،ޒިންމާ ދާރު ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1
ލ
މާރޗް 0202ގައި މާލޭގައި ބާއްވާ  3ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟި ް
ދ
އިބްރާހިމް ނިޔާޒާއި ،އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީ ު
ނނެވިއެވެ.
ޢަބުދުލްޣަނީ މާލެ ވަޑައިގެ ް

ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރުން.
 01މާރޗް  0202ވަނަދުވަހު ކަށަވަރު ދޯނީގެ މުވައްޒަފުންނާއެކު ކައުންސިލުން

ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ .މި

ވއްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ ޙިއްސާކުރަންހުރި ކަންކަން ޙިއްސާކުރުމާއި ،ކައުންސިލުން
ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދޯނީގެ މު ަ
ގ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން
މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރަންހުރި ކަންކަން ހިއްސާކުރުން އޮތެވެ .މިބައްދަލުވުމުގައި ދޯނީ ެ
ކައުންސިލުން އެދުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި
 -0ދަތުރަށް ދޯނި ތައްޔާރު ކުރުމާއި ،ދަތުރަށް ދޯންޏަށް މީހުން އެރުމުގެކުރިން ސަންޑެގާއި ،ގޮނޑިތައް ސާފުކޮށް
ނ
ހެދު ް
 -0ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާގަންނަން މުވައްޒަފުން ޙަވާލުވެގެންގޮސް އެކަންނުކުރުމާއި ،މީހަކު ތަނަކަށް ޙަވާލުކުރަންދޭ
ށ އެންގުން
އެއްޗެއް ގެންގޮސް އެތަނަކާ ޙަވާލުކުރުން މީގެތެރޭ ނުހިމެނޭކަމަ ް
ނ
ދ ް
 -3ދޯނި ކެޔޮދޫ ފަޅުގައި އޮންނައިރު ދުވާލަކު  0އިރު މުވައްޒަފުން ދޯންޏަށްއަރާ ދޯނިބަލާހެ ު
 -4ދޯނިން އުފުލާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ތެޔޮ ފީފާއެއްގެ ނާލުގެއަގު 022.22ރ ( .ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ ) އަށް
ނ
ބަދަލުކުރު ް
ވން
ނ ދޯނީގައި ޑްރިންކް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކޮށްލެއް ު
 -2ކަށަވަރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތު ް
ނކުރުން
 00 -2މާރޗް  0202ގައި ދޯންޏަށް ފަޅުވެރިއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާ ު
ޒ
ދލްޢަޒީ ް
މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ވރު ޢަލީ ،އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
އިބްރާހިމް ،އަލްފާޟިލް އަޒު ަ
ޣނީ ،ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ
ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ޕޮލިހުންގެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރުން
 02މާރޗް  0202ވަނަދުވަހު ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އިންޗާޖް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން
ޅ
ވމަކީ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮ ާ
ރއްވި އެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއް ު
ޝަރީފް ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކު ެ
ޙަވާލުވުމަށްފަހު

އަތޮޅަށް

ވަޑައިގެން

ޞަފްހާނަމްބަރު17:

ތަޢާރަފްވެ

ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި

ވ
ބައްދަލުކުރެއް ި

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބައްދަލުކުރުމެކެވެ.

މި

ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި ،އަތޮޅުގައި
ގ
ނ ެ
ޕޮލިހުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށާއި ،މިނޫންވެސް ޕޮލިހު ް
ށ
ތށް ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވުމަ ް
ލބޭނޭގޮ ަ
ހތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ި
ލބެން ބޭނުންވާ އެ ީ
މަސައްކަތާގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ި
އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަރީފް އެދިވަޑައި ގެންނެވިއެވެ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ
ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތަށް އަބަދުވެސް މި ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭކަމަށާއި ،ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައިވެސް
މހާރަށްވުރެ ގާތްގުޅުމެއް
ި
ނ ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުންވެސް
ދއްވާނޭ ކަމަށެވެ .ހަމައެފަދައި ް
ެ
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަށް
އ
ރ ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެގުމަކީ މުހިންމުކަމެއްކަމުގަ ި
ވމަށާއި ،އަތޮޅު ތެ ޭ
ކައުންސިލާދޭތެރޭ ބާއްވަވާ ދެއް ު
ވ
ށ އެމަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަށް ދެއްވުން އެދިވަޑައިގަންނަ ާ
އހެންކަމުން ދެއްވެންހުރިވަރަކަ ް
ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއިެ ،
ދ
ކަމަށެވެ .އަދި މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށާއި ،މިހާރުހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާމެ ު
ތަންކޮޅެއް ސީރިއަށްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް އިންޗާޖް ސާޖެންޓް އަލްފާޟިލް ޙަސަން
ޝަރީފާއ ،ސާޖެންޓް އަސްލަމް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް،
ޣނީ،
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލް ަ
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.

ރަށުކައުންސިލްތަކުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބަރާތަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީދެއްވުން
ށ
ދންހޮވުމަށްބާއްވާ ރަށު ޤުރްއާން މުބާރާތަށް އެހީއެއް ހޯދުމަ ް
 01މާރޗް  0202ވަނަދުވަހު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކު ި
ނކުރެ އެއްވެސްގޮތެއް ފާސް
ތ ް
ފުލިދޫ ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ މައްސަލާގައި މެމްބަރުން ބަޙުސުކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުނު ތިންގޮ ު
އ ވެއެވެ .ކުރީއަހަރުގައި
ނުވުމުން  0204ވަނަ އަހަރު ޢަމަލުކުރި ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ފެންނަކަމަށް ނިންމިފަ ި
ވ ކޮންމެ ރަށަކަށް 0222.22ރ ( .އެއްހާސް ރުފިޔާ ) އަތޮޅުކައުންސިލުން ދިނުމަށެވެ.
ފާސްކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތް ބާއް ާ
ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން.
ޟލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤާއެކު
ލދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަލްފާ ި
ފ ި
 1އޭޕްރީލް  0202ވަނަ ދުވަހުގެ ހެންދުނު 02.22ގައި ެ
ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ .މިބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އޭނާގެ އެދިވަޑައި ގަތުމުގެމަތިން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި

މަޝްވަރާ

ކުރެވުނީ

އަތޮޅުގެ

ތކުގައި
ކަންތައް ަ

މަޖިލިސް

ތެރިންނާއި،

ސަރުކާރުގެ

ނ
ތެރެއި ް

ނ
ގތު ް
ނނާއި ،އެނޫންވެސް ގޮތް ޮ
ކ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ ގޮތު ް
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވުމަށާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގަވާ އެކިއެ ި
ލއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމާ
ނސިލަށް އެހީތެރިވެދީ ކައުންސި ާ
ކންކަމުގައި ކައު ް
ހންނާނެތީ އެ ަ
ކޮށްދެވިދާނޭ މަސައްކަތްތަކެއް ު
ގުޅޭގޮތުންނެވެ.
އ
ފޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކަންކަމުގަ ި
ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލް ާ
މަޖިލިސްތެރިންނާއި ،ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި ،މިހާރުވެސް ކުރައްވާ ކަމަށެވެ .އެގޮތުން
ފުލިދޫގެ ފާލަމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ  0ވަނަ ކުއާޓާގައި ފެށޭނެކަމަށާއި ،ފެލިދޫގެ ރަށްގިރުމާއި ،ނެރުފާހީގެ މަސައްކަތް
އ އެހީ ވެވިދާނޭކަމަށާއި،
ދ ކައުންސިލުން ކުރައްވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަމުގަ ި
ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ .އަ ި
ނ
ށވެ .އަދި އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގަވާ ޤުރްއާން މުބާރާތު ް
އެގޮތުން މިހުންނެވީ އެދިވަޑައި ގެންނެވިކަމަކަށް އެހީވުމަށް ކަމަ ެ
 0ވަނައަށް ދާ ދަރިވަރަކަށް 02222.22ރ ( .ދިހަހާސް ރުފިޔާ ) ގެ ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށް ވަޢުދުވެފައި ވާނޭ
ކަމަށާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރައްވާނޭ ކަމަށެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް،
ލ
ލޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟި ް
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ޞަފްހާނަމްބަރު18:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ދލްމަޖީދު
ރ ޢަލީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބު ު
ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަ ު
ޢަބުދުލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު ،ކައުންސިލް ބިއުރޯ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ދ މެމްބަރ އަޙުމަދު މަރުޒޫޤުގެ އެހީތެރިއަކު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަމީޢު ،އަ ި

ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް
އންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ ނޭޝަންސް ެ
"މެޕިންގ އެންޑް އެންހޭންސިންގ ނެޗުރަލް ރިސޯސް ގަވަރނަންސް އިން ސްމޯލް އައިލަންޑް ނޭޝަންސް" މަޝްރޫޢުގެ
ށ ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޓްރޭނިންގގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓްރޭނިންގ  00އެޕްރީލް 0202
ދަށުން ،ވ .އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަ ް
ވަނަދުވަހުގެ ހެދުނު  2 . 22ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ނނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ އެކިބާބުތަކަށް
މި ތަމްރީންތަކަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާ ޫ
މޝްވަރާކުރުމާއި،
ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ަ

ތ
ޤުދުރަ ީ

ނ
މތުދީ ބައިވެރި ް
އބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ކރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ި
ރށް ހަރުދަނާ ު
ރވާ ހިންގުން އިތު ަ
ކންކަން ާ
ވަސީލަތްތަކާއި ބެހޭ ަ
އެކަމަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެކެވެ.
މި ޓްރޭނިންގ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް
ކށް ޙިޔާލު ހޯދުމުގެ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް އެވެ .މި ޓްރޭނިންގގައި ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން މި ޤާނޫނުގެ އެކިބާބުތަ ަ
ރމުގައި ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
އިތުރުން މި ޤާނުނަށް ޢަމަލުކު ު
މި ތަމްރީންތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލް އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުނާއި،
އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި ،ރަށުކޯޓް ،ސްކޫލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށާއި ،ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް އަދި
ބރުންނަށެވެ.
ޓތަކުގެ މެމް ަ
އަންހެނުންގެ ކޮމި ީ

ނންގގެ ގޮތުގައި
 00އޭޕްރީލް 0202ވަނަ ދުވަހު ފުރަތަމަ ޓްރޭ ި

ނ
ވ ީ
ބޭއް ު

ނނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ޓްރޭނިންގު ދެވުނެވެ .މި ޓްރޭނިންގ ގައި
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުގެ ޤާ ޫ
އަތޮޅުގެ  4ރަށަކުން ޖުމްލަ  02ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް  0432ވ.ކެޔޮދޫގައި  04ން  02ށް
އ
މި ކައުންސިލްގެ  4ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ( 5102މަސް) 54ން 52އަށް ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވިއެވެ .މި ބުބާރާތުގަ ި
ދންނާއި ކެޔޮދޫން ޖުމުލަ  25ކުދިން ވާދަކޮށްފައި ވެއެވެ .މި މުބާރާތުގެ އިސްފަނޑިޔާރަކީ އަލްޤާރީ
ފުލިދޫންނާއި ފެލި ޫ
މުޙައްމަދު ސާމީއެވެ.
މި މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމާއި ،އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ( 52މަސް)  5104ދުވަހުގެ ރޭ 51:21ގައި ކެޔޮދޫ ސުކޫލުގައި
އެވެ .މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .އެމަނިކު ފާނު ދެއްކެވި
ވ
އޓެ ި
ކށް ކީ ހޫނުމަރުޙަބާއާއި ،ބެހެ ް
ތށް ކެޔޮދޫން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތަކާއި ،ކެޔޮދޫން ޓީމުތަ ަ
މބާރާ ަ
ވާހަކާގައި މި ފަހަރުގެ ު
ވ
ށ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އަންނަ  5102ވަނަ އަހަރުގައި ބާއް ާ
މ ް
ށ ހިތްހަމަޖެހި ވަޑައިގަންނަވާކަ ަ
މެހުމާންދާރީއާމެދު ވަރަށްބޮޑަ ް
ލދޫކަމުގައި އިޢުލާނު ކުރެއްވިއެވެ.
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބާއްވާރަށަކީ ފު ި

ޞަފްހާނަމްބަރު19:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 1122
 8މެއި  5102ވަދުވަހު މިއަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މިކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ކައިންސިލްގެ
ޤވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވެފައި
ސްޓޯލެއް ތައްޔާރު ކުރިއެވެ .މިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޝައު ު
ވެއެވެ.

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ނކުރުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް
ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަ ާ
ވލުކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިގޮތުން މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް  2މާރޗް  5104ވަނަ ދުވަހު
ބެލެހެއްޓުން ހަ ާ
ބޭއްވި މި ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ބދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް
ޢ ު
އޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަ
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް



ނ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
ފާމަސީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވު ް



މމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ
ލހެއްޓެވުން ެ
ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ



ލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ

ބއިވެރިކޮށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ނތަކުގައި ަ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަފާތު ތަމްރީ ް
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯންދޫކުރުން
ކޮމްޕިއުޓަރސްކީމްގެ ދަށުން  20އައިޕެޑް ވ .ކެޔޮދޫގެ ދެފަރާތަކަށް  0202ވަނަ އަހަރު ދޫކުރެވިފައި ވެއެވެ.
 0202ވަނައަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރު ކުރުން (  2ޖުލައި ) 0202
 0202ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އަތޮޅު ކައުންސލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ
ބައްދަލުވުން މިއަދު 03.22ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފްކޮށް ދެއްވީ އަތޮޅު
ނ
އސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .ބައްދަލުވުން ތަޢާރަފުކޮށް ދެއްވަމު ް
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑެޕިއުޓީ ދިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ށ
އންސިލަ ް
އށް ނިންމާ ކަ ު
ބޖެޓް  00ޖުލައި ަ 0202
އޭނާވިދާޅުވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ަ
ޓ
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،އަދި  30ޖުލައި  0202ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ބަޖެ ް
ނ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް
މ ް
ށ ބޭނުންވާކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ކށް ބަޖެޓްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަ ް
ފޮނުވަންޖެހޭތީ ވީހާވެސް އަވަހަ ަ
އ
ހބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާ ގޮތެއް ނިންމަވާ ދެއއްވުމަށެވެ .މިކަމާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގަ ި
ގތުން ހުރި ާ
ގެންދާނޭ ގޮތަކާބެހޭ ޮ
ނ
އ ،މިކަ ް
އކޮށް ނިންމުމަށާ ި
މތު އެ ް
ހށް ސެކްޝަން ތަކުން މަޢުލޫ ާ
ނމެވީ އަންނަ އާދީއްތަދުވަ ަ
މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ނި ް
ލ
ޟ ް
އތާރު އަޙުމަދާއި ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާ ި
ކުރެއްވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސަ ް
ޓ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ ކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެއްވުމަށެވެ.
އިބްރާހިމް ޝަބީނާއި ،ޕްރޮޖެކް ް

އަތޮޅުކައުންސިލަ އިދާރާއިގައި ބަލްކު އެސް.އެމް.އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުން 1 ( .ޖުލައި ) 0202
މ
އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބަލްކް އެސް،އެމް ،އެސް ފޮނުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހި ް
ޓ
ސމިއްޔާތު ތަޢާރަފުކޮށް ދއެއްވާ މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ޑެޕިއު ީ
ނިޔާޒް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވިއެވެ .މިކަމަށް ބޭއްވުނު ރަ ް
ޞަފްހާނަމްބަރު20:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ލ
އސައްތާރު އަޙުމަދެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީ ް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބުދު ް
އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތަށް އިތުރުވެގެންދިޔަ ބޮޅެއްކަމަށާއި،
ނަމަވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް އިތުރަށް އުނދަގޫ

ވުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ފަސޭހަވެގެން ދާނޭކަމަށާއި،

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ރޭޓް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށާއި ،މުވައްޒަފުން ކައުންސިލަށް ތިޔަދެއްވާ އެއްބާރުލުމާ އެހީތެރިކަމަށް
ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.
ށ
އަތޮޅު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ދުވަހުން ދުވަހަ ް
އ
އިތުރުވެގެންދާއިރު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްވެސް ހަލުއިކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި ،ޅެންވެރިއަކު ބުނެފާވާފަދައިން ތަނެއްގަ ި
ފިތުނައާއި ،ރުޅިވެރިކަމާއި ،ޙަސަދަފެތުރެއްޖިނަމަ އެތަނެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯއްނާނެކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ކައުންސިލަށް
މުވައްޒަފުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.
ނ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އެސް،އެމް.،އެސްގެ ޚިދުމަތަކީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ހަލުއިކޮށް ޒަމާ ީ
ވަސީލަތް

ނންކޮށްގެން
ބޭ ު

އޔިތުންނަށް
ރަ ް
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ފަސޭހަކަމާއެކު އެންގުންކަމަށްވެސް ވިދާލުވިއެވެ .އަދި މި ދުވަސްވަރަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގެ ދުވަސްތައްކަމަށްވާތީ
ރހަމައަށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ހިތްޕެވުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.
އެދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން އެންމެފު ި
މިކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމް ވ .ފެލިދޫ ކައުންސިލް މަޤާމަށް ބަދަލުވުން
( 00ޖުލައި ) 0202
މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސަރޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ނަދީމް ވ .ފެލިދޫ ކައުންސިލުން
ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމަޤާމަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވާތީ  2ޖުލައި  0202ދުވަހުން
އ ވެއެވެ .މިކައުންސިލް އިދާރާގެ އ .ރިސަރޗް އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ވ.
ފެށިގެން އެމަޤާމުން ވަކިކޮށްފަ ި
އ
ޑއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީނާ ާ
އންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނ ި
ލ އަޙުމަދު ނަދީމް ފެލިދޫ ކަ ު
ޟ ް
ފެލިދޫ ކެނެރީހިޔާ އަލްފާ ި
ވާދަކުރައްވާނޭ

އިތުރު

އިންތިޚާބުވެފައިވާތީ

އެއްވެސް

މަޤާމުގެ

ހުވާ

މީހަކު

ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ

މިއަދުވަނީ

ކުރައްވާފައެވެ.

އިންތިޚާބާބެހޭ
މީނާއާ

ގއިވާގޮތުގެމަތިން
ޤނޫނު ަ
ާ

ވާދަކުރާނޭ

އެހެންފަރާތެއް

ށ
މަޤާމަ ް

ށ
މިއިންތިޚާބަ ް

ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ މިމަޤާމަށް އަޙުމަދު ނަދީމް ޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން އިންތިޚާބުވެފައިވުމުން މިމަހުގެ  2ވަނަ ދުވަހުން
ފެށިގެން މީނާވަނީ މިކައުންސިލް އިދާރާގެ އ .ރިސަރޗް އޮފިސަރގެ މަޤާމުން ވަކިކުރައްވާފައެވެ.

 0202ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ތައްޔާރުކުރުން.
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ބަޖެޓް ކޮމިޓީން އެކުލަވަލާ ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
ގތަށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދު 2042247.22ރ ( .ހަމިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަހާސް
ބަޖެޓް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޮ
ސާޅީސް ހަތްރުފިޔާ ) އާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 023123.22ރ ( .ދެލައްކަ ފަންސާސް ތިންހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސާސް
ނ ފަސްސަތޭކަ ހާސް ރުފިޔާ ) ކަމުގައި ކައުންސިލަރުން
ތިންރުފިޔާ ) އެކުޖުމްލަ 2،222،222.22ރ ( ހަމިލިއަ ް
ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު21:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ފެލިދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި ބައްދަޅުވުން 0 ( .އޮގަސްޓް
) 0202
ނ
ހސްޕިޓަލާއި ،ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި ،ޕޮލިހާއި ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ،ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލު ް
ފެލިދޫ ކައުންސިލާއި ،އަތޮޅު ޮ
ބައިވެރިވި މިބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް އެފަރާތްތަކަށް މިކަމުގައި ފެންނަ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ މަޝްވަރާ
މޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކާއި،
ގ ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ު
ނސިލުގެ ފަރާތުން ކައުންސިލް ެ
ދެއްވިއެވެ .ވ .އަތޮޅު ކައު ް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމްވެސް މިކަމާގުޅޭގޮތުން ލަފާދެއްވާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ .އަތޮޅު
ތރު އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާއި ،ކުރާނޭ
ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައް ާ
ރ
މން މަދި ި
މށާއި ،އެހެންކަ ު
ދނޭކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަ ަ
ބޑު ބައްދަލުވުމެއްގައި އުނދަގޫވެ ާ
ހ ޮ
މަސައްކަތެއް ނިންމުމުގައި މި ާ
ރުޅި ރުޅި ޕްރޮގްރާމްގެ ޓާސްފޯސްއިން ހޮސްޕިޓަލާއެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ގޮތެއް ނިންމަވާ މުވައްސަސާތަކަށް
އެންގެވުމަށް

ވ
ފެނިވަޑައިގަންނަ ާ

ކަމަށެވެ.

މިކަމަށް

ހުރިހާ

ބޭފުޅުންވެސް

ތާއިދުކުރައްވާ

މަސައްކަތްކުރާދުވަސް

ލަސްނުކުރުމަށާއި ،ވީހާވެސް އެދުވަސް އަވަސްކުރުމަށް ނިންމަވާ އެދުވަހަކީ މިއަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަސްކަމަށާއި ،މަސައްކަތް
ހސްޕިޓަލުން ރާއްވާދެއްވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.
ގެންދާނޭގޮތް ޓާސްފޯސްއާއިޮ ،
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބޭރުފާރުގައި ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑެއް ހަރުކުރުން 01( .އޮގަސްޓް ) 0202
އަޔޮޅު ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާއި ،އަތޮޅުގެ މުހިންމު ނިންމުންތަކާއި މަޝްވާތައް އަދި އަތޮޅުގައި ހިންގާ ބޮޑަތި
ގން ޖިޑިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑެއް
ށޓަކައި މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށް ެ
ޕްރޮޖެކްޓްތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަ ް
ނޓިސް ބޯޑް މިއަދު  01އޯގަސްޓް
ހއްޓުނު " ހަރުކުރެވު" ޯ
ހދުމަށް ބެ ެ
ނނޭގޮތް ެ
ފރުން ފެން ާ
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގު ާ
 0202ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 02.22ގައިވަނީ ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވާ ދެއްވާފައެވެ .މި ކަން އިފްތިތާޙުކޮށް ދެއްވީ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި
ނމެވީ ކީއްވެކަން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ނޯޓިސް ބޯޑްގައި
ނ ް
ވާހަކާގައި މިފަދަ ނޯޓިސްބޯޑެއް ބަހައްޓަން ކައުންސިލުން ި
ކައުންސިލްގެ

ނިންމުންތަކާއި،

ކައުންސިލް

އިދާރާއިން

ކުރަމުންގެންދާ

މ
މުހިން ު

މަސައްކަތްތަކުގެ

ނ
އިތުރު ް

ތކުގެ ޚަބަރުތައް މި ނޯޓިސް
ޑތި މަޝްރޫޢު ަ
ރށުގައި ހިންގާ ބޮ ަ
މހިންމު މަސައްކަތްތަކާއި ،ރައް ަ
ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކުރައްވާ ު
ށ ގޮވާލެއްވިއެވެ.
ކން ކޮށްދެއްވުމަށް ރަށުކައުންސިލުތަކަ ް
ނނޭގޮތަށް ކަން ަ
ބޯޑުންފެން ާ
ވ.އަތޮޅުގައި މިނިވަން  22ފާހަގަ ކުރުން.
މިނިވަން  22ފުނައިގެ ޙަރަކާތްތައް މިއަތޮޅުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރީ ފެލިދޫގައި ( 04އޮގަސްޓް ) 0202
ދުވަހެވެ .މިޙަރަކާތްތައް ފެށިގެންދިޔައީ ޝަރަފުވެރިން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތުމާއެކުގައެވެ .އެއީ މިއަދު ހެނދުނު  1.42ގައެވެ.
ދވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަވާ ނިޝާން
މިއަތޮޅުގެ ފުނައިގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ދައުލަތަށް ގިނަ ު
ޢިއްޒަތްދީނުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ވެރިޔާ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި
ސ
ކޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ އަލްއުސްތާޒް މޫ ާ
ނނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެ
ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގައި ހިމެ ެ
ނިޒާރު އިބްރާހީމް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ނައިބް އަލްފާޟިލް ޢަބުދުﷲ ވަޙީދު ޢައި ،ފަނޑިޔާރުންނާއި،
ނ
ޅން ފެލިދުއަށް ވަޑައިގަތު ް
ވ  03ބޭފުންނެވެ .މި ބޭފު ު
ބފުންގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެ ި
އޮފިޝަލުންނާއި ،ޓެކްނިކަލް ޭ
ފއިވަނީ ވަރަށްވެސް ހޫނު މަރުޙަބާއެކެވެ .މިބޭފުޅުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އަތޮޅު
އެބޭފުޅުންނަށް ފެލިދޫން ކިޔާ ަ
ކައުންސިލާއި ،ރަށުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ފެލިދޫގެ ހުރިހާ މުވައްސަސާއެއްގެ ވެރިންނާއި،
ޑ
ޒ ް
ބ ކިޔާފައިވެއެވެ .އަދި ފެލިދޫ " ެ
ހބަރަށް ނުކުމެ މަރުޙަ ާ
ހން ާ
ތރެއިން ގިނަޢަދަދެއްގެ މީ ު
މުވައްޒަފުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ެ
" ގެ ކުޅިވަރު ގްރޫޕްގެ ފަރާތުން ވަރަށް މުނާސަބަތާގުޅޭ ލަވައެއްގައި ،ހަރުބީއާއާއެކު ޝަރަފުވެރި މެހުމާނާއި،
ނއިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ދީފައިވެއެވެ.
އެމަނިކުފާނުންގެ އަރިހުގައި ވަ ަ

ޞަފްހާނަމްބަރު22:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ދ
މިނިވަން  22ގެ ޙަރަކާތްތައް ފެށިގެން ދިޔައީ މި މުނާސަބަތާގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާއިންނެވެ .މިޖަލްސާ ބޭއްވުނީ މިއަ ު
ހ
04.32ގައި ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގައެވެ .ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވީ ޝަރަފްވެރި މެހްމާން ދައުލަތަށް ގިނަދުވަ ު
ޚިދުމަތް

ކުރެއްވި

އިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަށްވާ

ނިޝާން

ތދީނުގެ
ޢިއްޒަ ް

ޢިއްޒަތްތެރި

ވެރިޔާ

އޮނަރަބްލް

ލ
އަލްފާޟި ް

ނގޮތާއި ،މިކަމުގައި އޭރުގެ
ބ ު
ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ .އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެއަށް މިނިވަންކަން ލި ު
ނ
ރ ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާ ު
ބޮޑުވަޒީރު ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޞާހިބުއްދައުލާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނާޞި ު
އ
ގ ި
ނކަން ހޯއްދަވާ ދެއްވުމު ަ
ގެންގުޅުއްވި ވަރުގަދަ ޙިކުމަތްތެރި ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާލައްވާ އަދި ރާއްއަށް މިނިވަ ް
ނބައްޑާރައިން ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ.
ބޮޑުތަކުރު ފާނާއި ،ދޮ ް
ނ
މި ޖަލްސާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިނިވަން  22ފުނަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާއަތޮޅެއް ހިމެނޭގޮތު ް
ބާއްވަވާދެއްވަމުން

ގެންދަވާތީ

އެކަމަށްޓަކައި

މިއަދުގެ

ސަރުކާރަށް

ޝުކުރު

ދެންނެވިއެވެ.

އަދި

މިއަތޮޅުގައި

މި

ތ
ބއްލަވާ ލެއްވިއެވެ .އަދި ކުރިން ބައިވެރިވެފައިމެ ފަހުވަގު ު
ޙަރަކާތްބޭއްވުމުގައި ދިމާވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ަ
ވތީ މިކަން ހިގާދިޔަގޮތާމެދުވެސް ބައްލަވާލައްފާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.
ނާދެވޭނޭކަމަށް ފުލިދޫ އަންގާފައި ާ
ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަތޮޅުގެ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު އަލްއުސްތާޒް މޫސާނިޒާރު އިބްރާހިމް
ވ
ދެއްކެވި ވާހަކާގައި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުމަށް ދިމާވި ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭރު ޤައުމުގެ ހުންގާނުގެ މުގުލުގައި ތިއްބެ ި
ށ ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކާއި ،މިނިވަންކަމެއް
ކށް މިނިވަންކަންމަތީ ތާއަބަދަ ް
ދފާޢު ޮ
ބޭފުޅުން މިނިވަންކަން ި
އ
ޤައުމެއްގައި ނެތްނަމަ ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެން ދާނޭކަމަށާއި ،ޤައުމެއްގައި މިނިވަންކަން ދެމިއޮތުމުގަ ި
ގ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު މެނާހަމައަށްވެސް ގެނެސްދެއްވާފައި
މށާއި ،އެކަންކަން ފިލޯސަފަރުން ެ
ހުންނަންޖެހޭ ރުކުންތަކެއް ވާކަ ަ
ވާކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

މި

ޤައުމުގެ

މިނިވަންކަމަށް

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި

ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް

މަސައްކަތް

މއަށް އަދާކުރުމަށް ކަމަށް
ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެޅިފައިވާ މި ދެންނެވި ރުކުންތައް ފުރިހަ ަ
ވިދާޅުވިއެވެ،
ލ ޢަބުދުﷲވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކާގައި މިނިވަން  22ފުނައިގެ
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ މިނިސްޓްރީގެ ނައިބް އަލްފާޟި ް
ޙަރަކާތް

އަތޮޅުތަކުގައި

ހިންގުމުގެ

ބޭނުމާއި،

މިކަމުގެ

ސަބަބުން

ރައްޔިތުންގެ

މެދުގައި

އެއްބައިވަންތަކަމާއި،

މބޮޑު ބޭނުމަކީ މާލެއާއި،
ނ ދާކަމަށް ވިދާލުވިއެވެ .އަދި މި ޙަރަކާތް ހިންގުމުގެ އެން ެ
މ ް
އެއްބައެއްވަންތަކަން އިތުރުވަ ު
ހމަހަމަގޮތެއްގައި މިނިވަން  22ގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުންކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ރާއްޖެތެރެ ތަފާތުކުރުމެންނެތި ަ
އ
ގ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން އަލީ އެވެ .ޖަލްސާގަ ި
ވހަކަދެއްކެވީ ފެލިދޫ ކައުންސިލް ެ
ނ ާ
ޝުކުރު ދެންނވުމުގެގޮތު ް
ހ
ޔވިދިޔަ އާޔަތްތަކުގެ ދިވެ ި
ދލްމަޖީދެވެ .ކި ެ
ތޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު މިޖްދާފް ޢަބު ު
ޤުރްއާން ކިޔަވާ ދިނީ ވ .އަ ޮ
ނ
ޅ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރު ފާތުމަތު މަލީޙާ އެވެ .މި ޖަލްސާގައި ފެލިދޫ ޒުވާ ް
ތަރުޖަމާ އިއްވައިދިނީ ވ.އަތޮ ު
ށހަޅައިދިން އައިޓަމެއް ހިމެނުނެވެ .ޖަލްސާ ނިމުނީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ.
ހ ަ
ޖިންސުއްލަޠީފުންގެ ފަރާތުން ު
ށނީ  04އޯގަސްޓް 0204ދުވަހު ހަވީރު  4.42ގައެވެ .އަދި
ނ  22ފުނައިގެ ކުޅިވަރުތައް ފެ ު
ވ ް
ވ .އަތޮޅުގައި ބޭއްވުނު މިނި ަ
ސ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ .މި ކުޅިވަރުތައްއޮތީ ވ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ
ރޭގަނޑު 1:32ން ފެށިގެންވެ ް
ގޯތީތެރޭގައި މިކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބިމުގައެވެ .މިއަދު ހަވީރުގެ ކުޅިވަރުތައް ފައްޓަވާ ދެއްވީ ޝަރަފުވެރި
ތދީނުގެ ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް
ނދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިއެއްކަމަށްވާ ނިޝާން ޢިއްޒަ ް
މެހްމާން ދައުލަތަށް ގި ަ
ޢަބުދުއްރަޝީދު ޙުސައިނެވެ.މިއަތޮޅުގެ ފުނައިގެ ފުރަތަމަ ޙަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި އޮތީ ކުރީ ޒަމާނުގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދޭ
ނ
ތ ް
ބނުންކުރި ބައެއްސާމާނު ހިމެނޭގޮ ު
ހންހެ ދިރިއުޅުމުގައި ކުރީޒަމާނުގެ މީހުން ޭ
ޙަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލުމެވެ .މިގޮތުން ދިވެ ި
ޅ
ނ ފެނިގެންދިޔައީ ވ .އަތޮ ު
ދ ް
އތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ދައްކުވައިދިނެވެ .މީގެފަހުން ެ
ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ވަ .
އސުރެ ފެލިދޫގައި ކުޅެމުންދާ ސަޤާފީ ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ
ނ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ޒަމާނު ް
ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފިރިހެ ް
ޞަފްހާނަމްބަރު23:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

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

ނ 1.32ގައެވެ .ފުރަތަމައޮތީ ފެލިދޫ "ޒެޑްގެ" ފަރާތުން
ރޭގަނޑު ފެށު ީ

ނ
ދ ް
ރ ޙަރަކާތެކެވެ .އޭގެފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅައި ި
ހުށަހަޅައިދިން ލަނގިރީގެ ފަ ި
ޅދީފައި ވެއެވެ .އޭގެފަހުން
ތާރައިގެ އައިޓަމެކެވެ .މި އައިޓަމުގައި ތާރައާއި ،ކުރު ދަނޑިއާއި ،ރުމާހިމެނޭގޮތުން ހުށަހަ ަ
ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫ އަންހެން ޖިންސުއްލަޠީފުން ފަރިޙަރަކާތްތަކެއް ދައްކުވައިދިން ކުޅިވަރެވެ .އޭގެފަހުން ފެލިދޫ 'ޒެޑްގެ'
ގ
ސ ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫ ެ
އތެވެ .މީގެ ފަހުން އަނެއްކާވެ ް
ފަރާތުން ގާއޮޑި ލަވައިގެ ޙަރަކާތްތަކަކާއެކު ދަފިނެގުން ޮ
ޖިއްސުއްލަޠީފުންގެ ފަރިފަރި ޙަރަކާތްތައް ދައްކުވައިދޭ އައިޓަމެކެވެ .އޭގެފަހުން ދެންއޮތީ ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން
ގ
ހުށަހަޅައިދިން މަގުމަތީ ލަގިރީގެ އައިޓަމެކެވެ .މިއައިޓަމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ފެލިދޫ ޖިންސުއްލަޠީފުން ެ
ނ
ތ ފެލިދޫ ޒެޑްގެ ފަރާތު ް
ފަރިޙަރަކާތް ތަކާއެކު ޒަމާނީ ކުޅިވަރެއްކަމުގައިވާ ކުރުފަލީގެ އައިޓަމެކެވެ .އެންމެފަހުން އޮ ީ
އ ވ .އަތޮޅުގެ ކުޅިވަރުތައް
ހުށަހަޅައިދިން ތާރައިގެ އައިޓަމެވެ .މި ކުޅިވަރާއެކު މިރޭގެ ކުޅިވަރުތައް އަދި މިނިވަން  22ފުނަ ި
ނިމިގެންދިޔައީ ރޭގަނޑު  00.02ގައެވެ .މީގެފަހުގައި ދެންއޮތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި ބައިވެރިވި
މޖާފަތަކީވެސް ކުރީޒަމާނުގެ
ރވެ އިންސާފުކޮށް ދެއްވުމެވެި .
ފތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެ ި
ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޖާ ަ
ގން ކޭމަށް އިންސާފުކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ގޮތުގައި
އލޫދު ހަރުގެއަށް ކޭންގެންގޮސް ެ
ސަޤާފަތް ދައްކުވައިދޭގޮތަށް މަ ު
ލވެ 0.32ގައެވެ.
ދެވުނު ޖާފަތެކެވެ .މިނިވަން  22ފުނައިގެ ވ .އަތޮޅުގެ ޙަރަކާތްތައް ނިމުނީ ރޭގަނޑު މެންދަމުންއަ ި

ނޯތް ޕޮލިސް ވިންގަރ ގެ ކޮމާންޑަރ ވ .އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން 32 ( .އޯގަސްޓް ) 0202
ވ
ފޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް ވ .އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަ ާ
ތ ޕޮލިސް ވިންގަރ ގެ ކޮމާންޑަރ އަލް ާ
މި ބައްދަލުވުމަކީ ނޯ ް
ދަތުރުފުޅުގައި

މިކައުންސިލާ

ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް

ނންފުޅުވާތީ
ބޭ ު

ބޭއްވުނު

މިބައްދަލުވުމުގައި

ލވުމެކެވެ.
ދ ު
ބައް ަ

ހރިގޮތާމެދު ކައުންސިލުން
ޕޮލިސްކޮމާންޑަރ ދެއްކެވި ވާހަކާގައި އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ު
ދެކިވަޑައި ގަންނަވާގޮތް އައްސަވާ ހެއްދެވިއެވެ .މިކަމާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތް ،ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ .އަދި ކައުންސިލްގެ އެކި މެމްބަރުން އެބޭފުޅުންނަށް ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
ސ
އދި ފަޅުތަކުގެ ބޭނުންވެ ް
ނދާކަމަށާއިަ ،
ކން ޤަވާޢިދާޚިލާފަށް ފަޅުރަށްރަށް ބޭނުންކުރަމުން ގެ ް
މިއަތޮޅުތެރޭގައި ބައެއް ފަރާތްތަ ު
އެފަދަ

ފަރާތްތަކުން

ޤަވާޢިދާ

ހިފަމުން

ޚިލާފަށް

ގެންދާ

ކަމަށާއި،

މިގޮތުން

ރޮދުލައިގެންނާއި،

ދާބުރިއަޅާއިގެން

ށ
ލ ް
ތމުން މިކަން ކައުންސި ަ
ތތައް ނެ ު
އންސިލްގެ ވަޞީލަ ް
ު
ޓވުމުގައި
ދ ކަންކަން ހުއް ު
މަސްހިފަމުންދާކަމަށާއި ،މިފަ ަ
ލގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.
މށް ކައުންސި ު
އެދެވޭގޮތަށް ނުކުރެވޭކަމަށާއި ،މިކަމުގައި ޕޮލިހުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަ ަ
ވޢިދުގެ
ރވެވިދާނޭ ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެކަމާގުޅޭ ޤަވާޢިދެއް ކައުންސިލުން ހައްދަވާ އެޤަ ާ
ހތެ ި
މިކަމުގައި ޕޮލިހުންނަށް އެ ީ
ދަށުން

އެކަން

ކުރައްވަން

އުޅުއްވަނިކޮށް

ސ
ޕޮލިހުންނަނަށްވެ ް

އެކަމާ

އެހީތެރިވެވިދާނޭކަމަށް

ރިޔާޒް

ވިދާޅުވިއެވެ.

ނ
ނ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒު އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މިކަހަލަ ޤަވާޢިދެއް ހެއްދެވު ް
ށ ް
މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެދަ ު
ދވެރިކަމުގައި ކައުންސިލްގެ
ވސް މިކަމަށް ވިސްނެވުން ބުއް ި
އންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ެ
މާރަގަޅު ވާނޭކަމަށާއި ،އަދި ެ
މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.
މިބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް އާއި ،ފެލިދޫ ޕޮލިސް ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމާ
ޙަވާލުވެހުންނެވި އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަޙުމަދުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ނިޔާޒްއާއި ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،އަލްފާމިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް،
ލ
ޣނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟި ް
އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލް ަ
ޢަބުދުއް ސައްތާރު އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ޞަފްހާނަމްބަރު24:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބޭންކުއޮފް މޯލްޑިވުސް މުލީބުރާޗްގައި އޮންނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކައުންޓް ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން0 ( .
ސެޕްޓެންބަރ ) 0202
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބުރާންޗްގައި އޮންނަ މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ:

 7709130118002އެކައުންޓް ނޮން

އެކްޓިވެއިޓް ކޮށްފައިވާތީ އެކައުންޓް އެކްޓިވެއިޓް ކުރުމަށްއެދި  00އޯގަސްޓް 0202ގައި ފޮނުވުނު ސިޓީއަށް އެފަރާތުން
އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާތީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިއަދު  04.42ގައި ގުޅައި ޒިޔާދުއާ ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ .އެކައުންޓް
އެކްޓިވެއިޓް ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި ،ކަންވެފައިވާގޮތް ސާފުކޮށްފައި ގުޅާނެކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި އެ އެކައުންޓްގައިހުރި
މިނިވަން  22ފުނައިގެ ޙަރަކާތަށް ޖަމާކޮށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް ޗެކްހަދާ  23ސެޕްޓެމްބަރ 0202ގައި
ކމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ފޮނުވުމަށާއި ،ބޭންކްގެ ދަތުރު  22ސެޕްޓެމްބަރ 0202ގައި ވ .އަތޮޅަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ަ
އެހެންކަމުން ޗެކް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ސެކްޝަނުން ނާޞިރާ ޙަސަނަށް އެންގުނެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ރިސާޗް ޓީމް ވ .އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން 02 ( .ސެޕްޓެންބަރ ) 0202
ތ އެއްކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ
މ ު
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާއި ،ތަރިކައާބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ދަތުރުގައި މިއަތޮޅަށް އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ .މި ޓީމުގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ
ތ
ބފުޅުން މިރަށަށް ވަޑައިގަ ީ
އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަސްރު އެވެ .މި ޭ
ނށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން އެ އިދާރާގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ.
ހަވީރު 4.22ގައެވެ .މިބޭފުޅުން ަ
ނ
ތ ދެއްވުމަށް ކައުންސިލާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވު ީ
މ ު
ހގޮތުން ކައުންސިލަށް މަޢުލޫ ާ
ރބެ ޭ
ހެރިޓޭޖްގެ ބޭފުޅުންގެ ދަތު ާ
ރޭގަނޑު 2.22ގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ދަތުރުގެ ބޭނުމާއި ،ދަތުރުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ
ދއްވީ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަސްރެވެ .ދަތުރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް
ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ެ
ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތެއް ވިދާޅުވުމަށް އެދުނެވެ .މި ދަތުރުގައި މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ
އަލްފާޟިލް

ދލްމަޖީދު
ޢަބު ު

އބުދުލްޣަނީ
ަ

ށ
ވގޮތަ ް
ވަޑައިގަންނަ ާ

ހަމަޖައްސާފައިވާނޭ

ކަމަށާއި،

ދަތުރާބެހޭ

ތ
ޢލޫމާ ު
މަ ު

ށ
މ ް
ށ ހަމަޖެހިފައި ވަނޭކަ ަ
ތ ް
އޖެ ހިދެއްގައި ދަތުރު ކުރެވޭގޮ ަ
ށފަރު ދޯނި ބޭނުންވެ ް
ކމަށާއި ،ފު ި
ރަށުކައުންސިލަތަކަށް ދީފައިވާނޭ ަ
ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިފަދަ ދަތުރެއް ހެރިޓޭޖްގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް ކުރެއްވީތީ އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރު
އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ޒ
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީ ް
ދލްޣަނީ ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުއްސައްތާރު
ބ ު
އިބްރާހިމް ،ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަ ު
ބން ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.
ޝ ީ
ަ
އަޙުމަދު ،ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް
ސިވިލްސަރވިސް ޓްރޭނިން ( 04އޮކްޓޯބަރ )0202
ސިވިލްސަރވިސް

ޓްރޭނިން

އިންސްޓިއުޓާއި

މި

ކައުންސިލާ

ގުޅިގެން

މިއަތޮޅުގައި

މަސައްކަތްކުރައްވާ

ސިވިލް

ނން ކަމަށްވާ ވަގުތު ހެޔޮގޮތުގައި
ނ ބޭއްވޭ  2ޓްރޭނިންއެއްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓަރޭ ި
ގ ް
ސާވަންޓުންނަށް އަމަޒުކޮށް ެ
އ
ރނިންގަ ި
ނން މިއަދު 02.32ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ފެށުނެވެ .މި ޓް ޭ
ބޭނުންކުރމުގެ ޓްރޭ ި
ހުރިހާ ރަށަކުން ޖުމްލަ  07މީހުން ބައިވެރި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ހ
ހގޮތުން އެއްކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވަންޖެ ޭ
ނިމިގެންދިޔަ ޓްރޭނިން ތަކާބެ ޭ
ށ
ކ ް
ވ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ޮ
ތތައް ކަންކަމާ ޙަވާލުވެތިއްބެ ި
ފނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ ް
ޝނަށް ޮ
މަޢުލޫމާތު އެ ކޮމި ަ
ޞަފްހާނަމްބަރު25:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

އ
ނވެސް މި ޓްރެނިންތަކުގަ ި
ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ .އަދި މި ކައުންސިލަގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފު ް
އދުގެ މެންދުރުގެ ކެއުމެއް ދެވިފައިވެއވެ.
ގކޮށް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މި ަ
ބައިވެރި ވެފައިވާތީ މިކަން ފާހަ ަ
ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމް ފެށުން
ހޕްރޮގުރާމް  02އޮގަސްޓް  0202ވަނަދުވަހު ފެށުމުގެކުޑަ
ފ ި
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދޫ ަ
ނ
ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިޕްރޮގުރާމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެލިދޫގެ ދެ ބޭފުޅަކަށް އެބޭފުޅު ް
އެދިލައްވަފައިވާ ތަކެތި ހަވަލުކުރެވިފައި ވެއެވެ .މިތަކެތި އެބޭފުޅުންނާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި ،ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެރައީސް އަލްފާޟިލް ހަސަން ޢަލީއެވެ.
 0202ނޮވެމްބަރ 02ން 07ށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުތެރެއަށްކުރިދަތުރުގެ ރިޕޯޓް
ތަޢާރަފް
މި ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއި އަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ
މުއައްސަސާތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައި އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރަމުން ގެންދާ
ތ އެފަރާތްތަކަށް
މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާ ު

ދެއްވައި

އ
އެފަރާތްތަކަކުގެ ޝަކުވާތަކާއި މަޝްވަރާތަކާއި ވާހަކަތަ ް

އަޑުއެއްސެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށެވެ.
ދަތުރުކުރި ދުވަސްތައް
 ފުލިދޫ

 02ނޮވެމްބަރ  0202މެންދުރުކުރި

 ރަކިދޫ

 16ނޮވެމްބަރ  0202މެންދުރުކުރި

 ކެޔޮދޫ

 16ނޮވެމްބަރ  0202މެންދުރު ފަސް /ރޭގަނޑު

 ތިނަދޫ

 17ނޮވެމްބަރ  0202މެންދުރު ކުރި

 ފެލިދޫ

 07ނޮވެމްބަރ  0202މެންދުރު ކުރި ،މެންދުރު ފަސް /ރޭގަނޑު

 ބައިވެރިން
 މިދަތުރުގައި ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވީ:
 ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
 ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކު
ދލްޢަޒީޒް އިބްރާހީމް
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބް ު
 ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް މި  4ބޭފުޅުންނެވެ.
ބއިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ:
 އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ަ
ލދޫ ،ރަކީދޫ ،ކެޔޮދުއަށް)
ބދުލްޣަނީ (ފު ި
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަ ް
ދއަށް)
 ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު އަޙްމަދު (ތިނަ ު
އށް)
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސަމީޢު (ފުލިދޫ ،ތިނަދު ަ

ޞަފްހާނަމްބަރު26:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 -3ދަތުރުގައި ބައްދަލުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޙިއްޞާކުރި މައުލޫމާތު
 -0ގަލްފްކްރާފްޓް ލާންޗެއް ގަތުން.
ތ
ލންޗް ހޯދުމުގެ މަސައްކަ ް
މސައްކަތް ކުރަމުންދާ  07މީހުންގެ ޖާގައިގެ ގަލްފްކުރާފްޓް ޯ
އަތޮޅުކައުންސިލުން ގަތުމަށް ަ
ސކުރެއްވިއެވެ.
ނވި ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއް ާ
ނ ެ
މިހާރުގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ބެހޭގޮތުން ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގެ ް
 -0ކަށަވަރުގެ ޚިދުމަތް
ދލުގައި
ނރުވޭތީ އެދޯނީގެ ބަ ަ
ގންވާވަރަށް އެ ދޯންޏަށް މުދާ ޭ
ވ ކަށަވަރުދޯނި ކުޑަވެގެން އެކަށީ ެ
އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާރު ދުއް ާ
ށ
މފައިވާ ކަމަށެވެ .ކަށަވަރަ ް
ކމުގެ ފީސިބިލިޓީވެސް ހަދާ ނި ި
ސއްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށާއި ،އެ ަ
އެހެން ދޯންޏެއް ހޯދުމުގެ މަ ަ
މށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހާގިނަ
ޓކާއި ގާތްގަނޑަކަށް ހަމިލިއަންރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ބޭނުންވާކަ ަ
ވުރެއް ބޮޑުދޯންޏެއް ބަނުމަށް ަ
ނސް މިނިސްޓްރީގައި ލޯނަކަށް އެދުމުން އެ މިނިސްޓްރީން
ނ ް
ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ އަތޮޅު އެކައުންޓްގައި ނެތްކަމަށާއި،ފި ޭ
ވިދާޅުވެފައިވަނީ

އަދި

އެއްވެސް

ކައުންސިލަކަށް

ލޯނު

ދޫނުކުރަށްވާ

ކަމަށެވެ.

އަތޮޅުކައުންސިލު

ކުރާކޮންމެކަމަކީ

ނކަމަށެވެ .ކަށަވަރު ދޯޏަށް
ކށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވެން ނޯންނާ ެ
ވިޔަފާރިއުސޫލުން ކުރަމުންދާ ކަންކަމަށްވާތީ ގެއްލުން ޮ
ރގެމީހުން ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭތޯ މަސައްކަތް
ތ ރާއްޖެއިންބޭ ު
ޑށް ދަތިވެފައިވާ ީ
ށބޮ ަ
މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ވަރަ ް
ގ
ތރު ފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމު ެ
ކުރަމުންދާކަމަށެވެ .ކަށަވަރުދޯނި މިހާރު މާލެގޮސް ގާތްކުރަމުންދާ ދެކުނުފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އު ު
ގ
ލދުއަށް ގެނެވިފައިވާތަކެތީ ެ
ނއިބްރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ކަށަވަރުދޯނީން އެކިފަރާތްތަކުން ފު ި
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ަ
ނާލަށް ގާތްގަނޑަކަށް  7ހާސްރުފިޔާ އަރާކަމަށް ވީދާޅުވިއެވެ .މިފައިސާ ހޯދައި ދިނުމުގައި ފުލިދޫ ކުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން
ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ރަކީދޫ މީހުންވެސް އެރަށަށް ކަށަވަރު ދޯނި ނުދާތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

 -3އައުޓްރިޗް ސެންޓަރ (ޑިޕޮލޮމާ ކޯސް ހަދާކުދިންނަށް ދެވޭ ލުއިލޯން)
މތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އެސެންޓަރުގައި
ހޅުވާފައިވާ އައުޓްރިޗް ސެންޓަރާއި ބެހޭ މަޢުލޫ ާ
ވ.އަތޮޅުތަޢިލީމީ މަރުކަޒުގައި ު
މިއަހަރު  00ޓީޗަރުން ޑިޕޮލޮމާ ހަދަމުންދާކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކަށް އެހީރެވެ ދިނުމުގެގޮތުން ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،
ލކިޔަވައި ދެވިފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ސލުން ކޯހުގެފީ ދައްކައިދީގެން ހި ޭ
ބައެއްފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުން ި
 -4ދޫފަހި ސްކީމް
ވއެވެ .ދޫފަހީގެ ދެވަނަބުރެއް އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރު ނިމުމާއެކު
ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމް ހިނގަމުންދާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މާއުލޫމާދެއް ި
ނ
ބނަމަ ދެވަނަ ބުރެއް ފަށާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ .ދޫފަހި ޕްރޮގުރަމު ފެށުންލަސްވީ ހުއްދަހޯދަ ް
ރައްޔިތުންގެ ތަރުހީބުލި ޭ
ލބެންޖެހޭހުއްދަ ލިބުންލަސްވެގެންކަމަށެވެ.
ޖެހޭފަރާތްތަކުން ި

 -2އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ނީމް ފާމަސީގެ ވިޔަފާރު ހުއްޓައިލައި އެސް ޓީ އޯ ގެ ފާމަސީ ހުޅުވުން.
ނ
އ ް
މށާއި ،އެތަނަށް އާސަންދަ ި
ނވަމުންދާތީ ހުއްޓާލެވިފައިވާކަ ަ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގެވި ބޭސްފިހާރަމިހާރު ގެއްލު ަ
ލިބެންޖެހޭފައިސާ

ފައިސާ

ހޯދިފައިވާކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި

އެ

ޢިމާރާތް

އެސް.ޓީ.އޯއަށް

ދެވިފައިވާކަމަށެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު27:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ފަސްއަހަރުދުވަހަށް

 -2ލޯން ޕްރޮގްރާމް
ރމުގެ ބަދަލުގައި ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވިސްނަވާކަމަށް ވިދާޅުވއެވެ.
ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ލޯނުދޫކު ު
ތޅުކައުންސިލުން ނަގާފައިވާ ލޯނުފައިސާ މުއްދަތު ހަމަވީއިރުވެސް ނުދައްކާތީ އެމައްސަލަ
ފުލިދޫގެ ބައެއްފަރާތްތަކުން އަ ޮ
ނ
މއްސަލަ ކޯޓައް ވައްދަވާނެކަމަށެވެ .އަލްމަރުހޫމް އަދުނާ ު
ގތުން ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ .މި ަ
ޝަރީއަތައް ހުށަހެޅުމާއި ބެހޭ ޮ
ނަންގަވަފައިވާ

ލނާއި،
ޯ

މރުހޫމް
އަލް ަ

އިބްރާހީމް

ދ
ވަހީ ު

ނންގަވާފައިވާ
ަ

ލޯނާއި

ނ
ތ ް
ބެހޭގޮ ު

ފުލިދޫ

އ
ކައުންސިލާ ި

މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
 -7ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯންސްކީމް
ރ
ހރު ވަރަށްބޮޑުތަން ކަވަ ު
ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކީމްގެ ލޯނުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވާކަމަށާއި ،އެލޯނުގެފައިސާ މި ާ
މށެވެ.
ކމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ބުރެއްފަށާނެކަ ަ
ވެފައިވާކަމަށެވެ .ވަރަށްއަވަހަށް ޮ
 -2ފެން ފިލްޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުން
ހ
ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއްގެފަރަތުން އެޙިގެ ގޮތުގައި ހަދިޔަކޮށްފައިވާ ފެންފިލްޓަރ ތަކެއް މިއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށާއި ،ޞިއް ީ
ށ ވިދާޅުވިއެވެ.
ދާއިރާތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާކަމަ ް
 -1ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުން
ރަށުކައުންސިލްތައް މުނީޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާބޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވިއެވެ .ރަށުކައުންސިލްތައް މުނީޓަރ ކުރުމަކީ
ށ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސއްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިވާކަމަ ް
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށައި ،އަދިމިހާތަނަށް އެމަ ަ
 -02އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު
ކ
އށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަ ަ
އަންހެނުންގެ ތަރަށްޤީ ަ
ދެކެވިފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާރަށްރަށުން އެކަމަށް އަދިވެސް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި
މސައްކަތްކުރުމަށް އެދިލެވިއެވެ.
ކުރިމަތިލާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ަ
 -00މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައުރަޒް
ވއެވެ .އަދި މި މައުރަޒްގައި
ވހަކަ ދެއްކެ ި
މސައްކަތުގެ މަޢުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން ާ
ތތެރި ަ
އަންނަ އަހަރުބާއްވާ އަ ް
މިއަތޮޅުންވެސް ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.
-00ފަސްއަހަރުގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުން
ތ
މ ު
އަންނައަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ފަސްއަހަރުގެ ޕްލޭން ގައިހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫ ާ
ހޯދުންވެސް މިދަތުރުގައި ހިމެނެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު28:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

-03ފެލިދޫގައި ބޭއްކެއް ޤާއިމުކުރުން
ފ މޯލްޑިވުސްގެ ބޭފުޅުން އެރަށަށް ވަޑައިގެން ކުރީގައި
ފެލިދޫގައި ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ބޭންކު އޮ ް
ފެލިދޫއޮފީސް

ހިންގެވި

ބާއިމާރާތް

ބަލާފައި

ވާކަމަށެވެ.

ފެލިދޫކައުންސިލުންވެސް

އެއިމާރާތް

ރ
މިހާ ު

ށ
ބޭންކަ ް

ޢދަދު ތަކުގެ ލޯނު ލިބޭނެކަމަށެވެ.
ތންނަށް ބޮޑެތި ަ
ދމަތް ދޭންފެށުމުން އަތޮޅުގެރައްޔި ު
ދޫކޮށްފައިވާކަމަށެވެ .ބޭންކުގެ ޚި ު
ނ
ތކަށް ދަތިވާ އެކިއެކި ކަންކަމާބެހޭގޮތުނާއި ކައުންސިލު ް
މިދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އެ ފަރާތް ަ
ތކާއި ޚިޔާލުތައް ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވެއެވެ.
ކ ަ
ދެމުންގެންދާ އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކާބެހޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަ ަ
މާލީ ޚުލާޞާ
ކައުންސިލަށް  2015ވަނައަހަރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް ވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ
ތެރެއިންވެސް

ކައުންސިލްގެ

އިދާރީ

ފިޔަވާއި

ޚަރަދުތައް

އެހެންކަންކަމަށް

ފައިސާ

ބފައިނުވާތީ
ލ ި
ި

ގ
ކައުންސިލް ެ

ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ.
0202

ވަނައަހަރުގެ

ރިކަރެންޓްޚަރަދަށް

ށ
ބަޖެޓަ ް

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

ލިބިފައިވަނީ

4272000.22ރ

4202220.22ރ

އެވެ.

އެވެ.

ކެޕިޓަލް

ޚަރަދުވެފައިވަނީ

ޚަރަދަށް

0372322.04ރ

އެވެ.

24322.22ރ

އެވެ.

ނ
ލިބިފައިވަ ީ

މގެ ޚަރަދު މިއައި ޓަމަށް
ބފައިވަނީ 0713220.22ރ އެވެ .މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓު ު
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ލި ި
އސާ  0202ވަނައަހަރުގެ
ލިބިފައިވަނީ 71702ރ އެވެ .ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމަށްޓާކާ ބޭނުންވާ ފަ ި
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފައި ނުވާތީ ކައުންސިލްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކައުންސިލްގެ މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުންހިފުން.

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

3222222/-ރ

ފަރުނީޗަރު

222222/-ރ

އިލެކްޓްރިކް އިލެކްޓްރޯނިކްފިޓިންގ އަގު

022222/-ރ

ފަރުނީޗަރުގެ އަގު

02222/-ރ

ފުށިފަރުދޯނި

0222222/-ރ

ކަށަވަރު ދޯނި

0022222/-ރ

ވޭލަރު

02222/-ރ

ޖުމުލަ:

2022222/-ރ

ޞަފްހާނަމްބަރު29:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ހރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލގައިހުރި އެސެޓްތަކުގެ
ކައުންސިލަގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ހިންގޭމައިގަނޑު ަ
ގން އަދި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ .ކައުންސިލަށް އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްކުރެވެން އޮތީ
ބޭނުން ހިފައި ެ
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން މިކައުންސިލްގެ އިހްތިސޯސް ތެރޭގައި ހުރި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ލިގެންނެވެ.
ކައުންސިލްގައި ހުރި މުދަލާއި ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ހުލާސާ

އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގާ ޢިމާރާތް

ނ
ފުށިފަރު ދޯ ި

ކަށަވަރު ދޯނި

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

ޞަފްހާނަމްބަރު30:

ދޫކުރެވިފައި

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ތ
ފނުގޮ ް
ބނުން ހި ު
ކައުންސިލުގައި ހުރި މުދަލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތުގެ ޭ
ނ
 0އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޢިމާރާތާއި،އެ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިވާ ތަންތަ ް
ވނީ ކައުންސިލް ހިންގުމަށެވެ.
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރަތާ އެޢިމާރާތާގުޅިފައިވާ ހުރިހާއި ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންކުރެ ެ
ތޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށާއި،
ފށިފަރުދޯނި އަ ޮ
-0ފުށިފަރުދޯނި ު
ކށް މާލެދަތުރު ކުރުމަށެވެ.
ކައުންސިލްގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަ ަ
ނގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މާލެއާއި
ނ ބޭނުންކުރެވެނީ އަތޮޅުރައްޔިތު ް
 -3ކަށަވަރު ދޯނި ކަށަވަރު ދޯ ި
ބނުންވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި ،ގެދޮރުއެޅުމަށާއި ،އެހެނިހެން
ނއި ،އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށްތަކަށް ޭ
އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާ ދެމެދު މީހުން ާ
ށ ގެނައުމަށެވެ.
ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ މުދާ އަތޮޅަ ް
ވޭލަރު
ތ އެއުޅަނދުގެ ބޭނުން ނުކެރެވޭތާ 02ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ.
ވޭލަރުގެ އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާ ީ
ނ
ހަތަރުވަނަ ބައި :ކައުންސިލާއި ކައުންސިލުގެ ހިންގު ް
ބރު 7/0202 :އާއި،
މ ަ
ނ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫން ނަ ް
މިކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެންދަ ީ
ނނެވެ.
ކލަވާލެވިފައިވާ މިކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދާއި ،އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީ ް
މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ު

ޞަފްހާނަމްބަރު31:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާގޮތް (އޮނިގަނޑު)
ސ
ރއީ ް
ލގެ ަ
ކައުންސި ް
ސ
އ ް
ރ ީ
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ކައުންސި ް
ލ
ނރަ ް
ޑިރެކްޓަރ ޖެ ެ

ނ
ލރު ް
ކައުންސި ަ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އރޯ
ބ ު
ކައުންސިލް ި

ސ
ސ ް
އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވި ަ

ޒ
ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރ ް

ޑިރެކްޓަރ

ނ
މނިޓަރި ް
ފޮލިސީ،ޕްލޭނިންގ،ރިސަރޗް އެންޑް ޮ
ސރ
ލީގަލް އޮފި ަ

.0އ.ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ
 .0އ.ރިސަރޗް އޮފިސަރ

ޑިރެކްޓަރ

ޓ
ކ ޑިވެލޮޕްމެން ް
ނޑް އިކޮނޮމި ް
ރސްޓަރަކްޗަރ އެ ް
އިންފް ާ

ސ
ނ ް
ނޑް ފައިނޭ ް
ބަޖެޓް އެ ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ނސް އޮފިސަރ
ފައިނޭ ް

.0އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެނޓް އޮފިސަރ
 .0އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .3އ .ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ
 .4އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

 .0އ.ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
 .0އ .އެކައުންޓެންޓް

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

 .0އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .0އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 -3އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .4ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
 .2އ .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 .2މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ
 .7ޑްރައިވަރ  /ނެވި  -2.ފަޅުވެރި
 .1ފަޅުވެރި

 02ފަޅުވެރި

 .00މަސައްކަތު

 .00މަސައްކަތު

 .03މަސައްކަތު

 .04މަސައްކަތު

ކައުންސިލް މެމްބަރުން
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

މނިކް
އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަހްމަދު ަ

ބރާހީމް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް އި ް

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ކައުންސިލް މެމްބަރ

ލ
އަލްފާޟިލް ޢަޒުވަރު ޢަ ީ

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު

އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
އިބްރާހީމް

ކ ަ އ ު ނ ް ސ ި ލ ަ ރ ު ނ ް ގ ެ ޒ ި ން މ ާ ތަ ކ ާ އ ި މ ަ ސ ް އ ޫ ލ ި އ ް ޔ ަ ތ ު

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:

ކައުންސިލަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލަރުންނަށް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް:


ބދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް
ޢ ު
އޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ަ
ކަށަވަރު ދޯނީގެ ކަންކަން ބެލެހެ ް



ނ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް
ފާމަސީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓެވު ް



މމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ
ލހެއްޓެވުން ެ
ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ



ލހެއްޓެވުން މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކް ނިޒާރު
ކޮމްޕިއުޓަރ ލޯނުގެ ކަންކަން ބެ ެ

ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތައް ބާއްވާއި ފާސްކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
#

ޖަލްސާގެ

ނިންމުން

ނަންބަރ
0

0

0

0

0202

ވަނަ

އަހަރަށް

މި

ކައުންސިލަށް

ދައުލަތުން

ހިލޭ

އެހީގެ

ގޮތުގައި

ދެއްވާ

ހސް ދުއިސައްތަ ބާރަ ރުފިޔާ )
ލއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސް ާ
4272000.22ރ( .ހަތަރު މި ި
އާއި ،ކައުންސިލުން ހިންގާ މުހިންމު ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިޚާއްޞަ
މ ޚަރަދުކުރުމަށް 22222/-ރ .އާއި ،ލޯނުސްކީމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް -
ހާލަތެއް ތިމާވެއްޖެނަ ަ
0222222/ރ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް 123434/-ރ ޖުމުލަ- :
0123434/ރ ( ނަވާރަ ލައްކަ ފަންސާސްތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސްހަރަތު ރުފިޔާ )
އެކުޖުމްލަ2202242.22 :ރ ( .ހަމިލިއަން ހަ ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅީސް ހަ
ރުފިޔާ ) އަކީ  0202ވަނަ އަހަރުގެ ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ކަމުގައި
ފާސްކުރުން
އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު
ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމަށްޓަކާއި ،ފުރަތަކަބުރުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި،
ބ
އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލި ޭ
އސްޓްރެސްޓަކާއެކު 2222/-ރ ގެ
ކންމެ ދަރިވަރަކަށް  2%ގެ ި
އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޮ
ލުއި ލޯނެއް  0އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި ،ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ
ގ
ފ ހަމަޖެހޭ ކުދިން  0އަހަރު ެ
ކުދިންގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެ ީ
ނ
ތޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށު ް
މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި ،އަ ޮ
ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން  3އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް
ށ
ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަ ް

0

ޓެލެކޮންފަރެންސްގައި

ރަށުކައުންސިލްތަކުން

ވ
އެދިލައްވާފައި ާ

ގޮތުގެމަތީން

ބައްދަލުވުމެއް

މށެވެ.
ނނަ ބުދަދުވަހު ބޭއްވު ަ
ލވުން އަ ް
ބޭއްވުމަށާއި ،މިބައްދަ ު
3

އ މާލެދަތުރެއް ކުރުމަށެވެ .އަދި
ފތާގަ ި
އަންނަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަ ް
ޞަފްހާނަމްބަރު34:

މިދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ 4

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނންމާފައި ވެއެވެ.
މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ި

0

3

އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ކޮލެޖް އައުޓްރިޗް ސެންޓަރުން މަތީތަޢުލީމް ހާޞިލް ކުރުމަށް ލުއިލޯނު
ދޫކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގައި ސެންޓަރު ގާއިމްކުރުމަށްޓަކާއި ،ފުރަތަކަބުރުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ
ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން އެއްކުއްޖަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޯހުގެ ފީ ހިލޭ ދިނުމަށާއި،
ބ
އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ސެންޓަރު ބްލޮކްމޯޑްގައި ބައިވެރިވެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ލި ޭ
އސްޓްރެސްޓަކާއެކު 2222/-ރ ގެ
ކންމެ ދަރިވަރަކަށް  2%ގެ ި
އަތޮޅުގެދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޮ
ލުއި ލޯނެއް  0އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގައި ދެއްކުމަށް ދޫކުރުމަށާއި ،ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ
ގ
ފ ހަމަޖެހޭ ކުދިން  0އަހަރު ެ
ކުދިންގެތެރެއިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލޯނުގެ އެހީގައި ކޯހުގެ ީ
ނ
ތޅުކައުންސިލްގެ ހިލޭއެހީގެ ދަށު ް
މުއްދަތަށް އަތޮޅުގެ ކޮންވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށާއި ،އަ ޮ
ކޯސްފީ ލިބިގެން ކިޔަވާ ކުދިން  3އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ޚިދުމަތް
ށ
ކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަމަ ް
ވ ތާރީޚަކީ  04އޭޕްރީލް 0202
ފހަރު ބާއް ާ
ޤރުއާން މުބާރާތް މި ަ
 0432ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ު

0

އިން  02އޭޕްރީލް  0202ށް ކަމަށާއި ،މުބާރާތް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދަކީ  2ކަމަށާއި ،މި
ބޭފުޅުންނަކީ ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް
ޢބުދުލްޣަނީ،
މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ،ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްމަޖީދު ަ
ޑެޕިއުޓީ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް

ޢަބުދުއްސައްތާރު

އަޙުމަދު،

ކޮމްޕިއުޓަރ

ޓެކްނީޝަން

ބން ކަމުގައި
އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޝަ ީ
އށް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ
މހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޤަވާޢީދުގެ ދެލިކޮޕީ ަ
ލުއި ލޯނު ދިނުމަށް ި

3

ލއި
ވ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއެކު ު
ށހެއް ި
ފޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ހު ަ
އިސްމާޢީލާއި ،މެމްބަރ އަލް ާ
ކރެއްވިއެވެ.
ވޢިދު ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސް ު
ލޯނު ދިނުމާބެހޭ ޤަ ާ
ވ .ފުލިދޫ ޙުސައިން އަޙުމަދު މަނިކު ކޯޓްގެ ޙުކުމާ އެއްގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުފައިސާ ދައްކާ

4

ވ ފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް
ޚަލާސްކުރިއިރު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދެއްކާފައި ާ
ށ
ޙުސައި އަޙުމަދު މަނިކަށް ރައްދުކޮށްދެއްވުމަ ް
0

4

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކަށަވަރު ދޯނި ކުއްޔަށް ހިފައިގެން މުދާބަލާ ކުރާދަތުރުތަކުގެ ކުލި
ކަނޑައެޅުމުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ފޯމިއުލާއިން އަންނަ އަގުގެ އިތުރަށް އެ އަދަދުގެ 22%
ތކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން
އިތުރުކޮށް އަގު ހަމަޖެއްސުމަށް މެމްބަރުންނަށް ފެނިލައްވާ ގޮ ަ
ތށް ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ތފާގުން ހުށަހެޅިފައިވާގޮ ަ
ހުޅުވާލުމުން  4މެބަރުންގެ އިއް ި

ޞަފްހާނަމްބަރު35:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޢަލީ އިސްމާއީލް އިބްރާހީމް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ،ކައުންސިލަރުން ޙާޒިރު ނުވާދުވަސްތަކަށް

0

ކަނޑަންޖެހޭފައިސާ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުސާރަ ފައިސާއިން ކަނޑާ ނިންމިއެވެ.
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އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

ވ
ބޭނުން ާ

އެސް.އޯ.ޕީ.ތައް

0

މާޗް

0202

ވަނަދުވަހުންފެށިގެން

ށ
ޢަމަލުކުރާގޮތަ ް
ގ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި އޮތެވެ.
ގ ޖަލްސާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ
މިއަދު 1.32ގައި ކައުންސިލް ެ
މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިނބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ.
ލ
މބަރ އަލްފާޟި ް
މިޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެ ް
އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.
މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަލާމުގައެވެ .ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ
ހ
ނ ހަމަވޭތޯ މަޑުކޮށްލެއްވުމަށްފަ ު
ބރާހިމެވެ .އެހެންކަމުން މެމްބަރު ް
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އި ް
 1.42ގައި ޖަލްސާ ފެއްޓެވީއެވެ .އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ  3މެމްބަރުންކަމަށާއި،
ދން
ދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ެ
ރޔާސަތުން ޢިޢުލާނުކުރައްވާ މިއަ ު
ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާކަން ި
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިމަހުގެ 02ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 1.32ގައި ކަން
އިޢުލާނު ކުރައްވަނުން  1.42ގައެވެ.

ގ ޖަލްސާކުރާމާލަމުގައި އޮތެވެ.
ގ ޖަލްސާ އަތޮޅު ކައުންސިލް ެ
މިއަދު 1.32ގައި ކައުންސިލް ެ
މިޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިނބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ.
ލ
މބަރ އަލްފާޟި ް
މިޖަލްސާގައި ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެ ް
ބރާހިމް ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.
އަޒުވަރު ޢަލީ ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް އި ް
މިބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަލާމުގައެވެ .ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
އަލްފާޟިލް އިބުރާހިމް ނިޔާޒް ،މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޢަބުދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،މެމްބަރ
ށފަހު
ނ ހަމަވޭތޯ މަޑުކޮށްލެއްވުމަ ް
މބަރު ް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރެވެ .އެހެންކަމުން މެ ް
 1.42ގައި ޖަލްސާ ފެއްޓެވީއެވެ .އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ  3މެމްބަރުންކަމަށާއި،
ދން
ދގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ެ
ރޔާސަތުން ޢިޢުލާނުކުރައްވާ މިއަ ު
ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވާކަން ި
ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ މިމަހުގެ  01ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 1.32ގައި ކަން
އިޢުލާނު ކުރައްވަނުން  1.22ގައެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު36:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

0

2

0

ފއިވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
މި ޤަވާޢިދު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ަ
ރށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެމަސައްކަތްތައް ކޮށްނިންމުމަށް
މިކަމާބެހެގޮތުން އިތު ަ
ފަހު

އެހެންޖަލްސާއަކަށް

ތ
ހޅައިގެން ބަޖެޓްގެ މަސައްކަ ް
ހށަ ަ
ު

ޖޓް
ކުރުމުމަށާއި ،އަދި ބަ ެ

މފައި ވެއެވެ.
ފާސްކުރުމަށް މެމްބަރުން ނިން ާ
މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެހީދިނުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ

3

ނައިބުރައީސް

ގޮތަކަށް ވޯޓްދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން އެދިލެއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި

އބްރާހީމް،
ލ ޢަލީ އިސްމާޢީލް ި
މބަރު އަލްފާޟި ް
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،މެ ް
މެމްބަރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު އިބްރާހީމް  ،މެމްބަރު އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް
ނިޒާރު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެރަށަކަށް 0222/-ރ ( އެންހާސް ރުފިޔާ )
ފސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ރޭޓުން ފައިސާގެއެހީ ދިނުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓް ދެއްވައި ާ
ރޔާސަތުންވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން މިހާރަށްވުރެބޮޑަށް ޒިންމާއާއި،
ޖަލްސާނިން މުމުގެ ކުރިން ި
ގންނަވާ ކަމަށާއި ،މޮޅުވާހަކައެއް
މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އެދިވަޑައި ަ
ބލުމުގެ ބަދަލުގައި
ނހިނގާގޮތް ެ
ހ އެކަ ް
ޖލްސާގައި ބުނެލުމަށްފަ ު
ވތަ ަ
ކޯޑިނޭޝަންމީޓިންގ ނު ަ
އެކަން ނުކުރެވޭވާހަކަ ދައްކަވާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަންނުކުރެވޭ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ
ބަދަލުގައި އިދާރީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭތޯ ބައްލަވައި މޮނިޓަކޮށް ދެއްވުމަށް
ވަރަށް ބޮޑަށް އެދި ވަޑައި ގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
0

1

 0204ވަނައަހަރުގެ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމަށްޓަކައި އެވޯޑްނައިޓްގެ ބަޖެޓް
ފާސްކުމާއި ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން
ވރިވެވަޑައި ގެންނެވި  24މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބަޖެޓް
ހުށަހެޅުއްވުމުން ވޯޓްގައި ބައި ެ
ހުށަހެޅިފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

0

މދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅި
މބަރުންގެ ެ
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެ ް
މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ ފަދައިން ހުށަހެޅި ސިޓީގައިވާގޮތަށް ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށް  7މަސްދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

ފައިސާ

ދައްކާ

ނިންމާގޮތަށާއި،

ވސް
އެއްމަސްދުވަހު ެ

ފައިސާ

ނުދައްކައިފިނަމަ

ފނިވަޑައި
ނނަށް ެ
ހށަހަޅާގޮތަށް މެމްބަރު ް
ޖޫރިމަނާއާއިއެކު ފައިސާ ހޯދުމަށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ު
އތިފާގުން
ނ  4މެމްބަރުންގެ އި ް
ށ ރިޔާސަތުން ހުޅުވާލެއްވުމު ް
ވޓްދެއްވުމަ ް
ގަންނަވާގޮތަކަށް ޯ
އެގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު37:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މށެވެ .މިއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ
ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި މިންގަޑެއް ހިފަހައްޓަން ޖޭނެކަ ަ
ނ ކަމަށެވެ .ލޯނު ފައިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ފައިސާނުދެއްކި
ށހެޅިދާ ެ
ލޯނުވެސް މިގޮތަށް ހު ަ
ހ
ކން ލުއިގޮތެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަންޖެ ޭ
ތިބިފާރަތްތަ ު
ކމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
މުއްދަތެއް ހަމަޖައްސަން ފެންނަ ަ
0

02

0

00

ކަމުގެ

ބާވަތުން

ގޮތެއްނިންމުމަށް

އިތުރަށް
މިއަދުގެ

މަޝްވަރާކުރަން
ލސާގައި
ޖ ް
ަ

މެމްބަރުން

އިތުރަށް

ކުރިއަށް

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

ބޭނުންވާތީ
ނުގެންގޮސް

މަޑުޖެއްސެވީކަމަށް

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

ރ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން
ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަ ާ
އަލްފާޟިލް

ވިދާޅުވީ ނައިބުރައީސް

މުޙައްމަދު އަޙުމަދުމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާ މެމްބަރ

އބްރާހިމް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިސްމާޢީލް ި
ރވެފައިވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތި ފައިސާ ދެއްވޭފެންވަރުގެ،
ތެރެއިން ޢުމުރުން  02އަހަ ު
އަތޮޅު

ކައުންސިލަށް

އެއްވެސްފައިސާއެއް

ދައްކަންޖެހި

ނުދެއްކިވާ

ފަރާތަކަށްނުވާ

ކޮންމެ

ރައްޔިތަކަށް މި ސްކީމްގެދަށުން ތަކެތިދޫކުރުމަށެވެ.
0

ނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރިޔާސަތުން
" ދޫފަހި" ޕްރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތު ް
އބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު
ވިދާޅުވީ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް އަޡުވަރު ޢަލީ ހުށަހަޅުއްވާ ނަ ި
އަޙުމަދު މަނިކު ތާއީދުކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބަޖެޓަކީ 722،222.22ރ( .
ހަތްލައްކަ ރުފިޔާ ) ކަމަށާއި ،ފައިދާގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ނަގާނީ  02%ޕަސެންޓް
ކަމަށާއި ،މި ޕްރޮގްރާމުދަށުން ގިނަވެގެން މީހަކަށް ދޫކުރެވޭނީ 02،222.22ރ ( .ފަނަރަ ހާސް
ރުފިޔާ ) ކަމުގައި ފާސްކުރުމަށެވެ.

3

މށާއި،
ވ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނު ަ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތި ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ބޭނުން ާ
ނމެ ރަގަނޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި
ށހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ް
މިގޮތުން އިޢުލާނު ކުރުމުން ހު ަ
ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި ،ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުންނާއި ،ކައުންސިލުން ތިރީގައި މިވާ
ކަންކަމަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު38:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނޯޓް:
ށއިގެންވާ  4މަގު ސާފުކުރުން
 -0ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ގޯތީގެ ވަ ަ
ނ
 -0ގޯތީގައިވާ ރުއްގަސް ދިލާ ،ސާފުކޮށް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓު ް
 -3ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްހަފު އެފަރާތުން ހިންގާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކައުންސިލުން ފާޑު
ނުކިއުން
ނ
ކތި ކުއްޔަށް ހިފައިގެންއުޅޭ ފަރާތައް ދޫކޮށްލު ް
 -4ގޯތީގައިހުރި ރުއްގަހުން ލިބޭ ތަ ެ
ނ
 -2އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުއްޔަށް ހިފުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލު ް
 -2ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް
ނ
ދިނު ް
ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  0432ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ

4

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 3222.22ރ ( .ތިންހާސް ރުފިޔާ ) ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން
ސަރުކާރުން

ފާސްކުރައްވާ

އެއްކޮތަށް

މުވައްޒަފުންނެކޭ

މިގޮތަށް

ށ
ޢަމަލުކުރުމަ ް

މވާފައިވާތީ
ނިން ަ

ދޯނީގެ

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

ކަށަވަރު

ކައުންސިލްގެ

މި

ހގެ
ރަމަޟާންމަ ު

ޢިޔާޔަތުފައިސާގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެމުންގެންދާ 0222.22ރ ( .ދެހާސްރުފިޔާ ) ގެ ބަދަލުގައި
3222.22ރ ( .ތިންހާސްރުޔިޔާ ) ދިނުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި  3މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
0

00

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބަލްކް އެސް ،އެމް ،އެސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރުމުގެ މުހިންމު
ނދާ
މންގެ ް
ރ ކައުންސިލުން ހިންގަ ު
މޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު މިހާ ު
ަ
ކަމުގެމައްޗަށް މެމްބަރުން
ނޖެހޭ އެންގުންތައް އެންގުމާއި،
ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގަ ް
ކައުންސިލްގެ

ށ
މެމްބަރުންނަ ް

ދަންނަވަންޖެހޭ

ތއް
ވން ަ
ދެންނެ ު

ދެންނެވުމުގައި

ލުއިފަސޭހަ

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

މިކަމުގައި

ކައުންސިލަރުން

މަޝްވަރާ

ކުރެއްވުމަށްފަހު

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

ހައިބަތު

ގ
ގތަށް ހެދުމު ެ
ފންނާނޭ ޮ
ގ ނިންމުންތައް ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ެ
އަންގައިދިނުމާއި ،ކައުންސިލް ެ
ހން
ނނާނޭ ެ
ރފާރުގައި މަގުމަތިން ފެ ް
ސދުވަހުގެ ތެރޭ ކައުންސިލްގެ ބޭ ު
ބޭނުމުގައި ކުރިއަށްއޮތް  0މަ ް
ސ ބޯޑެއް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ،މި
ތށް ނޯޓި ް
ނނާނޭގޮ ަ
 42އިންޗީގެ ސްކްރީނަކުން މަޢުލޫމާތު ފެ ް
މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓަކަށް 30222.22ރ( .އެއްތިރީސް ހާސް ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ )
ޚަރަދުކުރުމަށް

ޞަފްހާނަމްބަރު39:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

0

03

0

04

0

02

މތަކެތި ކަމުގައިވާ ތިރީގައިއެވާ ތަކެތި
ނންވާ މުހިން ު
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މިވަގުތަށް ހޯދަން ބޭ ު
އަތޮޅުކައުންސިލަށް ގަތުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި  4މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ކައުންސިލަރ
ލ ޢަލީ އިސްމާޢީލް އިބްރާހިމް،
ލޢަޒީޒް އިބްރާހިމް ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟި ް
އަލްފާޟިލް ޢަބުދު ް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު
ފޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ގެ ވޯޓާއެކު މެމްބަރުންގެ އިއްތި ާ
ލިޔެކިއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  -0ފޮޅާ ސާފު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި -3 ،އާޢިމާރާތް
ނންވާ ތަކެތި 0 ،ކޮމްޕިއުޓަރ 0 ،ރައުޓަރ 0 ،ޔޫ،ޕީ،އެސް 0 ،ކެމެރާ0 ،
ނިންމުމަށް ބޭ ު
ނސް ސިސްޓަމް  0ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން މަރާމާތުކުރުން .0 .ޓީވީ،
ނެޓްވޯކް ޕަންޗަރ 0 ،އެޓެންޑެ ް
 42އިންޗީގެ 0 ،ފޯން.
މިއަދު ހެނދުނު  02.32ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އޮތެވެ .މިޖަލްސާގެ
ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ނިޔާޒެވެ .މިޖަލްސާގައި
ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙުމަދު މަނިކު ،ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ،
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނާސިކް ނިޒާރު ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ .ޖަލްސާގައި
ބރާހިމް ނިޔާޒް ،ކައުންސިލަރ
ލގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އި ު
ބައިވެރިވެ ލެއްވީ ކައުންސި ް
އަލްފާޟިލް

ޢަބުދުލް

ޢަޒީޒް

އިބްރާހިމް،

ކައުންސިލަރ

އަލްފާޟިލް

ޢަލީ

އިސްމާޢީލް

އިބްރާހީމްއެވެ .އެހެންކަމުން މެމްބަރުން ހަމަވޭތޯ މަޑުކޮށް ލެއްވުމަށް ފަހު 02:42ގައި ޖަލްސާ
ރން ކަމަށާއި ،ޖަލްސާގެ ކޯރަމް
ފެއްޓެވީއެވެ .އަދި ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ތިއްބެވީ  3މެމްބަ ު
ލނު ކުރައްވާ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލެއްވީ ދެން ކައުންސިލްގެ
ހަމަނުވާކަން ރިޔާސަތުން ޢިޢު ާ
ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ  00ޖުލައި  0202ވާ ހޯމަދުވަހު ހެނދުނު 02.32ގައި ކަން އިޢުލާނު
ކުރެއްވުމަށް ފަހު  02:42ގައެވެ.
ނކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވުސްއިން އެހެން އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ބޭ ް
ގ
ޢިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފައިވާގޮތްބަލާއި މި ކައުންސިލަށްވެސް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް އަތޮޅުގޭ ެ
އންސިލުގެ އެއްބާރުލުން ދީގެން
ވވުނު އެންމެއަވަހަކަށް އަތޮޅުކަ ު
އާޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދީގެން ެ
އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.

0

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ކޯޑިނޭޝަން މީޓިންގުގައި ވާހަކަދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް
ވ22222/-ރ ،ފެލިދޫން ހުށަހަޅާފައިވާ 22222/-ރ
ފުލިދޫން ހުށަހަޅައިފައި ާ

އަގަށްބަލާއި

ވ  4ކައުންސިލަރުން ކައުގައިވާ
ފލިދޫގައި ބާއްވަން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއް ި
މިނިވަން  22ފުނަ ެ
އންސިލަރ އަލްފާޟިލް އަޒުވަރު ޢަލީ،
ލ އިސްލާޢީލް އިބްރާހިމް ،ކަ ު
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ

ޞަފްހާނަމްބަރު40:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ބދުލް ޢަޒީޒް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާޝިކު ނިޒާރު ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ު
އިބްރާހިމް ގެ ވޯޓުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކަށަވަރުދޯންޏަށް  0ފަޅުވެރިންގެ ގޮތުގައި ބޭރުމީހުންގެނައުމުގެ

3

ހށް
މ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަވަ ަ
މަސައްކަތް ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހީ ް
ކުރިއަށްގެންދިއުމަށެވެ.
0

02

0

07

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ  0202ވަނަ
އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ބަޖެޓްކޮމެޓީން ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ -
2222222/ރ ( ހަ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހާސް ) އަކީ  0202ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު
ކައުންސިލަގެ ބަޖެޓްކަމުގައި

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެލެއްވި

4

ކައުންސިލަރުންގެ

އިއްތިފާގުން

ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ށ
ފތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮ ް
ދމުންގެންދާ ދަތުރު ަ
ެ
ފެލިދުއަތޮޅު ކައުންސިލުން
ހިއްހަމަޖެހޭ އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ،ސްޕީޑް ލޯންޗެއް ގަތުމަށް ބޭންކް އޮފް
މޯލްޑިވްސް އިން  2068618.10ރ ( ދެމިލިޔަން ފަސްދޮޅަސް އަންހާސް ހަސަތޭކަ އަށާރަ
އ ނަގަން
ރުފިޔާ /ދިހަލާރި ) ލޯނެ ް

މނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން
ި

ހުއްދަހޯދުމަށް އެދުމަށް
ހފާނެ ގޮތަކާއި
ރށުގެ ބޭނުން ި
އންސިލުން ހަވާލުވުމަށްފަހު އެ ަ
އާރަށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަތޮޅުކަ ު

0

ބެހޭގޮތުން ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަތޮޅުގެ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް
މަޝްވަރާކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވުމަށް ރިޔާސަތުން ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
0

02

0

02

ގމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ " ދޫފަހި " ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ
ވ .އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިން ު
ތަކެތި ލިބޭ ފަރާތާއި ،މި ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުން ( އެގްރިމެންޓް )
ރކޮށް އިދާރީގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދެލިކޮޕީ
ފާސްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަ ާ
ރންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ދެލިކޮޕީ ރަގަޅުކަމަށާއި،
ހށަހަޅާ މެމްބަ ު
މެމްބަރުންނަށް ު
މިއީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ " ދޫފަހި " ޕްރޮގްރާމުގެ އެއްބަސްވުން ( އެގްރިމެންޓް )
ކަމުގައި ވޯޓްގައި ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ދތުރުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް
ލ ދަތުރެއް ކުރުމަށާއި މި ަ
އޮކްޓޫބަރ 02ން 01ށް މާ ެ
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ނިޔާޒާއި ،ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު މަނިކާއި،
ނ ބައިވެރިވެޑައިގަތުން .އަދި
ލ އިސްމާޢީލް މި ތިންބޭފުޅު ް
ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
ޞަފްހާނަމްބަރު41:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މިދަތުރުގައި

ރ
ދުވަހަށްވު ެ

3

ކައުންސިލްގެ

އިތުރުވިއަސް

ނ
ބަޖެޓު ް

ޚަރަދުކުރާނީ

3

ތރުގައި ބައްދަލުކުރާނީ
ދުވަހަށްކަމުގައި ނިންމުން .މިދަ ު
 .0މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
 .0މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނަޖީ
ތ
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް ް
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
 .7އެމް ޓީ ސީ ސީ
 .2ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
މި  2ތަންކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން
 -0ކަށަވަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ފައިސާ ދިނުން
ށ 002
މަހަކު  4ދަތުރުތަށްވުރެ އިތުރަށް އަތޮޅުން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ދުވާލަކަ ް
އސާ ދިނުމަށާއި މަހަކު
ގ މުވައްޒަފުންނަށް ކޮއްތު ފަ ި
ރުފިޔާގެރޭޓުން ކަށަވަރު ދޯނީ ެ

4

ދވަސްތަކަށް މުސާރައިގެތެރެއިން
ވ ު
ނމަ އެ ދަތުރުގައި ހޭދަ ާ
ށފި ަ
ދަތުރުރަށްވުރެ މަދުން ކޮ ް
ދުވާލަކަށް  002ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ އުނިކުރުން.
އާރަށް ރިސޯޓެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޓޫ ޖީ މޯލްޑިވްސް ގެ އިސްވެރިންނަކީ

0

މބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
ކށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަ ާ
ކޮބައިތޯބަލައި އެބަޔަކާ ބައްދަލު ޮ
އަތޮޅުކައުންސިލްގެ

3

ގޯތީގައި

ހުރި

ރުކަކުން

ކެނެރީވިލާ

އަށް

އުނދަގޫވާ

މައްސަލައެއް

ހކަށް އެރުއް ކަނޑާލުން
ހުށަހަޅާފައިވާތީ ވީ އެންމެ އަވަ ަ
0

00

ގ
ނ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު މެމްބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކު ެ
މިކަމާއި ބެހޭގޮތު ް
މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 2ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ކުރިން މިދަތުރު ކޮށް ނިންމުމަށާއި ،އެއަށްވުރެ

ފަސްވެއްޖެނަމަ ދަތުރު ނުކުރެވިދާނޭކަމަށް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މި ތާރީޚްގެ ކުރިން
ދަތުރު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމަށްވެސް ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވިއެވެ.
0

މދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމެވީ ފެލިދޫ ކޯޓް އެޅުމަށް
މިކަމާބެހޭގޮތުން މެމްބަރުންގެ ެ
އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމާ އެއްވަރުގެ ބިމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޯތިން ފެލިދޫ ކޯޓްއަޅަން
ނންމިފައި
ޤން ި
މބަރުންގެ އިއްތިފާ ު
ށ މެ ް
އސް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަ ް
އބްރަ ީ
ބިން ބަދަލުކުރުމަށް ނަ ި
ވެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު42:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

0

00

ތން މަޝްވަރާކުރުން.
 S.T.Oއިން ފޮނުވާފައިވާ ބޭސްފިހާރައިގެ އެގުރިމެންޓާއި ބެހޭގޮ ު
ގއިވާ އިމްލާކުއްތައް އިސްލާހް
 S.T.Oއިން ފޮނުވާފައިވާ ބޭސް ފިހާރައިގެ އެގުރީމެންޓް ަ
ކުރުމަށްފަހު އެގުރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމަށް ނިންމި ފައިއެވެ.
ދޫފަހި ޕްރޮގުރާމްގެ ދެވަނަ ބުރެއް އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރު ނިންމުމަށްފަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

0

މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
0

03

ދޫފަހީގެ

ދެވަނަބުރެއްގެ

މަސައްކަތް

ފެށުމަށާއި،

ތން
އިދާރީގޮ ު

ނިންމަންޖެހޭ

ނ
ކަންކަ ް

ޢލާނުކޮށް  30ޑިސެމްބަރ 0202ގެ ކުރިން ތަކެތި ދޫކުރެވޭވަރަށް މަސައްކަތް
ނިންމުމަށްފަހު އި ު
ނގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެމްބަރު ް
2

ތގައި މިއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ފުޓްބޯޅަޓީމް ޒޯނަށް ހޮވިފައިވާތީ ކެޔޮދޫ
މިނިވަނަ  22ފުޓުބޯޅަ މުބާރާ ު
ކައުންސިލަށް އެހީއެއްދިނުން.
ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޒޯނުގައި ކުޅުމަށް ބޭރުއަތޮޅުތަކަށް ކަށަވަރު ދޯނިންކުރާ ދަތުރު ތަކުގެ ތެރެއިން
މށް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
އެއްދަތުރު އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިލޭ ކޮށްދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސު ަ
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

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

ޞަފްހާނަމްބަރު43:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

#

މަޤާމް

ނަން

0

އަބުދުއްސައްތާރު އަޙުމަދު

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

0

ނ
ލޣަ ީ
އަބުދުލްމަޖީދު އަބުދު ް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

3

ޢަބުދުއްސަމީޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4

ނ
ނނާ ު
އަބުދުލްހަ ް

އެކައުންޓް އޮފިސަރ

2

މ
މަރީނާ އިބްރާހީ ް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

2

ނ
އިބްރާހީމް ޝަބީ ް

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފިސަރ

7

އަޒްލީފު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

2

ފާޠިމަތު ސަނިއްޔާ

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

1

ޢަލީ އިޙްސާން

ފްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

ޝ
 02ޢާއިޝަތު ލިއު ާ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 00މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 00އަޙުމަދުރަމީޒު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

 03ނާދިރާ އަބުދުލް އަޒީޒު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 04ނާސިރާ ހަސަން

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 02އިސްމާޢީލް ޝާހިދު

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 07އަލީ ސަލީމު

މެއިންޓެނަސް އޮފިސަރ

 02އިބްރާހީމް ސިޔާމް

މަސައްކަތު

ލ
 07ޢަބުދުއްﷲއަ ީ

ނެވި

މ
 02ޢަބުދުލް އަލީ ް

ޑްރައިވަރ

 01އަޙްމަދު ޤާސިމް

ފަޅުވެރި

 02ފާތިމަތު މޫސާ

މަސައްކަތު

 00އިސްމާއީލް ޚަލީލް

މަސައްކަތު

ޞަފްހާނަމްބަރު44:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ކައުންސިލުގެ ހިންގުން
ކައުންސިލު ހިންގާނެގޮތް
ނ
ހންގުމުގެ ޤާނޫ ު
ދއިރަތަށް ލާމަރުކަޒީއުސޫލުން ި
ދނީ އިދާރީ ާ
ފެލިދުއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގަމުން ގެން ާ
ހ
ނބެ ޭ
ދ ތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ާ
ލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢި ު
ނަމްބަރު 7/5101 :ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިވި ް
ރ ގޮތުގައި ގާތުން ފޯރުކޮށް
ނތެ ި
ޖހޭ ޚިދުމަތް އޭގެ އެންމެ ބޭނު ް
ތން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ެ
ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަ ީ
ދިނުމަށް ޓަކައެވެ.

މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނާއި ،ޤަވާޢިދުތަކާ
އެއްގޮތަށެވެ.
މަޞްލަހަތު ފުށުއަރާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭގޮތް
ށ ވަނީ
މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސްކަމެއްގައި ކައުސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،މުވައްޒަފުން ބައިވެރިނުވާގޮތަ ް
ހަމަޖައްސާފައެވެ.
ކައުންސިލަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ
ށ
މި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ،ކައުންސިލްއިދަރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަކީ ޙާޟިރީއަށް ބަރާބަރަ ް
ސަމާލުކަން ދޭ މުވައްޒަފުންނެވެ .މަދު މުވައްޒަފަކު މެނުވީ އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު
އވެ.
ނނަގާ އޮފީހަށް ޙާޟިރުނުވެ ނުހުންނަވައެ ް
ސަލާންނުބުނެ ޗުއްޓީ ު
ކައުންސިލުގެ ނިންމުންތައް
ނމަމުން ގެންދަނީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުންނާއި އަދި ކުއްލި
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނި ް
ޖަލްސާތަކުންނެވެނެ.
އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނިފައި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
ނުވެއެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު45:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މާލީ އޯޑިޓް

ފއި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނި ަ

ނުވެއެވެ.
ފއި ނުވާތީ އެފަދަ އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް
އިދާރީ އޯޑިޓް މިފަދަކަމެއް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނި ަ
ނުވެއެވެ.
އެކްސްޓަރނަލް އޯޑިޓް
 9އޮކްޓޯބަރ  5104ން  07އޮކްޓޯބަރ  5104އަށް މިކައުންސިލްގެ  5102ވަނައަހަރުގެ ހިސާބްތައް
އޯޑިޓް އޮފީހުގެ ފަރާތުން އޯޑިޓް ކުރެއްވިއެވެ .އޭގެފަހުން އޯޑިޓެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން
ރައްޔިތުންގެ އަޑުއެހުމަށްޓަކާއި އަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ދަތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާ
ތއް އަޑުއަހާއި އެފަރާތް ތަކަށް ދަތިވާކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކާއި މަސައްކަތްތައް
ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ވާހަކަ ަ
ކުރެވިފައި ވެއެވެ .އެފަރާތްތަކުން ކުރާސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައި ވެއެވެ.
ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާކަންތައްތައް

ފަސްވަނަ ބައި :ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު
ކައުންސިލުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ބަޔާން
މިއަހަރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލަށް މަލީގޮތުން އެހާ ފަހިއަހަރެއް ކަމުގައި ދެންނެވޭކަން ނެތެވެ .އެހެނީ މިއަހަރު ރައްޔިތުންގެ
ގ ބަޖެޓަކަށް ނުވުމާއި ،އަދި
ލށް ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރު ެ
މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ކައުންސި ް
ސަރުކާރާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން ހިފަހަށްޓަވައި އެބަޖެޓް ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއި ،މި ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން
ދރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ
އިދާރީކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދަކީ ވަރަށްކުޑަ މިންވަރަކަށްވުމުންނާއި ،އި ާ
ފއިވާ އެއްވެސް އެއްޗެސް
އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވަން ޖެހޭނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
މ
ކައުންސިލަށް ނުލިބުމާއެކު ކައުންސިލުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ނުވުން .އަދިހަ ަ
އެއާއެކު އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ގިނަޢަދަދެއްގެ ފައިސާ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޓޮލްސް މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެދަށުން

މނިޓަރީ
ަ

ގ
އފައިސާއަށް ވީނުވީއެއްނޭ ި
ނނަވާ ެ
ލމުގެދަށަށް ފައިސާ ގެ ް
ށ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބެ ު
އޮތޯރިޓީގައި ޖަމާކޮށްފައިވަނިކޮ ް
ނންވީ
މން ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގަން ބޭ ު
އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މިފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބު ު
އވެ.
ރށް މިއަހަރުތެރޭ ވަނީ ނުހިންގި ެ
ޙަރަކާތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި އަދި ކައުންސިލުން ބޭނުންވީ މިންވަ ަ

ޞަފްހާނަމްބަރު46:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނ
ބދުލްޣަ ީ
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަ ް

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ

ކައުންސިލުގެރައީސް

ނ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފު
ފައިސާއާއި ހިސާބުތަކާއި ހަވާލުވެ ހުން ަ

ބަޖެޓް ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިސްވެރިޔާ

(ބަދަލުގައި)

ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބު

 0202ވަނަ

 5102ގެ

އަހަރުގެ ޖުމަލަ

ފުރަތަމަ  2މަހުގެ

 5102ގެ ލިބުނު

 5104ވަނަ

ލ
ޞ ު
ބަޖެޓުގެ ތަފް ީ

ޚަރަދު

ޚަރަދު

ޓ
ބަޖެ ް

އަހަރުގެ ޚަރަދު

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

4575166.54

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

82181.00

ބަޖެޓް މުޅި ޖުމްލަ

4657347.54

2343505.14
31800
2375305.14

4,620,862.00
4,350.00
4,675,212.00

,506,033.21
86,581.01
4,592,614.22

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3690151.82

1880695.11

3,624,520.00

3,711,355.12

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ

176089.84

88178.17

190,277.00

179,908.94

 213މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން
ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 221ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

54930.50

35319.00

2,200.00

46,100.00

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

57273.39

17699.60

137,210.00

65,472.46

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

518364.61

298225.26

576,930.00

492,039.67

ޞަފްހާނަމްބަރު47:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

 225ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

-

-

-

-

73151.78

23388.00

79,725.00

8,401.02

ސަރުކާރުންދޭ އެހީއާއި ،އިޝްތިރާކާއި،
 558ސަބްސިޑީޒް

- 5204.60
4575166.54

421

-

2,756.00

2343505.14

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
ކުރާ ޚަރަދު

31800.00 82181.00
82181.00

31800.00

54,350.00
54350.00

86,581.01
86581.01

 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
 211މުސާރައާއި އުޖޫރަ

2834063.73

 212މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

1426714.37

453980.11 856088.09
3690151.82

1880695.11

2,793,552.00
830,968.00
3624520.00

2,883,814.14
827,540.98
2883814.14

ނިންމުން
ނވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ .މިގޮތުން
ރިޕޯޓް ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޙައްޤު ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދެން ެ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި މިއަހަރު ކައުންސިލަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކުވެސް ކަންތައްތަކެއް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު
ދެއްވިކަންމައްޗަށް މާތް ﷲ ގެ ޙަޟުރަތަށް ޝުކުރު ކުރަމެވެ.
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަމާއި ،އެއްބާރުލުމަކީ ފާހަގަ
އއްވެސް ނެތް ޙާލުގައިވެސް
ނ ކަމެއްކުރާނޭ ވަސީލަތެއް އަދި ފައިސާ ެ
ބރު ލުމެކެވެ .މިގޮތު ް
ހތެރިކަމާ އެއް ާ
ކޮށްލަންޖެހޭ އެ ީ
ތއްތަކެއް ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިންގުނުކަމީ އެމެމްބަރުންގެ ހިތްޕުޅުގައި
އަހަރުތެރޭގައި މުހިންމު ކަން ަ
މވެ .އެހެންކަމުން މިއަހަރު
ވ އިޚުލާސްތެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައިމެނުވީ ނުދެކެ ެ
ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އުފެދިފައި ާ
ކައުންސިލް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ މެމްބަރުން އަޅުގަނޑަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް
ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.
ޝައްކެއްނެތެވެ .އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަކީ ނުހަނު އުދަގުލުގައި މިއަހަރު ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެކެވެ.
ށ
ވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮ ް
ގ ދަތިކަމާހުރެ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކަށް ދިމާ ެ
އެހެނީ ކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް ެ
ނުދެވުމާއި ،ކައުންސިލްގެ ސާވާއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅެމުން ދިޔަހިނދުވެސް
މުވައްޒަފުންގެ ހީވާގިކަމާ މުރާލިކަމާއެކު ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލުގެ
މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެ ކައުންސިލަށް ހިތްވަރުލިބި ހީވެސް ނުކުރެވޭ ގިނަމަސައްކަތްތަކެއް އަހަރުތެރޭ
ނތް ޝުކުރު
ށ ހިފެހެއްޓުމެއް ެ
ނނަ ް
ގ މުވައްޒަފުންނާއި ،ވެރި ް
ކުރެވިފައިވެއެވެ .މިކަމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހީވާ ި
ދަންނަވަމެވެ.

ޞަފްހާނަމްބަރު48:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ވ
ކދޫގެ ކައުންސިލުން ދެއް ި
ފލިދޫ،ކެޔޮދޫ ފެލިދޫ ،ތިނަދޫ ،ރަ ީ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތުގައި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނާއިު ،
އެއްބާރުލުމާއި ،އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޙައްގު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަބަދުވެސް
މޔާބީއެވެ .ދިވެހި ޤައުމަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް ދެއްވުމެވެ.
ފެލިދެއަތޮޅަށް ފާގަތިކަމާއި ،ކާ ި
" އާމީން "

އިބްރާހީމް ނިޔާޒް
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޞަފްހާނަމްބަރު49:

 5102ވަނަ އަހަރު އަތޮޅުކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

